




  تمهيد

التجارة السورية الزراعية الذي يصدره المرآز الوطني للسياسات الزراعية التابع  من تقرير السادس  العددهذا هو

ويتناول التقرير دور السياسات في تطوير األداء االقتصادي من خالل تحرير . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

  .  يأتي في قمة سلم األولويات لتحقيق معدالت أعلى من النمو االقتصاديالتجارة وزيادة التبادل التجاري الذي 

 تحليل البيانات وتوصيف الوضع الراهن لواقع التجارة السورية علىيزه رآتخالل وتأتي أهمية هذا التقرير من 

ات المحلية ض السياساعراست إعادة هيكلة االقتصاد في إطار اإلصالح االقتصادي وةوالتحديات التي ترافق عملي

  .والعالمية وبيان أثرها على تطور التجارة

تغتنم وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي الفرصة لتتقدم بخالص الشكر للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي لمساهمته المشكورة في تمويل مشروع دعم المرآز الوطني للسياسات الزراعية لتمكين الباحثين في 

  .  إنجاز عدد من الدراسات البحثية والتقارير الدورية والذي يعتبر تقرير التجارة الزراعية الحالي من أهمهاالمرآز من 

لمساعدته على مدى السنوات الماضية  ) GCP/SYR/006/ITA( الفاومشروع آما تتقدم الوزارة بخالص الشكر ل

 .من إعداد هذا التقرير  في رفع مستوى قدرات الباحثين في المرآز وتمكينهم 2008 -1998

.  الضرورية التقرير لوال تعاون الجهات المعنية في تزويد المرآز بالبيانات وتقديم التوضيحات هذالم يكن ممكنا إعداد

 فان المرآز يتقدم بجزيل الشكر إلى آل من قدم إسهاما في إنجاز التقرير وخاصة المديريات المعنية في وزارة لذا

خرى في وزارتي االقتصاد والتجارة والمالية والمكتب المرآزي لإلحصاء والمديرية العامة الزراعة والمديرات األ

  .وغيرها للجمارك

  المهندس بشير الحموي والمهندس يضم التقرير فريق من الباحثين في قسم السياسات التجارية في المرآز بإعدادقام 

 وبمساهمة من المهندسة وفيقة حسني معاونة المدير ة محمود ببيلي والمهندس محمد علي محمد واآلنسة هاجر بغاص

جعة التقرير من قبل اتمت مرو. في المرآزواالتصاالت بالتعاون مع قسم المعلومات و المعلومات واالتصاالت نلشؤو

  .المهندس هيثم األشقر معاون المدير لشؤون الدراسات وبإشراف المهندس عطية الهندي مدير المرآز

ستفسار أو إننا نقدم هذا التقرير آملين أن يحقق الفائدة المرجوة للدارسين والباحثين وأصحاب القرار ونرحب بأي ا

  .مالحظات على التقرير





 

  المصطلحات

AA اتفاقية الشراآة  

ACP  مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي 
AECالمجموعة االقتصادية اآلسيوية 

AFTA منطقة التجارة الحرة اآلسيوية 

AU االتحاد األفريقي 

AVE  السعري) المعادل(المكافىء 

AoA  ة التجارة العالميةاالتفاقية الزراعية لمنظم  

ASEAN اتحاد دول جنوب آسيا 

CAP السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوربي 

CBS المكتب المرآزي لإلحصاء 

CCP المدفوعات العكسية لبرنامج الزراعة األمريكي 

CMC  لجنة النقد والتأمين 

CMO المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان 

CBS سوريالمصرف التجاري ال 

COMs جمعيات السوق العامة في اإلتحاد األوربي 

CRP في قانون الزراعة األمريكيبرنامج اإلدخار للحفاظ على الموارد   

DD إعالن الدوحة 

DDA جدول أعمال الدوحة للتنمية  
DDs البلدان النامية 

DSB المنازعات هيئة حل 

EAFRD  الصندوق الزراعي للتنمية الريفية 

EAGF صندوق الضمان الزراعي في االتحاد األوربي 

EBA  آل شيء ماعدا السالح 

EC  المفوضية األوربية 

EIB بنك االستثمار األوربي  

EMP الشراآة األوربية المتوسطية 



EPA  وآالة حماية البيئة في الواليات المتحدة األمريكية 
EPA اتفاقية الشراآة االقتصادية 

ESC  لجامعة الدول العربيةواالجتماعيدي المجلس االقتصا   

EU االتحاد األوربي 

EU-15  15دول االتحاد األوربي الـ  

EU-25  25دول االتحاد األوربي الـ  

FAO منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 

FAOSTAT قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 

FDA واء واألغذية األمريكيةإدارة الد 

FDI  االستثمارات الخارجية المباشرة  

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

FTA منطقة تجارة حرة  

FY سنة مالية 

GAFTA  رة العربية الحرة الكبرىامنطقة التج 

GATT لتجارةاالتفاقية العامة للتعرفة وا 

GC المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية  

GCM الشرآة العامة للمطاحن 

GDC المديرية العامة للجمارك 

GDP  اإلجماليالناتج المحلي 

GEC المؤسسة العامة االستهالآية 

GECPT المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 

GEF المؤسسة العامة لألعالف 

GIs  فيةالمؤشرات الجغرا 

GM المعدل وراثيًا 

GMO المواد المعدلة وراثيًا 

GOS المؤسسة العامة للسكر 

GSSE معادل دعم الخدمات العامة 

G10 مجموعة العشرة في منظمة التجارة العالمية 

G20 مجموعة العشرين في منظمة التجارة العالمية 

G33  الخاصة بلدًا ناميًا تدعم مفهوم المنتجات 42مجموعة تتألف من 



 

G90 مجموعة التسعين في منظمة التجارة العالمية 

HS النظام المنسق للتعريفة الجمرآية  

IBTF البنك الدولي للتجارة والتمويل في سورية 

IDB قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية  

IMF  صندوق النقد الدولي  

ISC هيئة الرقابة على التأمين 
KORUSاألمريكيةحرة بين آوريا الجنوبية والواليات المتحدة اتفاقية التجارة ال 

LD  مرسوم تشريعي 

LDCs الدول األقل نموًا 

MA  دخول األسواق 

MAAR   الزراعي في سوريةواإلصالحوزارة الزراعة   

MCs ول المتوسطيةدال  

ME الشرق األوسط 

MEDA متوسطية- تطبيق الشراآة األوروهو الوسائل المالية التي يقدمها االتحاد األوروبي من أجل  

MEFT  وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 

MET وزارة االقتصاد والتجارة  

MFN الدولة األآثر رعاية 

MPCs الشرآاء المتوسطيين 

MPS دعم أسعار السوق  

MTRs مراجعة نصف الفترة للسياسات الزراعية العامة في االتحاد األوربي  

NAFTA ارة الحرة ألمريكا الشماليةمنطقة التج 

NAMA دخول األسواق للسلع غير الزراعية 

NAPC المرآز الوطني للسياسات الزراعية  

NES غير مذآور في مكان آخر  

NTBs العوائق غير الجمرآية 

NTCs األمور غير التجارية 

OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

OIE المكتب الدولي لألوبئة 

OPEC منظمة الدول المصدرة للنفط 

PAP المنتجات الزراعية المصنعة  



PP فترة الحماية  

PSE معادل دعم المنتجين  
RAM الدول المنضمة حديثا 

RCA الميزة النسبية الظاهرية  

RTAs إتفاقية تجارة إقليمية 

RUV القيمة النسبية للوحدة  

SCM اعدات واإلجراءات التعويضيةاتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمس 

SAC  المجلس الزراعي األعلى 

SARS مرض السارس  

SA6 مجموعة الستة في جنوب أفريقيا 

SAT 2003  2003تقرير التجارة الزراعية لعام 

SAT 2004  2004تقرير التجارة الزراعية لعام 

SEBC مرآز األعمال السوري األوربي 

SFP ة في السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوربيالمدفوعات الزراعية الخاص  

SPs المنتجات الخاصة 

SPS اتفاقية الصحة والصحة النباتية  
SSAالمناطق األفريقية شبه الصحراوية 

SSA اتحاد الروبيان الجنوبي 

SSG الحماية الخاصة  

SSM آلية الحماية الخاصة  

SP  ليرة سورية  

SPs سلع خاصة 
SVEديات الصغيرة والهشة االقتصا 

TRQ  المطبقة على أساس آمي(التعرفة الكمية( 

TSE معادل الدعم الكلي  

UAE اإلمارات العربية المتحدة 

UK المملكة المتحدة  

UN األمم المتحدة 

UNCTAD  ةللتجارة والتنميمؤتمر األمم المتحدة 

UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 



 

URAA لمنظمة التجارة العالميةياألورغوااعية في جولة االتفاقية الزر   

USA الواليات المتحدة األمريكية  

USDA  وزارة الزراعة األمريكية  

USITC هيئة المعامالت التجارية الدولية األمريكية 

WTO منظمة التجارة العالمية 
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  ملخص تنفيذي

هذه القرار بإعادة هيكلة االقتصاد و اتخاذيقف االقتصاد السوري على أعتاب مرحلة جديدة تتسم باالنفتاح على العالم بعد 

 عن نشوء التكتالت االقتصادية مليئة بالتحديات نتيجة المتغيرات العالمية واالستقطاب االقتصادي الناجمالمرحلة 

القوانين والتشريعات لتتالءم مع العديد من  تم فيها تعديل الهيكليقد تم قطع شوط آبير في مسيرة اإلصالح ل. الكبيرة

آما  . المؤسسات الماليةوتشجيع القدرة التنافسية وتطويرالوضع االقتصادي الجديد بما يحقق االندماج باالقتصاد العالمي 

 في اإلسهام في تسريع التحول نحو المتمثل  في بناء االقتصاد وتفعيل دوره مشارآة القطاع الخاص لزيادة لالسباتخذت 

س على األداء التجاري كوقد بدأت نتائج هذا التحول االيجابية تنع . والزراعة وزيادة االستثمارةتطوير التجارة والصناع

  . ريبا حجم التبادل الزراعي خالل العقد المنصرمحيث زاد حجم التبادل التجاري الكلي وتضاعف تق

تكتسب التجارة الزراعية في سورية أهمية آبيرة نظرا لكونها إحدى العوامل المحرآة لالقتصاد السوري وآونها أداة 

لقطع لتحقيق األمن الغذائي وتامين االحتياجات السكانية من المواد الغذائية األساسية باإلضافة إلى دورها في تامين ا

  .األجنبي

 في غاية األهمية  في ستة فصول أساسية إضافة إلى فصل خاص تناول موضوعًا2007 الزراعية تقرير التجارةيقع 

  .  يتعلق بأزمة الغذاء العالمية وهو موضوع الوقود الحيوي

 وبلغ 2007مي في العام تراجع النمو العاليتناول الفصل األول واقع االقتصاد  العالمي وتطورات التجارة العالمية حيث 

في آل من العامين % 4.7بلغ حيث جيدًا آان ولكن النمو في الدول النامية  .2006 في العام 3.9فقط بعد أن آان % 3.6

 وارتفعت تجارة الخدمات بنسبة 2006في العام % 8.5بنسبة فيها ازدادت التجارة العالمية ، آما 2007  و2006

بلغت حصة الدول النامية أآثر من لكن و  %.5.5 إلى 2007عام و التجارة العالمية في  نم معدلوبالمقابل انحدر%. 11

  . 2007نصف نمو الواردات العالمية في العام 

 العام في برفع أسعار الحبوب عالميًا  والتغير المناخيتسبب ازدياد الطلب على الوقود الحيويلقد من جهة أخرى، 

قفزت مصر لتحتل مرآز  و. تها منه أو تخفيضهااجة للحبوب إلى إيقاف صادر وهذا ما دفع بعض الدول المنت2006

 أيضا شهدت أسعار الرزآما .  آما حلت الجزائر في المرآز الرابع عالميا2006المستورد األول للقمح عالميًا في العام 

   .2008 وبداية 2007 في العام بشكل أآبرتزايد ال واستمر 2006في العام % 6ارتفاعًا آبيرًا بلغ نسبة 

 أما االتحاد األوروبي فهو ثاني مصدر ومستورد ،الصين هي المنتج األآبر والمستهلك األول للقطنبالنسبة للسلع فان و

ولقد . من صادرات العالم من القطن %10 حاليًا تنتجومن الدول المهمة تصديريًا آذلك أوزبكستان التي . للقطن عالميًا

د على القطن المعدل وراثيًا من إحدى أهم الدول المستوردة للقطن إلى أحد آبار المصدرين الهند بفضل االعتماتحولت 

  .له
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يعتبر االتحاد األوروبي المنتج والمستهلك األآبر لزيت الزيتون ويتصدر قائمة المصدرين العالميين تليه تونس ثم ترآيا 

 بالنسبة إلى أما. الزيتون في العالم ويليها االتحاد األوروبيتعتبر الواليات المتحدة تقليديًا أآبر مستورد لزيت و. فسوريا

هي و أستراليا من ثم عالميا والمرتبة الثانية فيالتحاد األوروبي ا يليهاو ،العالمفي  لهالبرازيل أآبر مصدر د تعالسكر ف

در الواليات المتحدة الدول تتصبينما . من الدول المؤثرة في سوق السكر العالمي وتحتل المرتبة الثالثة بين المصدرين

  .  االتحاد األوروبيثم المستوردة للسكر وتليها روسيا 

 ،يعرض الفصل الثاني واقع التجارة السورية من مختلف الجوانب سواًء من حيث األداء التجاري أو الشرآاء التجاريين

االقتصادي الكلي ممثًال بالناتج المحلي اظهر النمو حيث . ة وتقييم أهميتها االقتصاديةيخر التطورات التجارآلمع عرض 

 2006وفي عام . 2006-2004آمعدل وسطي بين العامين % 4.8نموا قدره ) 2000باألسعار الثابتة لعام (اإلجمالي 

في له مقارنة بالعام السابق، وسجل قطاع الزراعة أعلى معدل مساهمة % 5.1حقق الناتج المحلي اإلجمالي نموا قدره 

 .   اإلجمالي مع قطاع التصنيعالناتج المحلي

ورغم الزيادة الكبيرة في الصادرات . 2005مقارنة بالعام % 11.85 حوالي 2006بلغ معدل نمو التجارة في عام لقد 

في إجمالي الواردات فان الميزان التجاري السوري استمر في  % 5.8مقارنة بزيادة قدرها % 19والتي تجاوزت 

مما % 60.6 حوالي 2006غت نسبة التجارة الكلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام وقد بل. العجز في هذا العام

وارتفعت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي من . يعكس األهمية النسبية لقطاع التجارة في االقتصاد القومي

 2005-2003اد خالل الفترة في المقابل تسارعت وتيرة االستير. 2006في عام % 29.6 لتصبح 2005عام % 28.5

 لكن بشكل أبطأ وزادت المستوردات الكلية بأآثر من الضعف خالل الفترة 2006واستمر هذا المعدل بالتزايد في عام 

2003-2006 . 

% 10.5 وشكلت التجارة الزراعية نسبة قدرها 2006من الناتج المحلي اإلجمالي عام % 25شكلت الزراعة نسبة آما 

أما نسبتها إلى % 3.8وآانت نسبة المستوردات الزراعية إلى الناتج المحلي اإلجمالي تعادل . لي اإلجماليمن الناتج المح

 .  %18.5الناتج المحلي الزراعي فقد تجاوز 

 ويتضمن تقييم أداء الصادرات الزراعية السورية من خالل للتجارة الزراعية السورية الثالث عرضًا مفصًال يقدم الفصل

 ويعرض . خارطة التجارة الزراعية السورية– القيمة النسبية للوحدة –ت هي الميزة النسبية الظاهرية ثالث مؤشرا

 أهم الشرآاء  والتجارة مع2006-1997 خالل الفترة الصادرات والواردات الزراعية السورية أهمواقع وتطورات 

  .  التجاريين لسورية في مجال التجارة الزراعية

معدل (البندورة :  هينسبيالتصديري الفائض ذات الالمنتجات الزراعية التصديرية الرئيسية م  آانت أه2006في عام 

 107.2 (وزيت الزيتون %) 116.3(العدس  - %) 125( القطن – %) 131.8( القمح - %) 143.4 االآتفاء الذاتي

 نسبة مساهمتها وسطيًا في الفترة وقد احتلت األغنام المرتبة األولى في الصادرات الزراعية السورية حيث بلغت%). 

، القمح %)14.4( إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية يليها القطن من% 18,5 حوالي 2006 – 2004
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، والعدس  %)2.8(، الكمون %)3.5(البندورة ، %)5(، المياه المعدنية والغازية  %)5.2(، زيت الزيتون %)10.5(

)2.1 .(%  

لسكر في المرتبة األولى في ترتيب الواردات الزراعية السورية وبلغت نسبة مساهمتها بالمقابل جاءت واردات ا

،  %)11.5(من إجمالي قيمة الواردات الزراعية تليها الذرة  % 14.3 حوالي 2006 – 2004الوسطية خالل الفترة 

فول مستوردات أهمها باإلضافة إلى عدد آخر من ال). %5.4(الرز ،  %)5.5 (األآساب وبقايا استخراج الزيوت

  .، القهوة لمتة، االزبدة والسمن، الموز، بذور السمسم وعباد الشمس، البذور الزيتية، الصويا

في الفترة  آانت الدول العربية أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الزراعية السورية حيث شكلت حصة الدول العربية 

في المرتبة الثانية ثم ) 25( وجاءت دول االتحاد األوربي من إجمالي قيمة الصادرات% 68  حوالي2006 – 2004

      . دول آسيا

واالتحاد   أمريكا الجنوبية وبالنسبة لالستيراد حلت الدول العربية في المرتبة األولى تليها آسيا بدون الدول العربية

 . األوربي ثم أمريكا الشمالية والوسطى

الميزان التجاري الزراعي موجبًا مع آان و. 2006عي سالبًا في العام رغم تقلص العجز ظل الميزان التجاري الزرا

ينما تم تسجيل العجز األآبر مع  ب والصين25 اإلتحاد األوربي –  لبنان– األردن – العراق – مصر –السعودية 

يا واألرجنتين آما آان الميزان التجاري الزراعي سالبًا مع أوآران، الواليات المتحدة األمريكية والسوق األوربية

  .    والبرازيل

 إطار منظمة التجارة  مجال السياسات العالمية واالتفاقيات فيأهم التطورات الحاصلة في الرابع يستعرض الفصل

العالمية واالتفاقيات اإلقليمية وبعض التطورات في سياسات الدول الكبرى واالتفاقيات بين سوريا والجهات الدولية 

  .  األخرى

 عن مسودة اتفاق دولي يغطي الجانب الزراعي ويتضمن تغييرات 2008منظمة التجارة العالمية في أيار أعلنت لقد 

بالمقابل توصل أعضاء منظمة التجارة . آبيرة في التعرفات ومعدالت خفض الدعم المحلي مقارنة باتفاقية األورغواي

الصحة النباتية بحيث يتم التمييز بين وت الصحة العالمية إلى إجماع حول مسألتين تهدفان إلى تحسين شفافية إجراءا

 ومازالت بعض. جراءاتاإل  تلكالمناطق ضمن البلد ،آما اتفق األعضاء على تحسين وتطوير المعلومات المتبادلة حول

  على معاييرخاصة بناًءمعاملة ل إلخضاعها المنتجات بعضتحديد لإمكانية الدول النامية : المواضيع قيد النقاش أهمها

موضوع المعونات التجارية للدول التي يتوقع لها أن تتكبد  و. األمن الغذائي واالجتماعي واحتياجات التنمية الريفية

االلتزام بتحرير تجارة المنتجات الزراعية ب ةطالب والم.خسائر في العوائد نتيجة تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية

 .  البطاطا والرز والسكر والبصل  والبن و والموزالكاآاواالستوائية آقصب السكر و

 محادثات تجارية مع اتحاد دول اآلسيان بهدف 2007بدأ االتحاد األوروبي في أواسط العام  الدولية بالنسبة لالتفاقيات

 تنظيم يتضمن دول افريقية تسع إلى اتفاق مع 2007 عامتوصل في  قد  أيضًاوآان ،إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما 
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 دولة 43بمشارآة " االتحاد من أجل المتوسط" عن إنشاء 2008عام أعلن في آما . تقديم المساعدة لهاو معهاارة التج

 .من المنطقة

مجموعة من االتفاقيات ومذآرات التفاهم مع عدد وقعت سورية  فقد األخرى مع الدول بالنسبة لالتفاقيات االقتصادية 

-2-10طاجيكستان في  مع اقيات حول التعاون االقتصادي والعلمي والفنيثماني اتف: من الشرآاء التجاريين أهمها

اتفاق لتجنب ، 2007-7-3ماليزيا في مع  مذآرة تفاهم ،2007-6-25الصين في مع عدة اتفاقيات ووثائق ، 2007

يقة  وث،2007-7-25 الكويت في مع، ثالث مذآرات واتفاقيات 2007-7-14جنوب أفريقيا في  مع االزدواج الضريبي

:  تشكيل ثالث لجان فنية لدراسة الموضوعات المختلفة، وهي،2007-11-5البحرين في  مع برنامج تعاون زراعي

ست  اتفاقيات مع ، 2007-11-7أرمينيا في  مع لجنة التجارة واالستثمار والمالية والمصارف ولجنة التعاون االقتصادي

عشر اتفاقيات ومذآرات ، 2008-2-19الكويت في  مع رة تفاهممذآ، 2008 آانون الثاني 5 إلى 2خالل الفترة  ترآيا

إضافة إلى ذلك وقعت . 2008-5-20تونس في مع  اتفاقية ومذآرة تفاهم 13، وتوقيع 2008-3-6إيران في  مع تفاهم

-18في  ثالث اتفاقيات مع جمهوريتي تشيكيا وسلوفاآيا :سورية على عدة اتفاقيات تتعلق بتسوية ديونها الخارجية أهمها

 .2007-5-19رومانية في واتفاقية مع  5-2008

 على وثائق تنص على تقديم مبلغ 2007-4-4 في األمانيوفي مجاالت التعاون مع الدول والمنظمات وقعت سورية مع 

وقعت على وثيقتي مشروعين مع و . سورية لتنمية اإلصالح االقتصادي واالجتماعي فيهاإلىعشرة ماليين يورو 

نشاء قاعدة معلومات من اجل سياسات عمالة وتوظيف شاملة في إل األول 2007-6-3م المتحدة اإلنمائي في برنامج األم

 . الثاني لتأسيس صندوق الرفاه االجتماعيوسوريا 

الدعم حيث آان ، الناميةالسياسات الزراعية في البلدان المتقدمة وأهم الدول يعرض الفصل الخامس آخر التطورات في 

من إجمالي الدخل  %27 يعادل 2006في عام  في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )PSE(نتجين المقدر للم

 اختالف آبير في مستوى دعم المنتجين المقدم بين دول ويوجد. 2005عن العام % 2 المزرعي وهو يقل بحوالي

في أستراليا، % 5ة في نيوزيلندا، من إيصاالت المزرع% 1 حوالي 2006 – 2004 متوسط الفترةالمنظمة وقد بلغ في 

في % 60في اليابان ، وأآثر من % 55في ترآيا، % 24في آندا، و% 22في الواليات المتحدة والمكسيك، % 14

لمزارعين في االتحاد األوروبي امن إيصاالت % 34وقد بلغت نسبة دعم المنتجين .  وآوريا وسويسراجوالنرويأيسلندا 

  اإلتحاد األوروبي وقد بدأ.1988 – 1986 الفترة من متوسط% 5 بمقدار هذه النسبة اآبر  وقد آانتالفترة نفسهافي 

تبني و 2006 وتوسيع سياسات إصالح قطاع السكر في العام 2005خطة تقديم نظام الدفعات المفردة في العام بتنفيذ 

في الواليات و  .برامجهم المنفذةلوبي  مع تطوير دول االتحاد األور2013 – 2007تشريع جديد للتنمية الريفية للفترة 

 الجديد من قبل الكونغرس وعرف بقانون الغذاء وحماية المزرعي القانون 2008المتحدة األمريكية صدر في حزيران 

  .2007والذي استبدل بالقانون السابق الذي انتهى العمل فيه في أيلول ، البيئة والطاقة

ملية إصالحات السياسات االقتصادية والسياسات الزراعية في سورية  في ع السادس أحدث المستجدات الفصلظهري

وهو يتناول بالتحليل أهم السياسات الكلية ، والتعرف على دور عملية اإلصالح االقتصادي في تحقيق أهداف التنمية

   .المؤثرة على القطاع الزراعي وآخر المستجدات في السياسات التجارية والسياسات الزراعية
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ورسم المعوقات أمام التجارة الداخلية والخارجية، معظم إزالة التجارة وتحرير شملت  فقد  علق باإلصالحاتفيما يت

 تخفيض عجز الميزانية والحفاظ على معدالت أسعار صرف مرنة وتنافسية وتعديل سياسة اقتصادية آلية هادفة إلى

 العديد من القوانين شهد القطاع المالي صدوروقد . كليلا االقتصادتحقيق استقرار و النظام التشريعي لتحفيز االستثمار

تعديل  والمراسيم التشريعية بهدف تطويره بما يتالءم مع متطلبات النشاطات االقتصادية الحديثة ومن أهم تلك القوانين

 وصدرت تشريعات تستهدف إصالح قطاع المصارف منها مرسوم يتعلق بنظام التسويات .القانون المالي األساسي

وفي  .2005عام مقارنة بال 2006 في العام %11 نموا قدره شهد قطاع التأمين آما . والمصالحات في عمل المصارف

قامت  و . تأسيس اتحاد لشرآات التأمين في سوريةصادق علىقرار  وصدر . %25 وصل معدل نموه إلى 2007العام 

عدالت ضريبة الدخل للحد من التهرب الضريبي وقامت ة فخفضت م الضريبيالتكليفاتإعادة النظر في  المالية بوزارة

 %10  لمعظم المواد بحيث ال يتجاوزرسم اإلنفاق االستهالآيآذلك تم تخفيض . بتوسيع قاعدة التكليف الضريبي

   . وليست أساسية آماليًةًا تعتبر موادباستثناء بعض المواد التي

 204 أآثر من 2007قتصاد والتجارة خالل العام أصدرت وزارة االوآخطوة في طريق اإلصالحات التشريعية 

 مماثًال صدرت في العام  قرارا128 إضافة إلى السلع والمواد مجموعة آبيرة من  تحرير استيراد تضمنت تقرارا 

ت وزارة االقتصاد التجارة صدرأآذلك . معظم المواد بهدف تحرير السوق السوريةالسماح باستيراد  وتضمنت 2008

سمح باستيراد آافة المنتجات عدا بعض البنود الجمرآية التي مازالت ي  من خاللهاالسلبية التيوردات المستقائمة 

  .ممنوعة وهي قليلة جدًا

 لتمويل الري الحديث  صندوقتشجيع العمل في تمو دعم اإلنتاج الزراعيلصندوق تم إنشاء وفي مجال الدعم الزراعي 

  .ري الحديثةللتشجيع على التحول إلى استخدام طرق ال

وأثره على ارتفاع أسعار السلع وقود حيوي يتعرض الفصل السابع إلى قضية ذات صدى عالمي آبير تتعلق بإنتاج ال

على إلى وقود  وغيرها، اقصب السكر والذرة والبطاط مثلالغذائية حيث أصبحت ظاهرة تحويل بعض السلع الزراعية 

 منتشرة من الزيوت النباتيةيستخرج ديزل ، أو على هيئة نباتي والسيلولوزهيئة آحول إيثانول يتم استخالصه من النشا ال

وتقوم الدول المنتجة لهذا النوع من الوقود بدعم . في العديد من الدول األمر الذي ساهم في تفاقم أزمة الغذاء في العالم

 وقد شجع هذا .الوقود التقليدي يتم إعفائه من آافة الرسوم والضرائب المفروضة على بطرق دعم مختلفة حيث إنتاجه

على البدء   الصين وماليزيا والهند مثلتمتلك ميزة نسبية في إنتاج بعض أنواع الوقود الحيويالتي بعض الدول النامية 

 زيادة إنتاج الوقود الحيوي يمكن أن تتسبب في تفاقم اآلثار السلبية على البيئة وعلى األمن الغذائي السيما  اال أن.بإنتاجه

لوقود الحيوي من إلنتاج ايعتبر النمو السريع في الطلب على الخامات الغذائية  و.ي إفريقيا وفي أجزاء من جنوب آسياف

   .العوامل األساسية التي أدت إلى ارتفاع األسعار العالمية للسلع الغذائية

قة بديلة، وإنتاج الوقود الحيوي من استغالل الطاقة الخضراء آطاب الدول العربية وبالنسبة للدول العربية فقد بدأت بعض

وتشمل الدول العربية التي . مباشرة المحاصيلالبقايا الزراعية والغذائية والمنتجات الثانوية لصناعة السكر وليس من 

 وبالنسبة إلمكانيات إنتاج الوقود .شهدت تلك المبادرات آًال من اإلمارات، الجزائر، السودان، سلطنة عمان، ومصر

والذي ال تفكر فيه سورية حاليا، فان ذلك يعتمد على اختيار النباتات المناسبة إلنتاجه والتي ال تنافس المنتجات الحيوي، 
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الكاميلينا وهي :  في هذا المجال محليًاا لمعرفة مدى إمكانية االستفادة منها دراستهيمكن ثالث محاصيلهناك  و.المحلية

توفر األراضي الالزمة إلنتاج الكميات جه إنتاج الوقود الحيوي فهي تتمثل في أما العوائق التي توا.  والجاتروفاوالعنب

 وبشكل ال يستنزف المخزون المائي ويؤدي الى نقص حاد في المطلوبة منه بشكل ال تتنافس فيه مع اإلنتاج الغذائي

 في عالم يعاني معظم مياه من الآبيرةتطلب آميات يإنتاج محاصيل الوقود الحيوي الموارد المائية المتاحة حيث إن 

  .بلدانه من شح المياه

فيما يلي الجدول الخاص بمكونات آل من السلع المصدرة والمستوردة التي يتم التطرق لها في الفصلين الثاني 

  :السورية العائدين للتجارة الزراعية والثالث

 الكود الجمرآي  المكونات حسب التصنيف الجمرآي المنسق
 في اسم السلعة الواردة

  الثانيالفصلين(التقرير 
  )الثالثو

 الصادرات الزراعية
 (0104.10.00) ضأن

 (0104.10.10) ذآر الضأن لإلنسال 
 (0104.10.20) غيرها من ذآور الضأن

  األغنام

)5201.00.00(  وغير ممشط" غير مكرود"قطن غير مسرح   
)5201.00.90(  )غيره(وغير ممشط " غير مكرود"قطن غير مسرح    القطن 

)1001.00.00(  قمح وشيلم  
)1001.10.10(  بذار الحنطة القاسية للزراعة   

)1001.10.20(  قاسية مستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب ) قمح(حنطة   
)1001.10.90(  )غيرها(قاسية ) قمح(حنطة   

)1001.90.12(  صنيع الحبوب حنطة عادية مستوردة من قبل المؤسسة العامة لتجارة وت  
)1001.90.90(  )غيرها(قمح وشيلم   

  القمح

 (1509.10.00)  زيت زيتون بكر
 (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 

 (1509.90.00) )غيرها( أو غير مكرر لكن غير معدل آيميائيًا زيت زيتون وأجزاؤه، مكرر
 (1509.90.10) زيت زيتون وأجزاؤه، مكررًا

 (1509.90.21) )ستيارين( صلبة -أجزاؤه ) غيرها (-زيت زيتون 
 (1509.90.22)  ل أخرى  سائ–زيت زيتون وأجزاؤه 

 (1509.90.90) )غيرها( أجزاؤه -زيت زيتون 
 (1510.00.10) زيوت أخر وأجزاؤها مسـتحصل عليها من زيتون فقط ، مكررة

  زيت الزيتون

 (2201.10.00) مياه معدنية ومياه غازية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة
 (2201.90.00) )غيرها(ضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة؛ جليد وثلج مياه، غير م

مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد 
 (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 

 البندورة (0702.00.00)  ، طازجة أو مبردة)طماطم(بندورة 
  بذور الكمون (0909.30.00) بذور آمون

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

 (0809.30.00) ")نكتارين"ا فيه الدّراق األملس م" ( كابرونوس بريسي) "خوخ(دراق 

  فواآه مختاره
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sloes" (0809.40.00)"وخوخ السياج ) برقوق(خوخ    

(0713.40.00)  العدس 
(0713.40.10) )تقاوى(عدس للبذار 

(0713.40.90) )غيرها(عدس 
  العدس

(0401.10.00)  وزنًا  % 1ألبان تحتوي على دسم بنسبة ال تزيد عن 
ألبان وقشدة ليست مرآزه التحتوي على سكر أو مواد تحلية أخرىو تحتوي على 

(0401.30.00)  وزنًا  % 6دسم بنسبة تزيد عن 

  ألبان وقشدة ليست مرآزه التحتوي على سكر أو مواد تحلية أخرىو تحتوي
(0401.30.90)  )أخرى(وزنًا  % 6على دسم بنسبة تزيد عن 

 آغ لالستخدام في 20بأ في علب ذات وزن صافي أآثر من حليب مجفف مع
(0402.21.20)  وزنًا وال تحتوي سكر  % 1,5الصناعة وتحتوي على دسم يزيد عن 

(0402.99.90)  )غيرها(ألبان وقشدة مرآزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى 
(0406.10.00) )مخثربما في ذلك جبن اللبن ال(جبن 
(0406.10.10)  بن أبيض ج

(0406.20.00)  أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع األنواع 
(0406.90.00)  أجبان أخرى 

(0406.90.10)  قشقوان 
(0406.90.90)  )غيرها(أجبان أخرى 

  ن واألجباناأللبا

(4103.10.95) ) أخرى( مستورده من جهة أخرى –جلود خام من الماعز وصغارها مدبوغة أوليًا 
(4105.10.00)  جلود مدبوغة من فصيلة الضأن بحالتها الرطبة
(4105.30.00)  جلود مدبوغة من فصيلة الضأن بحالتها الجافة

(4105.10.90)  )أخرى(جلود مدبوغة من فصيلة الضأن بحالتها الرطبة 
(4105.30.90)  )أخرى(جلود مدبوغة من فصيلة الضأن بحالتها الجافة 

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

  د الجلو

(1404.20.00)  زغب بذور القطن   زغب بذور القطن

(0805.10.00)  برتقال
 والساتسوماس "Tangerins"بما فيها التانجرين "  (ماندرين"يوسفي 

"Satsumas(" ؛ آلمنتينا ويلكينج"Wilkings "(0805.20.00) وغيرها من الحمضيات المهجنة

(0805.40.00)  آريب فروت 
سيتروس اورانتيفوليا (وليم ) سيتروس ليمون ، سيتروس ليمونوم (ليمون حامض 

(0805.50.00) )، وسيتروس التيفوليا 

(0805.90.00)   أخرىحمضيات طازجة أو جافة
(0805.90.10)  ليمون حلو 

(0805.90.90) )غيرها ( أخرىحمضيات طازجة أو جافة

  الحمضيات

(2007.99.10)  قمر الدين وملبن   قمر الدين وملبن
garbanzoz.("  (0713.20.00)"جاربانزوز (حمص    الحمص
 ،، شمر، آزبرة، آمون، آراوية) جاذبة(يانسون، يانسون صيني أونجمي بذور
(0909.00.00)  غيرها، وعرعر

(0909.10.00)   جاذبة-يانسون أو بذور يانسون صيني أو نجمي بذور 
  بذور اليانسون

(0806.10.00)  .عنب طازج   العنب الطازج
(0802.50.10) فستق ، بقشره
(0802.50.20) فستق ، مقشر   الفستق الحلبي 

(0701.10.00) )للبذار(بطاطا طازجة أو مبردة للزرع 
(0701.90.00) )غيرها(بطاطا طازجة أو مبردة 

(0710.10.00) مجمدة) بطاطس(بطاطا

 –طازجة (لبطاطا ا
  ) مجمدة-بذور
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  الواردات الزراعية
 (1701.11.10)  سكر قصب خام ال يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة بقصد التصفية 

لوين مضافة بقصد التصفية سكر قصب خام ال يحتوي على منكهات أو مواد ت
 (1701.11.90)  ) غيرها(

 (1701.12.10)   التكرير-بقصد التصفية ) بنجر(سكر شوندر 
 (1701.91.00)  سكروز نقي آيماويًا بحالته الصلبة مضاف إليها منكهات أو مواد تلوين 

 (1701.99.00)   مكرر-) أخرى(شوندر سكري وسكروز نقي آيماويًا بحالته الصلبة 
 (1701.99.11)  )مكرر(سكر نبات مصفى 

 (1701.99.19) )غيرها) (مكرر(سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة مصفى 
 (1701.99.90) )غيرها(سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة 

  السكر

 (1005.10.00)  لبذار ل معدةذرة صفراء 
 (1005.90.00)  ذرة صفراء لغير البذار 

 (1005.90.10)  ذرة صفراء
 (1005.90.11)    مستوردة من قبل أصحاب الشرآات الصناعية ذرة صفراء لغير البذار

 (1005.90.12)  ذرة صفراء معدة لألعالف بشروط وزارة الزراعة 
 (1005.90.19)   )غيرها (ذرة صفراء لغير البذار

 (1005.90.90) )غيرها(ذرة 

  الذرة

  الشعير (1003.00.00)  الشعير
غيره من بقايا صلبة، وإن آانت  مجروشة أو مطحونة، أو بشكل آريات آسب و

 (2304.00.00) مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا

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

 :23.05 أو 23.04الداخلة في البندين 
(2306.00.00) 

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

 القطن
(2306.10.00) 

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

 عباد الشمس
(2306.30.00) 

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

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

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

"germ "الذرة 
(2306.70.00) 

 (2306.90.10) مواد الصلبة الناتجة عن استخراج زيت الزيتونثفل وغيره من ال
آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو 

 (2306.90.90) )غيرها(بشـكل آريات مكتلة نـاتـجـة عـن إستخالص الزيوت والدهون النباتية 

األآساب وبقايا 
  استخراج الزيوت

 (1006.10.10) معد للبذار) رز بغالفه الزهريأ(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) شاي، وإن آان منكهًا
 (0902.10.00)  آغ3عبوات اليزيد وزن محتواها عن معبأ مباشرة في ) غير مخمر(شاي أخضر 
 (0902.20.00) في عبوات أخر) غير مخمر(شاي أخضر 

وشاي مخمر جزئيًا، معبأ مباشرة في عبوات اليزيد وزن ) مخمر(شاي أسود 
 (0902.30.00)  آغ3محتواها عن 

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

  الشاي

لبان وقشدة بشكل مسحوق أو حبيبات لألطفال ضمن علب معدنية محكمة أ   الحليب المجفف (0402.10.10)
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  غرام2500اليتجاوز وزن محتواها الصافي 
ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر بشكل 
ن مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي علىدسم بنسبة ال تزيد ع

 )غيرها(وزنا % 15
(0402.10.90)

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

 غرام2500ي لألطفال ضمن علب معدنية محكمة ال يتجاوز وزن محتواها الصاف,
(0402.21.10)

كل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  بنسبة ألبان بش
(0402.21.90) )غيرها(تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر ال  وزنًا1.5%تزيد عن 

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

  غرام 2500محتواها الصافي 
(0402.29.10)

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

(1201.00.00)  فول الصويا وإن آان مكسرًا   فول الصويا
(1206.00.00) ةبذور عباد الشمس، وإن آانت مكسر

(1207.40.00) بذور سمسم
بذور السمسم وعباد 

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

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

(0903.00.10) لالستهالكمحضرة وجاهزة ) ماتية(متة 
(0903.00.20) آان منها مطحونًا ، خاما بشكل عيدان حتى ما) ماتية(متة    المتة

(0901.11.00) بن غير محمص غير منزوع منه الكافيين
(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
(0901.90.00)   غيرهاوبن، قشور وغالالت من بن، أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة آانت 

(0901.90.10) آسارات وقشور وغالالت بن وآذلك المحمص أو المطحون منها
(0901.90.90) )غيرها(بن، قشور وغالالت من بن، أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة آانت 

  القهوة

(1604.00.00)  رنجةك محضرة أو محفوظة سلمون، سردين، تونة، أسما
(1604.11.00)  سلمون

(1604.13.00) )سبرات(، ورنجة صغيرة  أو اسبرط "sardinella"سردين وساردينال 
(1604.14.00) )ساردا ( تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت األطلنطي 

(1604.20.00) خرأسماك محضرة أو محفوظة أ

  األسماك المعلبة

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) يات مكتلة من ذرةالبقول، وإن آانت بشكل آر

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو 
(2302.20.00) البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة من أرز

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

نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو 
(2302.40.00) البقول، وإن آانت بشكل آريات مكتلة من حبوب أخر

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

نخالة وجريش بقايا 
  طحن الحبوب
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  التجارة الدولية :األولالفصل 

   االتجاهات العامة في االقتصاد العالمي1.1

 هي أن العالم أصبح 2007من أبرز االستنتاجات التي تدل عليها البيانات بالنسبة للوضع االقتصادي العالمي في العام 

د العالمي آما آان األمر في السابق خالل السنوات العشر األخيرة أقل اعتمادًا على الواليات المتحدة آمحرك لالقتصا

حيث أصبح  من الواضح أن اقتصادات أخرى قد بدأت تحل محل الواليات المتحدة، آما حققت بعض الدول النامية 

شئة عن و تلعب األسواق الشرق آسيوية دورًا متعاظمًا في تعويض خسائر االقتصاد العالمي النا. معدالت نمو عالية

  . الرآود في االقتصاد األمريكي

بكلمات أخرى فإن محرك االقتصاد العالمي سيكون خالل األعوام المقبلة مرآبًا من الصين والواليات المتحدة بشكل 

رئيسي، فهما تتحكمان بنسبة ملموسة من النمو االقتصادي العالمي والسيما نمو الواردات الذي يستدعي بدوره نمو 

المية لذلك فإن فهم الوضع الراهن لالقتصاد العالمي والتنبؤ بما سيكون عليه في السنوات المقبلة ال يمكن الصادرات الع

 أدى االختالل التجاري 2007العام في ف. أن يتم بدون البحث التفصيلي في الوضع التجاري واالقتصادي لكال البلدين

قتصادي وأسعار صرف العمالت الرئيسية وآذلك معدالت والمالي بين البلدين إلى نتائج هامة على صعيد النمو اال

  .2008الفائدة عالميًا، آما يتوقع أن تستمر العالقة التجارية بين البلدين بإلقاء ظاللها على االقتصاد العالمي في العام 

ع العقارات في يمر االقتصاد العالمي اآلن بفترة انتقالية من مرحلة التمدد االقتصادي إلى مرحلة أخرى، ويلعب قطا

الواليات المتحدة دورًا هامًا في هذا التحول حيث يلتهب هذا القطاع نتيجة السيولة المتدفقة من الصين إلى الواليات 

  . المتحدة

من جهة أخرى بعد أربع سنوات من النمو االقتصادي الكبير لبعض الدول النامية فقد تراجع النمو العالمي في العام 

في آل % 4.7، ولكن آان النمو في الدول النامية جيدًا وبلغ 2006 في العام 3.9 بعد أن آان فقط% 3.6 وبلغ 2007

 مكرسًا اتجاهًا عامًا بدأ منذ أربع سنوات أما النمو المتعثر في الدول المتقدمة فكان هو السبب 2007 و2006من العامين 

ما نتائج الرآود في االقتصاد األمريكي وبالتحديد في بضعف النمو العالمي، لكن النمو في الدول النامية أخمد إلى حد 

قد بلغت حصة الدول ل. 2006الطلب المحلي األمريكي الذي بدأ مع تفجر قطاع العقارات األمريكي في بدايات العام 

  مما ساعد بالترافق مع انخفاض سعر الدوالر على نمو2007النامية أآثر من نصف نمو الواردات العالمية في العام 

هذا ومن المتوقع أن يكون النمو العالمي متواضعًا . صادرات جيد للواليات المتحدة وأجل تفاقم الخلل االقتصادي العالمي

حيث لن يتمكن التوسع االقتصادي في الدول النامية من سد الفجوة التي تنشأ عن النتائج %) 3.3 (2008في العام 

  .االقتصادية الضعيفة للدول المتقدمة
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ة لما سبق هناك مخاطر عديدة تتهدد هذا التباطؤ الهادئ لالقتصاد العالمي منها إمكانية انخفاض الطلب على باإلضاف

  .سلع الدول النامية وآذلك تراجع أسعار السلع أمام ترنح قطاع العقارات األمريكي 

  2009-2000والنامية في الفترة  النسبة المئوية للتغير في قيمة الناتج المحلي اإلجمالي للدول المتقدمة -  1.1الشكل 

  
  .2006األمم المتحدة، : المصدر

هذا وتمثل التوقعات بشأن سعر صرف الدوالر إحدى المخاطر المذآورة أعاله فالرآود في االقتصاد األمريكي يساهم 

لدول التي تحتفظ  بتخفيض سعر الدوالر أآثر فأآثر مما سيفيد الدول النامية المستدينة بالدوالر ولكنه سيضر آثيرًا با

 آما سيضر المؤسسات التي تصدر إلى الواليات المتحدة حيث سيضعف عائدات  اتبأصولها المالية على شكل دوالر

  .سلعها

  موجز عن أسعار الصرف في الفترة الماضية1-1-1

% 38 ر بمقدار، فقد انخفضت قيمة الدوال2007 وحتى العام 2002 سعر الدوالر مستمرا باالنخفاض منذ العام لما يزا

ا حتفظ بأصولهت التي للدولخسارة آبيرة ب الدوالر تسببتخفيض إن . اإلسترلينيمقابل الجنيه % 30مقابل اليورو و

، وقد جاء ميل الدوالر للتخفيض في  االختالالت العالمية من التوسعبمنعلم ينجح آما أنه  على شكل دوالرات المالية

 2.1الشكل  (2002ام ألسعار الصرف في السنوات األخيرة والسيما بعد العام  منسجما مع االتجاه الع2006العام 

إن العجز الكبير الذي تمر به ) 2007 و 2006يوضح تقلبات أسعار صرف اليورو في مقابل الدوالر في العامين 

ت الدعم عن الدوالر على  وآذلك فإن األسواق المالية التي أزالرالواليات المتحدة يؤدي تلقائيًا إلى انخفاض سعر الدوال

أساس أن العجز غير مستدام نظرًا ألسعار الصرف الحالية قد ساهمت في هبوط قيمة الدوالر وأدى آل هذا إلى ارتفاع 

أسعار الواردات وانخفاض أسعار الصادرات مما نتج عنه تراجع في العجز الحسابي الحالي، ومن المتوقع أن تستمر 

رآون في األسواق المالية بأن انخفاض الدوالر قد أصبح في درجة تجعل العجز المالي في هذه الحالة حتى يقتنع المشا
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من جهة أخرى تسعى الواليات المتحدة إلى التدخل في أسواق العمالت للعديد من الدول الناشئة وذلك . مستوى مستدام

  . صينلتمنع عمالت هذه الدول من االرتفاع أمام الدوالر وأفضل مثال على ذلك هو ال

  2006 و 2005أسعار صرف الدوالر مقابل اليورو خالل العامين  2.1الشكل   

  
  .2008نظرة إلى االقتصاد العالمي، : المصدر

 سوق النفط العالمي 1-1-2

للبرميل وقد $ 66.3 إلىار النفط آانون األول ارتفعت أسع17 ففي 2006لقد بدأت أسعار النفط بالتزايد منذ مطلع العام 

 الخبراء هذه الزيادة في أسعار النفط إلى  وويعز، 2005آانت هذه هي أعلى زيادة منذ أوائل تشرين األول 

لم تتوقف أسعار النفط عن ، واالضطرابات وأحداث العنف في نيجيريا باإلضافة إلى الخالف اإليراني مع  الغرب

" اإلسرائيلي"ازدياد التوتر السياسي نتيجة العدوان للبرميل وذلك بسبب $ 75زت  تجاوحيث 2006الزيادة في صيف 

 إلى فقد عادت أسعار النفط 2007  العام  بدايةالطاقة النووية، أما مع  باإلضافة التجارب اإليرانية حول على لبنان

$ 80رتفع بشكل حاد لتصل إلى  عادت أسعار النفط لت2007 أيلول 2في ، وللبرميل $ 60 - 50االنخفاض لتصبح بين 

مرة أخرى في تشرين حادًا  ارتفاعا تارتفع، آما للبرميل وذلك بسبب انخفاض سعر الدوالر أمام العمالت األخرى

 .للبرميل وهذا بسبب األثر المتزايد لالضطرابات في شرقي ترآيا$ 92حيث تجاوزت األول من العام نفسه 

$ 100 آانون الثاني إلى 2 النفط الخام الخفيف في وصلت أسعار فقد 2008 سعار بالتزايد مع بدايةاألاستمرت و 

 دوالر 140وتزايدت حتى وصلت إلى حدود  2008 آذار 12للبرميل في $ 110.20وصلت إلى ذروتها ثم للبرميل 

وف  وجود خاألخرى مع انخفاض قيمة الدوالر أمام العمالت بسبب استمرار وذلك 2008للبرميل في شهر حزيران 

  .شديد من دخول الواليات المتحدة في فترة آساد اقتصادي
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 هناك العديد أن  ويرى الخبراء االقتصاديون 2006 النفط منذ العام ألسعارفقد آان هناك ارتفاع مستمر و بشكل عام  

تي تحدث في من األسباب وراء هذه الزيادة المستمرة في أسعار النفط منها عدم االستقرار و االضطرابات الكثيرة ال

الشرق األوسط والتي تؤثر بشكل مباشر في أسعار النفط وذلك الن منطقة الشرق األوسط هي من اآبر المناطق المنتجة 

المستمرة في آل من العراق وفنزويال وتقارير وزارة الطاقة األمريكية  باإلضافة إلى االضطرابات  للنفط في العالم،

   .التي تبين انخفاض االحتياطي النفطي

   2008و 2006 أسعار النفط في العامين -3.1الشكل 

  
 .2007، موسوعة الويكيبيديا: المصدر

  التطورات التجارية 2.1

  2007 و2006 يننظرة على التطورات التجارية الرئيسية في العام 1.2.1

قم ثاني أعلى زيادة في  رغم تعثر جولة الدوحة، و يمثل هذا الر2006في العام % 8.5ازدادت التجارة العالمية بنسبة 

مما يؤآد وجود % 3.7، آما أنه أعلى من نمو الناتج العالمي في نفس العام والذي بلغ 2000التجارة العالمية منذ العام 

  ).بالدوالر% (11نوع من التكامل والتعويض في االقتصاد العالمي، و بالنسبة لتجارة الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 

ة التجارة العالمية فإن نمو الناتج المحلي اإلجمالي آان أقوى من المتوقع في أوروبا واليابان آما قًا القتصاديي منظمفقو

استمرت الصين والهند بتسجيل مستويات عالية من التوسع التجاري وزادت الواليات المتحدة من صادراتها مما أبطأ 

ًا أما الصين فقد فاقت صادراتها صادرات الواليات في  النصف الثاني من السنة من تنامي عجزها الذي يظل يتوسع دائم

  . المتحدة في النصف الثاني من العام مما يؤشر إلى تغيير آبير وشيك في ترآيبة آبار المصدرين العالميين
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 إال أنه آان قويًا في الدول المصدرة للنفط 2006ورغم أن النمو التجاري آان إيجابيًا في آافة المناطق في العام 

زات المعدنية في الشرق األوسط  واتحاد الدول المستقلة وأمريكا الوسطى والجنوبية التي استفادت من أسعار النفط والفل

  .والمعادن العالمية المرتفعة

ويعود ذلك بشكل رئيسي للتدفقات النقدية الناشئة من األسعار المرتفعة % 30زادت الدول األقل نموًا تجارتها بنسبة 

  .من إجمالي التجارة العالمية% 0.9وفي سابقة جديدة سجلت الدول األقل نموًا نسبة قدرها للنفط والمعادن، 

 إلى ثاني ارتفاع لها على اإلطالق، وتعزو منظمة التجارة 2006أيضًا زادت التدفقات المباشرة األجنبية في العام 

االندماج بين الشرآات االستثمارية وتراآم العالمية ذلك إلى ثقة المستثمرين الناجمة عن األسس االقتصادية القوية و

  .المكتسبات

 وآذلك زيادة التضخم وارتفاع ،ولكن بالمقابل تبقى أسعار قطاع العقارات في الواليات المتحدة أحد المخاطر التجارية

  . أسعار الفائدة تهدد جميعها بتراجع النمو التجاري على المدى المنظور

 حيث يحتمل 2008وربما سيكون أآثر تراجعًا في العام % 5.5مو التجارة العالمية إلى  فقد انحدر ن2007بالنسبة للعام 

باعتبار أن التراجع االقتصادي في بعض الدول األساسية عالميًا يتم إخماده جزئيًا فقط بالنمو القوي % 4.5أن يصل إلى 

 باسكال المي األمين العام لمنظمة التجارة ويقول.  الناشئة آما تقول تقارير منظمة التجارة العالميةتاالقتصاديافي 

إن نظامًا تجاريًا مفعًال من جديد هو ضرورة إلرساء الثبات االقتصادي والتنمية، ومن الواضح أن أفضل : العالمية

طريق للوصول إلى ذلك هو اختتام مفاوضات جولة الدوحة بنجاح، فقد مضى زمن التسويف والتأخير وما نحتاجه اآلن 

  .هو العمل

فقد بدأت التجارة العالمية باالنحدار في العام %) 7(هو أقل بقليل من الرقم المتوقع %) 5.5 (2007إن النمو في العام 

 تبعًا للتراجع في الطلب من قبل الدول المتقدمة، وآان نمو اإلنتاج معبرًا عنه بنسبة الزيادة في الناتج المحلي 2007

ضعف بين آل المناطق، وتسبب ضعف الطلب في الدول المتقدمة بالحد من التوسع هو األواإلجمالي في أمريكا الشمالية 

 الدول اآلسيوية - اليابان - أوروبا - تراجع االستيراد في آل من أمريكا الشمالية، آما لوحظ 2007التجاري في العام 

 والشمالية ودول أوروبا الوسطىعاآس أثر نمو االستيراد الملحوظ في أمريكا الوسطى المستوردة الصافية للنفط مما 

 ، ومن بين 2007من زيادة الواردات السلعية في العام % 50وأفريقيا والشرق األوسط، وتمثل الدول النامية أآثر من 

الدول التجارية الكبرى فإن الصين قد وسعت نموها التجاري الحقيقي بشكل قوي وواضح فبينما آان نمو الصادرات 

  .لواليات المتحدة واليابان إال أن نموها آان آبيرًا بالنسبة ألوروبا وهائًال بالنسبة لدول الخليجا منلكل الصينية محدودًا 
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  المناطق الرئيسية 2.2.1

، وهو ما يعكس نشاطًا اقتصاديًا 2006بقي التباين في النمو التجاري بين المناطق الجغرافية المختلفة آبيرًا في العام 

تباينة وقد لعبت تجارة الحبوب باإلضافة لتجارة النفط  دورًا أساسيًا في تشكيل الصورة مختلفًا وتطورات سعرية م

 أضعاف 3أآثر من % (20وقد حافظ اتحاد الدول المستقلة على نشاطه التجاري وزاد وارداته بنسبة . التجارية للمناطق

بينما آان نمو الصادرات %) 8.5(قل  والواردات بنسبة أ11.5وزادت الصادرات اآلسيوية بنسبة ) المعدل العالمي

أما أوروبا  فقد تراجع نمو %)  2.5مقابل  % 5.5(األمريكية الشمالية متواضعا ولكنه أفضل من نمو الواردات بكثير 

 صادراتها ووارداتها بشكل ملموس ويعزى ذلك إلى تنامي التجارة األوروبية الداخلية

  أهم الدول التجارية 3.2.1

در األول عالميًا، ومن الجدير بالذآر إن َصدول التجارية فإن البيانات تظهر أن االتحاد األوروبي هو الُمبالنسبة ألهم ال

هناك تراجعا في حصة صادرات االتحاد األوروبي وذلك يعود إلى معاناة االتحاد من بعض التباطؤ في النمو آأثر 

در َصالُم. ة أسعار النفط وآذلك الطلب على سلعهملحوظ لحساسية نشاطه االقتصادي تجاه العوامل الخارجية وخاص

بتأثيرات  ذلكتفسير يمكن  و،اتها في صادر2006نموًا أقل من العام  تشهد تيالالعالمي الثاني هو الواليات المتحدة 

الحظ ومن الم. قطاع العقارات والرآود االقتصادي األمريكي المزمن، يلي الواليات المتحدة في األهمية الصين واليابان

أن  النشاط االقتصادي للصين والدول النامية األخرى أصبح مستديمًا وقد استفادت بعض هذه البلدان آالهند من التحسن 

المستدام في أوضاعها التجارية خالل السنوات األخيرة الذي جاء أساسًا من التحسن في أسعار النفط وسلع أخرى أما 

 وحققت آندا التي ،في حصتها التجارية العالمية% 2حققة زيادة أآثر من الصين فقد واصلت نموها التجاري الهائل م

بينما سجل تراجع حصص آل من هونج آونج % 3حوالي  بلغتحتل المرآز الخامس عالميًا نموًا ممتازًا آذلك 

  .2006-2005 يوضح الحصص العالمية للدول المصدرة في العامين4-1الشكل . وسنغافورا والهند

   %) 2005- 2006 (صص أهم الدول المصدرة من التجارة العالميةح -4.1الشكل 
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  1.5  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر
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يقع االتحاد األوروبي في المرتبة األولى عالميا تليه الواليات المتحدة فاليابان والصين فكندا   بالنسبة ألهم المستوردين

فمثًال الصين تشهد نموًا قويًا ة هي آبار المصدرين والمستوردين في نفس الوقت،  العمالقتاالقتصادياوفي الواقع إن 

     .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–التجارة العالمية موقع منظمة  :المصدر

  التجارة الزراعية العالمية تطورات 3.1

تمثل بارتفاع الطلب على الوقود الحيوي وظهور أزمة و  2007حصل تغيير في طبيعة التجارة الزراعية في العام لقد 

فة إلى النمو السكاني الغذاء العالمي الناشئة عن الجفاف آما أثر تغير مواقف الدول من التعرفة والحماية  باإلضا

 فقد تسبب ازدياد الطلب على الوقود الحيوي .والتغيرات المناخية وتأثر الثروة الحيوانية في العالم على التجارة الزراعية

برفع أسعار الحبوب عالميًا وفاقم المشكلة ارتفاع أسعار الوقود وبالتالي التكاليف الزراعية آما لعبت الظروف الجوية 

أدى دعم الحكومات إلنتاج . ة في آل من أستراليا و األرجنتين وأوروبا وآندا دورًا إضافيا في المشكلةغير المؤاتي

الوقود الحيوي إلى زيادة المساحات المزروعة من الذرة في الواليات المتحدة ومساحات قصب السكر في البرازيل وهو 

المستقبل طالما أن سوق الوقود الحيوي ما في باالرتفاع ر ما ينبئ أن األسعار المرتفعة الحالية للبذور الزيتية ستستم

من جهة أخرى . عد من ارتفاع أسعار األعالف وبالتالي يؤثر على الثروة الحيوانية العالميةَصيزال يتوسع وهذا أيضًا سُي

ل عدم وصول  في ظ- ال سيما في اليابان واالتحاد األوروبي -ال يزال تنامي العوائق في وجه التجارة الزراعية 

ومن المواضيع األخرى التي . مفاوضات الدوحة إلى نتيجة  يشكل عامًال هامًا في تثبيط التجارة الزراعية لبعض الدول

الزالت تؤثر في التجارة الزراعية مسائل األغذية المعدلة وراثيًا ورفاهية الحيوان حيث يؤثر سوء استخدام مبدأ رفاهية 

  .مية المناهضة لألغذية المعدلة سلبًا على التجارة الزراعيةالحيوان وآذلك الدعاية اإلعال
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  ارتفاع أسعار الغذاء في العالم

آانت .  لضغوط أدت إلى ارتفاع األسعار العالمية2007 و2006خضعت أسواق بعض السلع الزراعية في العامين 

وزيادة الطلب على )  فاف في أسترالياالج(عوامل العجز في اإلنتاج العالمي عبارة عن الظروف الجوية غير المالئمة 

الوقود الحيوي آمصدر بديل للطاقة، وقد تأثرت بهذا العامل األخير آل من أسواق السكر والذرة المستخدمين إلنتاج 

آان للضغوط على إنتاج الذرة تأثير تقاطعي مع أسواق الحبوب األخرى وفول الصويا مما يؤدي أيضًا إلى . اإليتانول

بما فيها القمح والرز والذرة غير (ارتفعت األسعار المستقرة للمحاصيل . ر العلف الحيواني وآذلك اللحومارتفاع أسعا

اللحوم والبيض ومنتجات ( ودفعت بدورها أسعار المنتجات الحيوانية 2007بشكل آبير في العام ) العلفية وفول الصويا

إضافة إلى العوامل السابقة فإن مجاًال معقدًا من . العالميةاأللبان إلى االرتفاع مما يفسر جزئيًا الضغوط التضخمية 

التطورات قد عمل على دفع مثل هذه الزيادة السعرية، ويتضمن ذلك الهجرة المتسارعة من الريف إلى المدن ونمو 

ات المناخية تأثير التغير. السوقية والمضاربات الناشئة آالصين والهند تاالقتصادياالطلب على الغذاء بشكل متزايد في 

  . يحتاج إلى المزيد من اإلثباتات ولكن ربما تكون هي السبب في الظروف الجوية غير النظامية

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

   التجارة الزراعية حسب المناطق1.3.1

 ولكن بقيت الزراعة أيضًا تشكل 6.11بقيت أوروبا تلعب دورًا رائدًا في الصادرات الزراعية العالمية آما يشير الشكل 

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

) أو تلك التي على وشك الصدور(درات أمريكا الوسطى والالتينية، وعلى األرجح فإن االتفاقيات التجارية الحالية صا

للفرص التجارية أمام المنتجات الزراعية األمريكية الالتينية، وتتراوح نسبة الزراعة في ) أو ستفتح األبواب(فتحت 

يا في المرتبة الثانية بعد أمريكا الالتينية والفضل في ذلك يعود ، وتقع أفريق%13و% 6صادرات المناطق األخرى بين 

لهيمنة الزراعة على اقتصادياتها، أما الحصة المتواضعة للزراعة في صادرات الشرق األوسط فيمكن أن تعزى إلى 

  .صادراته النفطية المرتفعة وخاصة أسعار النفط المرتفعة في السنوات األخيرة

                                                 
إحصاءات التجارة (في هذا الفصل تم اقتباسها من مصادر منظمة التجارة العالمية، وقد اتبعنا التصنيف الجغرافي المعتمد في  معظم الجداول  1

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

  .تتضمن أيًا من الدول السابقة بل بقية دول القارة أآلسيوية
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  %)2006- 2005  (قليمية من الصادرات الزراعية العالمية الحصص اإل– 6.1الشكل 
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  1.7  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

   %) 2006  (حصة الصادرات الزراعية من إجمالي صادرات آل منطقة – 7.1الشكل 
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  7.1  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

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

ن م% 65من خالل استيراد سلع ال تنتج محليًا، وتقريبًا هذه هي حالة أوروبا ثم آسيا واللتان تعادالن معًا حوالي 

من % 1.5 سوى ل ضعيفة وال تشكلتزابينما واردات الشرق األوسط الزراعية ما   .الواردات الزراعية العالمية

        :الصادرات الزراعية العالمية آما يتبين من الشكل التالي
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   %)  2006 و2005 ( الحصص اإلقليمية من الواردات الزراعية العالمية– 8.1الشكل 
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 1.7  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

الواردات الزراعية ال تشكل نسبة هامة من إجمالي الواردات في جميع أن ) 9.1( من الالفت للنظر في الجدول 

يمكن تفسير ذلك نسبيًا بسياسات . في حالة أفريقيا وهي نسبة قليلة% 14المناطق، فهذه النسبة تصل في أقصاها إلى 

وفرة الغذائية في األسواق يتم توزيع النسبة الكبرى من ال.  في العالمتاالقتصاديا المطبقة في العديد من 2األمن الغذائي

  .المحلية رغم الخطوات المتخذة لتحرير التجارة إقليميًا أو دوليًا

   %) 6200 ( حصة الواردات الزراعية من إجمالي واردات آل منطقة – 9.1الشكل 
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  1.7  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

                                                 
 وذلك من خالل بعض السياسات المعينة التي  تحاول الحكومات األفريقية ضمان إنتاجها الزراعي آطريقة لتفادي األزمات الغذائية المحتملة 2

  .تفيد في بناء االآتفاء الذاتي
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  أهم الدول التجارية الزراعية 2.3.1

المتحدة  وتأتي الواليات ،)10.1انظر الشكل ( في العالم ةزراعيال  للمنتجاتدرَصتحاد األوروبي حاليًا أآبر ُمااليعتبر 

 ها وهذا ينتج بشكل رئيسي عن استمرار اعتماد المرتبة الثانية حيث هناك تراجع ملحوظ في نمو تجارتها الزراعية،في

 في السوق التجارية ًا أساسيًاآندا العبذا تعتبر هباإلضافة ل. بشكل آبير على مجموعة محددة من السلع التصديرية

 مليار دوالر في العام 41.2 بعد أن آانت 2006 دوالر في العام مليار 44.2الزراعية حيث تجاوزت قيمة صادراتها 

، وتتزايد )NAFTA (، ومعظم النمو الكبير في التجارة الكندية مرتبط باتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية2005

 الذي رآز 2003أهمية آندا الزراعية عالميًا باستمرار خاصة بعد انطالق إصالح هيكل السياسات الزراعية في العام 

 أصبحت رابع أآبر بالنسبة للبرازيل فقد. على قطاع األغذية الزراعية وزيادة االستثمارات في تحسين القطاع الزراعي

 السنوات القلية الماضية فقد ازدادت صادراته في لك زيادة سريعة في عوائدها خالحيث هنار زراعي في العالم دًَِصُم

آانت ، أخيرًا بالنسبة للصين فقد 2005 مليار دوالر في  35 مليار دوالر بعد أن آانت 39.5 لتصل إلى 2006العام 

 تحولت 2006 وفي العام يها ف تعادل االستيراد والتصدير2003في العام و، 2000درًا زراعيا صافيا حتى عام َصُم

 في التجارة الزراعية الصينية حيث أن هناك عدة عوامل تفسر هذا التحول غير المسبوقو ،الصين إلى مستورد صاف

آانت و ، دوالرمليار 51.7 ليصل إلى 2006  وازداد االستيراد في العام2003الطفرة األولى في االستيراد حصلت عام 

 في واردات القطن والبذور من جهة أخرى فإن النمونقص في اإلنتاج المحلي، اللتعويض الزيادة في استيراد القمح 

عند مقارنة التجارة الزراعية الصينية بحجم االقتصاد الصيني و ،الزيتية يعكس التغيرات البنيوية في الصناعة الصينية

  .فإنها تبدو متواضعة ولكنها ديناميكية

    %) 2006 - 2005  (الزراعية الكبرى من صادرات العالم الزراعية حصة الدول التجارية – 10.1الشكل 
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  1.9  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر    

 مستورد أآبرهي حاليًا ثاني فالواليات المتحدة أما  أيضًا، ةزراعيللمنتجات الاالتحاد األوروبي هو أآبر مستورد إن 

تهيمن اليابان على مشهد الدول ، و2006 للعام  مليار دوالر103.6ية تعادل زراعي في العالم بقيمة واردات زراع
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، ولكن رغم 2006مليار دوالر في العام  65.6المستوردة الصافية للسلع الزراعية حيث بلغت قيمة وارداتها الزراعية 

 .تغير آثيرًا خالل العقد الماضيمن واردات العالم الزراعية فإن دور اليابان لم ي% 7.3هذه القيمة المرتفعة التي تمثل 

لتصل إلى  يمكن تسجيل مالحظات مشابهة لليابان أيضًا بالنسبة لكوريا الجنوبية التي ازدادت قيمة وارداتها الزراعيةو

وقد ازداد معدل شهدت التسعينات ظهور روسيا آمستورد رئيسي للسلع الزراعية، لقد  .2006 في  دوالرمليار 18

 2005 مليار دوالر في العام 19.3مليار دوالر في مقابل  23.4حيث وصل إلى  2006خالل العام الواردات الروسية 

  ). السنوات األولى التي تم فيها تقديم بيانات قابلة لالعتماد (98-96 آمعدل للفترة 3 مليار دوالر9.6فقط ومقابل 

   %) 2006-2005  ( الزراعيةحصة الدول التجارية الزراعية الكبرى من واردات العالم – 11.1الشكل 
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  1.10  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

  التجارة الزراعية في الشرق األوسط 3.3.1

 ًا المنطقة مصدرتعتبر ،بالرغم من بروز ظاهرة النفط في الشرق األوسط ولكن الزراعة تبقى مهمة لمعظم دول المنطقة

إجماًال يمكن مقارنة اإلنتاج الزراعي في و ،س والحمص وتربية األغنام والماعز لزراعة القمح والشعير والعدمهمًا

 أمام متواضعًاهذا اإلنتاج بدو ي أمريكا الالتينية، وأو قارةالمنطقة بنظيره في جنوب شرق آسيا أو الصحراء األفريقية 

الكميات المصدرة قيمة  12.1بين الشكل ي. اإلنتاج الزراعي الصيني أو الجنوب آسيوي أو إنتاج الدول الصناعية الكبرى

تحتل   حيث ،انطالقا من الشرق األوسط إلى المناطق المختلفة في العالم) بالدوالر األمريكي(من السلع الزراعية 

 ، المرتبة األولى يليها بعد ذلك صادرات الشرق األوسط إلى أوروباصادرات الشرق الوسط إلى الشرق األوسط

يمكن تفسير هذه ).  مليون دوالر30(الية الزراعية من الشرق األوسط هي أيضًا قليلة جدًا واردات أمريكا الشمو

مما يعني تكاليف نقل عالية يالحظ عدم قدرة الظاهرة االقتصادية بالمسافة البعيدة بين الشرق األوسط واألمريكيتين 

تصادية بين دول المنطقة وأوروبا تتمثل أيضًا هناك روابط ثقافية واق. الكثير من دول الشرق األوسط على تحملها

  .مؤسساتيًا باتفاقيات الشراآة لعدد من دول المنطقة مع أوروبا

                                                 
  .1999 قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية،  3
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  )مليار دوالر (2006-2004 زراعية حسب المناطق المصدر إليها قيمة صادرات الشرق األوسط ال– 12.1الشكل 
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 1.11  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

 على صادرات الشرق األوسط، وتشكل الزراعة نسبة ال بأس بها من ) عمليًاالنفط(الفلزات المعدنية هيمن تبشكل عام 

، بينما ال تشكل سوى حصة صغيرة بالنسبة لباقي %)22حوالي  (صادرات الشرق األوسط  إلى اتحاد الدول المستقلة

ستمرار، ويمكن تفسير هذا االنخفاض في حالة  من إجمالي صادرات الشرق األوسط تنخفض با.)13.1الشكل  (المناطق

أوروبا وأمريكا الشمالية والعالم بأسعار النفط المرتفعة التي زادت قيمة حصة الصادرات غير الزراعية على حساب 

  .قيمة الصادرات الزراعية

   % ) 2006- 2004  ( نسب الصادرات الزراعية من إجمالي صادرات الشرق األوسط– 13.1الشكل 
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  1.11  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :صدرالم

منتجات  - الحيوانات -الحبوب (المواد الغذائية واردات الشرق األوسط الزراعية من  تتألف وفيما يخص الواردات

هناك تعددًا في مصادر الواردات الزراعية للشرق  أن يالحظ . المواد الزراعية الخامو) الفواآه والخضار -األلبان 
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ولكن ). 14.1الشكل (ألوسط، والحصة الكبرى هي ألمريكا الالتينية وآسيا باإلضافة إلى المصدر األوروبي ا

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

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

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

  )مليار دوالر (2006-2004 قيمة واردات الشرق األوسط الزراعية  - 14.1الشكل 
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  1.11  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر

  . %) 2006- 2004 (ة من إجمالي واردات الشرق األوسط  نسب الواردات الزراعي– 15.1الشكل 
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  1.11  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر             

 اإلمارات العربية  أن وارداتمالحظةفيمكن ) 16.1نظر الشكل ا(وسط آل على حدة  دول الشرق األوبالنظر إلى

 مليار 8.8ة بينما استوردت بقيم2005في العامدوالر مليار 7.2لزراعية هي األآبر في المنطقة وقد بلغت  االمتحدة 

بينما سجلت المملكة العربية السعودية تراجعا طفيفا في وارداتها فقد بلغت قيمة وارداتها  ،2006م دوالر في العا

  .2005 في العام يار دوالرمل9.06بينما آانت  2006العام في مليار دوالر  8.6الزراعية 
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  )مليار دوالر (2006لشرق األوسط  الواردات الزراعية لبعض دول ا- 16.1الشكل 
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  1.12  الجدول–موقع منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

  بعض السلع المنتقاةدراسة ل 4.3.1

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

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

  الحبوب

 هي ارتفاع أسعارها المستمر، فقد واصل الجفاف الذي أصاب 2006آانت الظاهرة األبرز بالنسبة للحبوب في العام 

 مساهمته في رفع األسعار الحبوب العالمية التي آانت 2006-2005أهم المناطق الزراعية العالمية في موسم العام 

مستمرة أصًال في االرتفاع المتواصل منذ خمسة أعوام ألسباب متعددة منها تخفيض سعر الدوالر وتحول االستثمارات 

مات نحو القطاع الصناعي وموضوع الوقود الحيوي باإلضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الذي يشكل أحد أهم مستلز

 2006تقريبًا في العام % 24اإلنتاج فمثًال حسب مؤشر الفاو السعري ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة األمريكية بنسبة 

وبينما تعتمد األسواق . وهذا ما دفع بعض الدول المنتجة الكبرى للحبوب إلى إيقاف صادرتها من الحبوب أو تخفيضه

 الواليات المتحدة التي تتميز بمخزون آبير من القمح وفول الصويا العالمية في ظروف أزمات الحبوب تقليديًا على

والذرة، ولكن في األزمة الحالية حتى الواليات المتحدة تعاني من تدهور آبير في مخزونها االحتياطي حيث تراجع 

 2006د العام ونظرا لألسباب السابقة شه). 2007-2006(مخزونها من الرز مثًال إلى النصف خالل العامين الماضيين 

 االنخفاض إنتاجا أقل من الحبوب و لكن طلباًَ أعلى مما رفع األسعار وآميات االستيراد على السواء وبلغت نسبة

  . 5حسب إحصاءات الفاو%4 14.5

  القمح

بينما تأثر إنتاج القمح % 60 بتدهور محصول القمح فيها بنسبة 2006تسبب الجفاف القاسي في أستراليا في العام 

 و تأثر إنتاج أمريكا الشمالية بالضغوط التنافسية على استخدام األرض وبلغت صادرات الغزيرةروبي باألمطار األو
                                                 

  . نسبة المخزون من محصول ما إلى إجمالي الصادرات واالستهالك المحلي منه 4
  ]لفاو ا– 2008 – تحليل األسواق العالمية –نظرة على الغذاء . [2008 الفاو،  5
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در األول للقمح عالميًا آما تحولت أستراليا المصدر َص مليون طن حيث أصبحت تحتل مرآز الُم27.4الواليات المتحدة 

أما االتحاد األوروبي فقد حقق صادرات ) 17.1الشكل (لمتحدة ولكن بفارق آبير عن الواليات ا)  مليون طن16(الثاني 

راجع تقرير ( مليون طن متراجعا بذلك إلى المرآز الرابع بعد أن آان يحتل المرآز األول في العام الماضي 15تبلغ 

  . مليون طن15.8واحتلت آندا المرآز الثالث بصادرات قمح قدرها ) 2006التجارة الزراعية السورية للعام 

  )مليون طن (2006 أهم مصدري القمح في العالم – 17.1الشكل 
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  1.14  الجدول– قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية :المصدر  

 مزيحة االتحاد األوروبي إلى المرآز الثاني 2006قفزت مصر لتحتل مرآز المستورد األول للقمح عالميًا في العام 

راجع تقرير التجارة الزراعية ( الدول العشرة المستوردة األولى في العام السابق بعد أن لم تكن من بين) 18.1الشكل (

 إلى المرآز الثالث آما حلت 2006 فقد تقدمت في العام )آانت في المرآز الخامس(أما البرازيل ) 2006السورية للعام 

العام السابق أخيرًا أصبحت  اليابان في  في )لم تكن مدرجة بين المستوردين األوائل(الجزائر في المرآز الرابع عالميا 

  .2006 في العام )آانت تحتل المرآز الثاني(المرآز الخامس 

  )مليون طن (2006   أهم مستوردي القمح في العالم– 18.1الشكل 
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 1.15  الجدول– قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية :المصدر  
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  الشعير

 أستراليا بشدة بينما تراجع إنتاجه آذلك في آندا والواليات المتحدة و لكنه تقدم  انخفض إنتاج الشعير في2006في العام 

والمكسيك وسجل محصول جيد ) رغم تأثر المحصول سلبًا بالحر الشديد في بعض دول االتحاد(في االتحاد األوروبي 

عدله العام خالل الخمس سنوات الماضية في روسيا وهذا ما جعل اإلنتاج العالمي متوازنًا تقريبًا بحيث بلغ أقل قليًال من م

وصعدت . 2005ومقاربا لمعدله في العام )  مليون طن139 حوالي 2006بلغ اإلنتاج  العالمي من الشعير في العام (

بعد أن آانت تحتل المرتبة الثانية بينما تراجع االتحاد ) 19.1الشكل (أستراليا إلى المرتبة األولى بين مصدري الشعير 

ي إلى الدرجة الثانية وتقدمت آندا وروسيا إلى المرتبتين الثالثة والرابعة بعد أن آانتا تحتالن المرتبتين الرابعة األوروب

  .والخامسة

  )مليون دوالر (2006 في العالم   أهم مصدري الشعير– 19.1الشكل       
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  1.17  الجدول– COMTRADEقاعدة بيانات موقع  :المصدر  

 بسبب ارتفاع أسعاره وتراجع إنتاجه في أستراليا وأوآرانيا الذي 2006ودية من الشعير في العام تراجعت واردات السع

أدى إلى تراجع ملموس في مقدار الواردات العالمية حيث إن السعودية هي المستورد العالمي األول للشعير والسيما 

ما أن اإلنتاج المحلي األعلى من السنة الماضية في العلفي منه حيث تتجاوز وارداتها السنوية منه الخمسة ماليين طن ، آ

 قد أدى إلى تراجع واردات هذين البلدين من ، وانخفاض المعروض من الشعير العلفي عالميًا بالنسبة للصين،إيران

  .2006وفيما يلي شكل يوضح أهم المستوردين العالميين للشعير في العام . الشعير
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  )مليون دوالر (2006 في العالم ،  أهم مستوردي الشعير– 20.1الشكل 
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   1.18  الجدول– COMTRADEقاعدة بيانات موقع  :المصدر  :المصدر   

  الرز

 فهي تجارة محصورة بعدد قليل من الدول 6)تجارة محصورة ومتنوعة وغير ثابتة ومعقدة جدًا( تعتبر تجارة الرز 

 أن حصتها من التجارة العالمية صغيرة مقارنة بالقمح آما) من صادرات األرز في الدول اآلسيوية% 78تتمرآز نسبة (

فقط من الكمية % 7و تتم المتاجرة بنسبة ) 2006فقط من إجمالي سوق الحبوب حسب فيالر، % 9تشكل (أو الذرة مثًال 

رز فقط  ، وبينما يتزايد الطلب األفريقي على الرز المكسر الرديء فإن الطلب اآلسيوي يستخدم هذا ال7المنتجة عالميًا

 وقد شهدت أسعار الرز في 2006 مليون طن في العام 401بلغ اإلنتاج العالمي من الرز . للتخمير أو صناعة المعكرونة

 وتعتبر تايالند 2008 وبداية 2007 مع تزايد آبير في العام 2006في العام % 6اآلونة األخيرة ارتفاعًا آبيرًا بلغ نسبة 

عالم أما الهند التي آانت المصدر الثاني فقد تراجعت إلى المرتبة الثالثة أمام منافسة تقليديا المصدر األول للرز في ال

  .21.1الرز الفيتنامي، آما حلت الواليات المتحدة في المرآز الرابع آما يوضح الشكل 

  )مليون طن (2006الم   أهم مصدري الرز في الع– 21.1الشكل 
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  1.20  الجدول– ألمريكيةقاعدة بيانات وزارة الزراعة ا :المصدر  

                                                 
  .2006 سليم،  6
  .2006 فيالر،  7
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على الرز فالكثير من الدول المستوردة للرز قد وصلت إلى مرحلة العالمية تتغير باستمرار توجهات االستهالك والطلب 

االآتفاء الذاتي أو حتى أصبحت من الدول المصدرة للرز فالصين واندونيسيا مثًال أصبحتا من الدول المصدرة في بعض 

ة في سنوات أخرى، وقد لوحظ أن انخفاض أسعار الرز في بعض السنوات السابقة لم يدفع السنوات ومن المستورد

 هي المستورد نالمستهلكين باتجاه زيادة الكميات المشتراة من الرز ولكن باتجاه شراء أنواع أفضل منه، وتعتبر الفيليبي

  .22.1لشكل العالمي األول تليها نيجيريا ثم إيران والعراق ثم السعودية آما يوضح ا

  )مليون طن (2006لرز في العالم   أهم مستوردي ا– 22.1الشكل 
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األوروبي (25)

  
  1.21  الجدول– قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية :المصدر  

  الذرة الصفراء

ود  غذاء ثابتًا بشريًا ألغلبية سكان العالم ولكن تأثرت تجارة الذرة بشدة بموضوع الوق– آما القمح و الرز –تعتبر الذرة 

 2004 وقد تراجع إنتاج الذرة بين العامين 2006 و2005الحيوي آما بالظروف الجوية غير المناسبة في العامين 

وترتبط األسعار العالمية للذرة ارتباطًا وثيقًا . 8%16-12 في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بنسبة 2006و

االقتصاديين أن الدعم الذي تقدمه اإلدارة األمريكية للذرة المستخدمة باألسعار في الواليات المتحدة لذلك يرى الكثير من 

 وعلى سبيل المثال ازدادت .9في إنتاج الوقود الحيوي هو سبب رئيسي الرتفاع أسعار الذرة العلفية والغذائية عالميَا

 36 إلى 2005ر في العام  مليون هكتا32المساحة المزروعة بالذرة الخاصة بالوقود الحيوي في الواليات المتحدة من 

 بفضل التشجيع الحكومي ولكن رغم التوجه األمريكي نحو إنتاج الوقود الحيوي 2006مليون هكتار في العام 

واستهالآه محليا ال تزال الواليات المتحدة تهيمن بشكل آبير على سوق الصادرات العالمية من الذرة حيث بلغت 

وتقع ).  مليارات دوالر7مليون طن أي ما يبلغ أآثر من 55تعادل  (2006م حصتها ثلثي الصادرات العالمية في العا

األرجنتين في المرتبة الثانية بفارق آبير عن الواليات المتحدة علما أنها آانت تحتل المرتبة الثالثة بعد االتحاد األوروبي 

). 23.1الشكل (برازيل المرتبة الثالثة  الذي تراجعت تجارته بالذرة الصفراء بشكل ملموس بينما تحتل ال2005في العام 

وعلى صعيد االستيراد تقدمت اليابان إلى المرتبة األولى بدال من االتحاد األوروبي وآوريا إلى المرتبة الثانية بدًال من 

                                                 
  2007 برون،  8
  )2007ايدمان، (المتحدة  سنت أمريكي في الواليات 51 يحظى آل غالون ايتانول مستخلص من الذرة بمساعدة تبلغ  9
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على أساس عدم احتساب  تجارته (اليابان بينما أصبحت المكسيك في المرتبة الثالثة وحل االتحاد األوروبي رابعًا 

  .24.1آما يوضح الشكل ) لداخليةا

  )مليون دوالر (2005 في العالم  أهم مصدري الذرة الصفراء– 23.1الشكل 
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  1.23  الجدول– COMTRADEقاعدة بيانات موقع  :المصدر  

  )مليون دوالر (2005 أهم مستوردي الذرة الصفراء في العالم – 24.1الشكل 
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آولمبيا الجزائر

  
  1.24 الجدول – COMTRADEقاعدة بيانات موقع  :المصدر

  القطن

يعتبر القطن أحد أهم المحاصيل الصناعية في العالم وتشكل صادراته األساس في اقتصاديات العديد من الدول األقل 

  .من إجمالي إنتاج األلياف العالمية% 40آما تعتبر ألياف القطن من أهم األلياف النسيجية عالميًا وتشكل نسبة . نموًا 

بلدًا في العالم وتساهم الصين والواليات المتحدة والهند معًا بأآثر من نصف اإلنتاج العالمي  80ينتج القطن في حوالي 

يتميز اإلنتاج العالمي بالتذبذب نتيجة الظروف الجوية والعرض والطلب واألسعار العالمية التي تتأثر بمستويات الدعم و

 أما تجاريًا فالصورة .انت مضطردة في إطارها العامفي الدول المنتجة وخاصًة المتقدمة ولكن الزيادة في اإلنتاج آ

تتميز بالحضور الهائل للواليات المتحدة في الجانب التصديري والحضور الكبير للصين في جانب االستيراد وآل من 

من % 19(الواليات المتحدة هي ثاني اآبر منتج للقطن عالميًا . من تجارة القطن العالمية% 40البلدين يمثل حوالي 

أما الصين فهي المنتج األآبر والمستهلك األول للقطن و لكن ازدياد أهمية الصناعات النسيجية لديها ) اإلنتاج العالمي
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يزيد باستمرار من استيرادها للقطن أما االتحاد األوروبي فهو ثاني مصدر ومستورد للقطن عالميًا حيث استورد ما 

ومن الدول .  مليون طن2.5وصدر )  الواردات ضمن االتحاد نفسهباستثناء (2006 مليون طن في العام 1.3يقارب 

من صادرات العالم من القطن وآانت تمثل قبل عقد ونصف % 10المهمة تصديريًا آذلك أوزبكستان التي تمثل حاليًا 

. من الصادرات العالمية ولكن تراجع المساحة المزروعة والغلة قد قلصا من حصتها من الصادرات العالمية% 20

أخيرًا تجدر اإلشارة إلى الهند التي تحولت بفضل االعتماد على القطن المعدل وراثيًا من إحدى أهم الدول المستوردة 

وفيما يلي جدولين يبينان أهم الدول المصدرة والمستوردة للقطن خالل العام . 10للقطن إلى أحد آبار المصدرين له

2006 .  

  )مليون طن (2006  لمقطن في العا أهم مصدري ال– 25.1الشكل 
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االوروبي (25)

اوزبكستان الهند أستراليا البرازيل

  2 الجدول – COMTRADEقاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية و قاعدة بيانات موقع : المصدر   

  )مليون طن (2006قطن في العالم  أهم مستوردي ال– 26.1الشكل 
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ترآيا بنغالدش اندونيسيا باآستان

  
  1.27  الجدول- COMTRADEقاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية و قاعدة بيانات موقع : المصدر

  زيت الزيتون

 ويأتي معظم اإلنتاج 11منها موجود في المنطقة المتوسطية% 95 شجرة زيتون مليون 750يوجد في العالم حوالي 

. منه% 93العالمي من جنوب أوروبا وشمال أفريقيا والشرق األوسط  حيث تمثل اسبانيا وإيطاليا واليونان وترآيا 

ره الرئيسي في مدريد على آل ما له عالقة بإنتاج زيت الزيتون حيث ويتابع مجلس زيت الزيتون العالمي الذي يقع مق
                                                 

  .2006,  يوزدا 10
  .2008 ويكيبيديا،  11
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 ويعتبر االتحاد األوروبي المنتج األآبر والمستهلك األآبر 12من اإلنتاج العالمي% 85تمثل الدول األعضاء في المجلس 

س الترتيب الذي آان في وهو نف(لزيت الزيتون ويتصدر االتحاد قائمة المصدرين العالميين تليه تونس ثم ترآيا فسوريا 

   .27.1آما يوضح الشكل ) العام السابق

  )ألف طن (2006 أهم مصدري زيت الزيتون في العالم – 27.1الشكل 
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  1.29  الجدول–موقع مجلس زيت الزيتون العالمي  :المصدر  

االتحاد األوروبي آما تحافظ آل تعتبر الواليات المتحدة تقليديًا أآبر مستورد لزيت الزيتون في العالم ويليها باستمرار 

مستوردة لزيت الزيتون بعد ) بالترتيب( البرازيل على موقع ثابت آأهم أربع دول – استراليا – اليابان –من آندا 

نقصت حصة آل منهما (الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وإن آانت حصة آندا واليابان قد تراجعتا بعض الشيء 

 .2006 أهم الدول المستوردة لزيت الزيتون في العام 28.1ويبين الشكل )  ات العالميةمن الوارد% 0.3حوالي 

  )ألف طن (2006زيتون في العالم   أهم مستوردي زيت ال– 28.1الشكل 
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  1.30  الجدول–موقع مجلس زيت الزيتون العالمي  :المصدر  

  السكر

 تبينما يتم المتاجرة بالنسبة المتبقية، ازداد% 70 منه حوالي  دولة في العالم ويستهلك محليًا100ينتج السكر في حوالي 

 سنت للباوند في العام 12 بشكل آبير فقد ارتفعت أسعار سكر الكاريبي مثال من أقل من 2006أسعار السكر في العام 

                                                 
  . الواليات المتحدة ليست عضوًا فيه 12
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ارتفاع أسعار  سنت ومن المتوقع لقطاع السكر أن يبقى مربحًا عالميًا خالل العقد القادم بسبب 18 إلى حوالي 2005

النفط التي زادت من الطلب على السكر لتحويله إلى إيتانول في البرازيل بينما زادت باقي الدول من إنتاجها استجابة 

 وتعتبر البرازيل أآبر مصدر للسكر في العالم لكن من المتوقع أن تنخفض وتيرة تصديرها في .لهذا الطلب المتزايد

أما دول . ار النفط إلى الحد الذي تصبح فيه تكلفة إنتاج السكر عالية أآثر من ثمنهاالفترة المقبلة نتيجة ارتفاع أسع

فقد ارتفعت أسعار سكرها مما يتيح لها زيادة صادراتها لجني المزيد من األرباح آما  يتوقع ) مجتمعة(الكاريبي 

هو المصدر الثاني عالميا رغم أنه  بالنسبة لالتحاد األوروبي ف.13للواليات المتحدة أن تزيد من مبيعاتها من السكر

 تفضيلية مع الدول األفريقية الكاريبية الباسيفيكية تتيح له استيراد السكر الخام تمستورد هام وذلك الرتباطه باتفاقيا

بكميات آبيرة وتكريره ثم إعادة تصديره وآذلك فإن أستراليا هي من الدول المؤثرة في سوق السكر العالمي وتحتل 

  . 29.1لثالثة بين المصدرين آما يوضح الشكل المرتبة ا

  )مليون طن (2006سكر في العالم   أهم مصدري ال– 29.1الشكل 
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(25)

أستراليا تايلند الهند غواتماال

  
  1.32  الجدول–قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية : المصدر  

و المستورد األول تتصدر الواليات المتحدة الدول المستوردة للسكر وتليها روسيا فاالتحاد األوروبي بينما آان االتحاد ه

 ويمكن تفسير ذلك بانتهاء اتفاقية المعاملة التفضيلية التي آان االتحاد يمنحها للدول األفريقية  الكاريبية 2005في العام 

من جهة أخرى تراجعت اندونيسيا واليابان إلى المرتبتين الخامسة والسادسة في مقابل تقدم باآستان إلى . الباسيفيكية

  .2006الجدول التالي يبين الوضع في العام .  بين آبار المستوردين العالميينالمرتبة الرابعة

                                                 
  2007 آو وتايلور،  13
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  )مليون طن (2006سكر في العالم   أهم مستوردي ال– 30.1الشكل 
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باآستان أندونيسيا اليابان

  
 1.32  الجدول–قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية : المصدر

 النقاط الرئيسية التي تناولها الفصل  

 الواليات المتحدة آمحرك لالقتصاد العالمي آما آان األمر في السابق خالل السنوات أصبح العالم أقل اعتمادًا على

 .العشر األخيرة، وسيكون محرك االقتصاد العالمي خالل األعوام المقبلة مرآبًا من الصين والواليات المتحدة

 %.3.6 وبلغ 2007تراجع النمو االقتصادي العالمي في العام  •

 .2007 وحتى العام 2002مرا باالنخفاض منذ العام  سعر الدوالر مستلما يزا •

   .2006 النفط منذ العام ألسعارمستمر الرتفاع اال يتواصل •

      فقد انحدر 2007 رغم تعثر جولة الدوحة لكن بالنسبة للعام 2006في العام % 8.5ازدادت التجارة العالمية بنسبة  •
 %.5.5نمو التجارة العالمية إلى 

 . االتحاد األوروبي هو المصدر األول والمستورد األول للسلع عالميًاتظهر البيانات أن •

تسبب ازدياد الطلب على الوقود الحيوي برفع أسعار الحبوب عالميًا وفاقم المشكلة ارتفاع أسعار الوقود آما لعبت  •
  %.14.5الظروف الجوية غير المؤاتية دورًا آبيرًا أيضًا، وبلغت نسبة االختفاء للحبوب 

االتحاد األوروبي  يعتبر أوروبا تلعب دورًا رائدًا في الصادرات الزراعية والواردات الزراعية العالمية، وبقيت  •
 . في العالمةزراعيال ومستورد للسلع حاليًا أآبر مصدر

الفواآه  -منتجات األلبان  - الحيوانات –الحبوب (المواد الغذائية واردات الشرق األوسط الزراعية من تتألف  •
 .المواد الزراعية الخامو) ضاروالخ

 الزراعية هي األآبر  اإلمارات العربية المتحدة  أن وارداتيالحظ وسط آل على حدة  دول الشرق األبالنظر إلى •
 .في المنطقة

 مزيحة االتحاد األوروبي إلى المرآز 2006قفزت مصر لتحتل مرآز المستورد األول للقمح عالميًا في العام  •

 .الثاني
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 . بسبب ارتفاع أسعاره وتراجع إنتاجه2006ردات السعودية من الشعير في العام تراجعت وا •

 .من تجارة القطن العالمية% 40آل من الصين والواليات المتحدة حوالي يمثل  •

من المتوقع لقطاع السكر أن يبقى مربحًا عالميًا خالل العقد القادم بسبب ارتفاع أسعار النفط التي زادت من الطلب  •

.إيثانولكر لتحويله إلى على الس





27 

  مالمح التجارة السورية:الفصل الثاني

تمر سورية حاليا بمرحلة تغيير شامل تستهدف إعادة هيكلة اقتصادها وتعديل تشريعاتها حيث بدأت بإصالح البيئة 

طات االقتصادية ليشمل التحرير االقتصادي القطاعات االقتصادية آافة ويعزز مشارآة القطاع الخاص في النشا

. وقد تم إصدار العديد من القوانين الهادفة إلى تفعيل بيئة العمل بهدف زيادة النمو وتحسين األداء االقتصادي. االقتصادية

وعلى المستوى ) منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى(وترافق ذلك مع عقد اتفاقيات تجارة حرة على المستوى اإلقليمي 

تهدف إلى تمكين سورية من )  مع ترآيا واتفاقيات ثنائية أخرى مع الشرآاء التجارييناتفاقية التجارة الحرة(القطري 

 .االستفادة من انفتاح اآبر على األسواق التجارية بحيث تؤمن نموا اآبر للتجارة وفرص اآبر لالستثمار

الشرآاء التجاريين من  من حيث األداء التجاري أو سواءهذا الفصل يعرض واقع التجارة السورية من مختلف الجوانب 

يتناول الفصل واقع التجارة الكلية والتجارة . خالل عرض آخر التطورات في التجارة وتقييم أهميتها االقتصادية

المقطع األول يتضمن مقدمة للفصل :  من خالل النقاط التالية2006 وحتى العام 1999-1997الزراعية خالل الفترة 

وأخيرا فان . ويبرز المقطع الثاني آخر التطورات في التجارة الكلية السورية. لسوريتناقش المالمح العامة لالقتصاد ا

المقطع الثالث يعرض بالتفصيل األهمية االقتصادية للتجارة الزراعية السورية ودور التجارة الزراعية في تطوير األداء 

 .االقتصادي

   المالمح العامة لالقتصاد الكلي 2-1

اظهر النمو االقتصادي الكلي ممثًال  وا سريعا بشكل استثنائي في  السنوات األخيرة حيثحقق االقتصاد السوري نم

  .2006-2004آمعدل وسطي بين العامين % 4.8نموا قدره ) 2000باألسعار الثابتة لعام (بالناتج المحلي اإلجمالي 

وبلغت قيمة الناتج المحلي . بقمقارنة بالعام السا% 5.1 حقق الناتج المحلي اإلجمالي نموا قدره 2006وفي عام 

وبلغ نصيب الفرد . مليون دوالر) 23855( مليون ليرة سورية 1192739 حوالي2000اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 

 ). دوالر1211حوالي (  ليرة سورية 60533السوري من الناتج المحلي اإلجمالي في هذا العام 

لكل % 25ساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي مع قطاع التصنيع بنسبة  سجل قطاع الزراعة أعلى معدل م2006في عام 

 بلغت نسبة قطاع تجارة الجملة والمفرق  آما،من بين القطاعات األخرى المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي. منهما

ية والتأمين  ثم قطاع المال،%)10( ثم قطاع الخدمات الحكومية ،%)12(وجاء بعده قطاع النقل واالتصاالت % 19

 %).3( وأخيرا قطاع البناء والتشييد ،%)5(
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وقد انخفض %. 2.4 ألف نسمة وقدر معدل الزيادة السكانية بحوالي 19172 حوالي 2007بلغ التعداد السكاني في عام 

 حوالي فيما يتعلق بالتوزيع السكاني فقد آان. 2006 منذ بداية الثمانينات وحتى عام %25معدل النمو السكاني بمقدار 

 2007فوق سن الستين و شكل سكان الريف في عام % 4.9من السكان دون سن الخامسة عشرة وحوالي % 39.5

 .من مجموع السكان% 46.5حوالي 

وبالنسبة . من إجمالي السكان% 27.6 ألف نسمة يمثلون حوالي 5292 وصل إجمالي القوى العاملة إلى 2006في عام 

من إجمالي القوة العاملة تاله % 27طاعات فقد حظي قطاع الخدمات بأعلى نسبة وشكل لتوزيع القوى العاملة على الق

ثم قطاع البناء والتشييد %) 15(يليه قطاع الصناعة %) 16(ثم قطاع تجارة المطاعم والفنادق %) 20(قطاع الزراعة 

 %).2(وأخيرا نال قطاع المال والتأمين اقل نسبة %) 7(ثم قطاع النقل واالتصاالت %) 13(

وقد شكل الذآور نسبة . من إجمالي العاملين% 20 حوالي 2006بقيت نسبة العاملين في قطاع الزراعة ثابتة في العام 

آانت % (18وشكلت النساء ) 2005في العام % 79آانت النسبة  (2006من إجمالي العاملين في الزراعة عام % 82

 وهي اقل 2006من القوى العاملة في عام % 8.9ن العمل إلى وقد تقلصت نسبة العاطلين ع). 2005عام % 21النسبة 

 .2000نسبة منذ العام 

تم  تحسين مناخ االستثمار وتبسيط الشروط المطلوبة لالستثمارات األجنبية وهذا حفز على الوصول إلى معدالت عالية 

راجع (ستثمارات للمستثمرين من االستثمارات األجنبية وتبذل سورية آل الجهود الممكنة لتنويع وتوسيع فرص اال

وقد قامت الحكومة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشارآة ). الفصل السادس في هذا التقرير لمزيد من المعلومات

في المشاريع االستثمارية حيث تحسن المناخ االستثماري وأدى إلى زيادة االستثمارات الخاصة وقد بلغ حجم المشاريع 

 .2007 مليار دوالر في عام 3ذة من القطاع الخاص حوالي االستثمارية المنف

   التجارة الكلية السورية2-2

وقد آانت . تتطلع سورية إلى تعزيز إمكاناتها التجارية لتستفيد من الفرص المتاحة في التجارة العالمية بشكل اآبر

وقد ساعد تحرير %). 15.6بنسبة زادت التجارة اإلجمالية ( فترة إصالح سريع للتجارة تاألخيراالسنوات الخمس 

آما . االقتصاد على تفعيل التجارة الخارجية وزيادة دورها في تلبية المتطلبات المحلية من السلع الصناعية والزراعية

 .وان ازدهار التجارة وزيادة االستثمار ساعد على تحسين نمو االقتصاد

لت الصادرات والواردات تلعب دوًرا مهًما في االقتصاد  استمر مستوى التجارة في التوسع حيث مازا2000منذ العام 

 آان 2006وفي عام %. 16 حوالي 2006، 1999-1997بلغ معدل النمو السنوي للتجارة خالل الفترة .وقد. السوري

وبلغ متوسط قيمة .  مليون دوالر20726وقد وصل إجمالي التجارة إلى . مقارنة بالعام السابق% 11.85معدل النمو 

بالنسبة لمتوسط الفترة % 147 مليون دوالر بزيادة قدرها 18124 قيمة 2006-2004ي التجارة خالل الفترة إجمال

 . مليون دوالر1485 وقدره 2002وآان أعلى فائض تجاري تم تسجيله في عام . 1997-1999
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 الواردات فان الميزان في إجمالي% 5.8مقارنة بزيادة قدرها % 19رغم الزيادة الكبيرة في الصادرات والتي تجاوزت 

 2004 مقارنة بالعامين 2006ولكن تقلص العجز التجاري في العام . 2006التجاري السوري استمر العجز عام 

 . 2005و

  )مليون دوالر( 2006- 2004 مؤشرات التجارة السورية الكلية خالل الفترة 1-2الشكل 
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 ي سورية لعدة سنواتالمجموعة اإلحصائية للمكتب المرآزي لإلحصاء ف: المصدر 

مع ذلك فان هذه النسبة تشير إلى تحسن مقارنة %. 2.5 آان نمو الميزان التجاري القياسي سالبا بحوالي 2006في عام 

 %.14بالسنة السابقة التي سجلت عجزا قدره 

 مليون 18533( مليون دوالر فوق مستوى السنة األخيرة 2193 زادت قيمة التجارة الكلية بحوالي 2006في عام 

فقد قفزت في % 44.7 حوالي 2002وفي حين آانت نسبة التجارة الكلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام ). دوالر

فهذه النسبة العالية تدل . وهذا يعكس األهمية النسبية لقطاع التجارة في االقتصاد الوطني% 60.6 لتصبح 2006عام 

 .على التجارة في تطوره وازدهارهعلى أن االقتصاد السوري يعتمد بشكل أساسي 

من % 29 ترآزت التجارة الكلية مع االتحاد األوربي بصورة رئيسية وبلغت حصة التجارة معه حوالي 2006في عام 

 مليون دوالر قيمة 1973 مليون دوالر منها 6030بلغ إجمالي التجارة مع االتحاد األوربي (التجارة الكلية السورية 

وآذلك تطورت التجارة مع الدول العربية بشكل ).  مليون دوالر4057لغت قيمة الصادرات إليه الواردات السورية وب

 . من إجمالي التجارة السورية% 27.2 مليون دوالر تعادل 5622آبير ووصلت إلى 

تجارة اال أن ال.  مليون دوالر762متوسط قيمة التجارة الكلية مع الدول األمريكية   تجاوز 2006-2004خالل الفترة 

 . السابقةمقارنة بالسنة % 18 بلغ مقداره 2006مع هذه الدول شهدت هبوطا في عام 

فقط % 0.3إن تحليل بيانات التجارة الخارجية السورية يظهر أن تجارة الدول اآلسيوية مع سورية قد تطورت بمعدل 

عالم غير المصنفة ضمن في حين أن إجمالي التجارة مع بقية دول ال. 2006 وحتى 1999-1997خالل الفترة 
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 وقد تراجع هذا المعدل في العام التالي بحوالي 2005من إجمالي التجارة السورية في عام % 36مجموعات آان يعادل 

43.% 

من إجمالي % 12ايطاليا بحصة تعادل :  آان الشرآاء التجاريين الرئيسيين على مستوى الدول هم2006في عام 

%) 3.7(، الصين %)4.5(، مصر %)5(، روسيا االتحادية %)6(، فرنسا %)7(ودية التجارة، المملكة العربية السع

 %).3.6(وترآيا 

 مليون دوالر قيمة 519 مليون دوالر منها 2499 وصل إجمالي قيمة التجارة مع ايطاليا إلى 2006في عام 

اليا الدولة األولى المستوردة وآانت ايط.   مليون دوالر قيمة الصادرات السورية إليها1979المستوردات السورية و 

 .للسلع السورية 

وقد مثلت .  مليون دوالر1427 بلغت قيمتها 2006التجارة الكلية بين سورية والمملكة العربية السعودية في عام 

آبر أبالنسبة للصادرات آانت السعودية ثالث  و. بالنسبة إلجمالي التجارة آبر شريك تجاري لسوريةأالسعودية ثاني 

وقد حلت الصين محل . آبر مورد للسلع إلى سوريةأ تجاري لسورية أما بالنسبة للمستوردات فقد جاءت خامس شريك

 )   2.8جدول . (السعودية آثاني اآبر مصدر إلى سورية

 مليون دوالر بحصة قدرها 934بقيت مصر إحدى الشرآاء التجاريين الرئيسيين لسورية حيث بلغ إجمالي التجارة معها 

 . مليون دوالر384 مليون دوالر وآان الصادرات 550شكلت الواردات السورية منها . 2006ي عام ف% 4.5

 2006أما روسيا االتحادية فكانت الدولة األولى المصدرة إلى سورية وقد توسع العجز التجاري اإلجمالي معها في عام 

 من العجز التجاري لصالح أوآرانيا في عام التجارة الكلية مع أوآرانيا ظلت تعاني.  مليون دوالر1041ووصل إلى 

 . مليون دوالر657 بحوالي 2006

   الصادرات الكلية السورية2-2-1

. بذلت الحكومة جهودا آبيرة للتوسع في فتح أسواق جديدة في إطار االتفاقيات الثنائية مع عدد من الشرآاء التجاريين

وقد ساعدت بعض الشروط . ة لتحسين تنافسية صادراتهاواتخذت خطوات جادة  في مجال تطبيق المعايير الضروري

الخارجية االيجابية على زيادة الصادرات للسنة الثانية على التوالي حيث إن زيادة الصادرات السورية جاء نتيجة المزايا 

ة بالوصول التفضيلية المتاحة لهذه الصادرات في األسواق العربية باإلضافة إلى التسهيالت التي سمحت للسلع السوري

 .إلى األسواق الخارجية

تميزت السنوات العشر األخيرة بأنها آانت فترة نمو سريع في الصادرات وساعد على ذلك تخفيف العوائق التجارية فقد 

% 16.7 وسجلت الصادرات معدل نمو سنوي قدره 2006-2001تضاعف حجم الصادرات السورية خالل الفترة 

 على ارتفاع معدل النمو 2006وساعد ارتفاع الطلب الخارجي في عام . 2006 وحتى 1999-1997خالل الفترة 

آما ارتفعت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي من .مشيرا إلى استمرار ازدهار التصدير% 19بحوالي 

 .2006في عام % 29.6 لتصبح 2005عام % 28.5
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نجاح الصادرات في الوصول إلى األسواق وخاصة بعد في السنوات الخمس األخيرة تطورت الصادرات بقوة بنتيجة 

 آان معدل نمو 2003-2000خالل الفترة . 2005التطبيق التام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 

الصادرات اآبر من معدل نمو الواردات في حين أن الحالة انعكست في السنوات التالية بحيث أصبح نمو الواردات 

 .2006 و 2005-2004ادرات في السنوات أعلى من الص

 وسجلت ،بمؤشر القيمة% 149.7 حوالي 2006-2004 و 1999-1997بلغ معدل نمو الصادرات خالل الفترتين 

  .2006مة في عام يالصادرات أعلى ق

من إجمالي % 46.6آانت القطاعات التصديرية الثالثة الرئيسية هي قطاع التصنيع وقد شكل  2006في عام 

مقارنة % 162قد حقق قطاع التصنيع نموا قويا جدا بلغ لو%. 12، والزراعة %34رات، قطاع المناجم والتعدين الصاد

 في ،وهذا عوض النمو الضعيف في السنة السابقة% 74.5 آذلك فان الصادرات الزراعية نمت بحوالي ،2005بالعام 

  .)2.2الشكل -2.3جدول (السابق المقابل فان قطاع المناجم والتعدين تراجع عن معدله في العام 

  )من إجمالي الصادرات ( % 2006-2005 الصادرات السورية موزعة بحسب القطاعات في العامين 2-2الشكل 

2005

الصناعات 
21%

االخرى 
27%

ة , الصيد ,  الزراع
ات  االسماك والغاب

8%

منتجات المقالع  
والمعادن 
44%

    

2006

ة , الصيد ,  الزراع
ات  االسماك والغاب

12%
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34%

 
  المكتب المرآزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية، عدة سنوات: المصدر                               

ترة الدراسة آان نمو التجارة مدفوعا بقطاع  بقطاع الصناعات لكن خالل معظم ف آان نمو التجارة متأثرًا2006في عام 

 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 2006في عام % 5تباطأ نمو قطاع المناجم والمعادن بحوالي . المناجم والمعادن

 وبذلك تجاوزت صادرات قطاع التصنيع صادرات قطاع  .%44 وآانت نسبته إلى إجمالي الصادرات 2005عام 

  .2006 عام المناجم والتعدين في

النمو القوي لهذا القطاع ن إو. حافظ قطاع التصنيع على موقعه آمصدر رئيسي خالل السنوات الخمس الماضيةلقد 

 2006-2004جعله القطاع األآثر أهمية في االقتصاد الوطني فقد وصل معدل النمو في هذا القطاع لمتوسط الفترة 

مساهمته في إجمالي الصادرات ارتفعت من حوالي ن إف آذلك .1999-1997مقارنة بمتوسط الفترة % 248.5حوالي 

  .2006في عام % 46.6في السنوات األخيرة إلى % 22
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وقد تسارع نمو صادرات المواد . تحسن ظروف التصدير إلى ازدهار تصدير السلع الغذائية في السنوات األخيرةأدى 

% 16أن حصتها في الصادرات الصناعية ارتفعت إلى خالل فترة الدراسة آما % 26.4الغذائية والمشروبات بحوالي 

وآذلك فان حصة منتجات % 13.4في حين أن حصة المنسوجات تباطأت إلى % 14من مستواها في السنة السابقة وهو 

وشكل آل من قطاعي النسيج والمواد الغذائية والمشروبات مع بعضهما %. 17تصفية البترول والفحم هبطت بحوالي 

المنتجات "ن القطاع المسمى فإوبالمقابل . 2006من إجمالي الصادرات الصناعية في عام % 29.5حصة قدرها 

  . 2005بالنسبة للعام % 286.5 إلى 2006زادت صادراته بقوة حيث وصل معدل نموه في عام " الصناعية األخرى

وعات الدول ونحن في هذا في التقرير السابق تمت إعادة النظر بتصنيف االتحاد األوربي حيث تم تصنيفه مع مجم

  .  التقرير أدرجنا البيانات المتعلقة بدول االتحاد األوربي منفردة بهدف بيان العالقات التجارية مع آل من هذه الدول

الشريك التجاري األول لسورية من حيث الصادرات، حيث بلغت )  دولة25( شكل االتحاد األوربي 2006في عام 

، تلتها البالد اآلسيوية %26وجاءت الدول العربية في المرتبة الثانية بحصة قدرها % 40حصته في إجمالي الصادرات 

من % 1.2 وأخيرا الدول األوربية األخرى غير االتحاد األوربي وشكلت مساهمتها  %2.8 ، ثم البالد األمريكية4.4%

 . إجمالي الصادرات السورية

 فقد 1999-1997 مليون دوالر فقط خالل الفترة 1903ي قيمة في حين بلغ معدل الصادرات السورية لالتحاد األورب

وصلت % ( 85.5 حيث بلغ معدل نمو الصادرات إليه 2006-2004أظهرت الصادرات تطورا آبيرا لمتوسط الفترة 

ومازال االتحاد األوربي في )  مليون دوالر لمتوسط هذه الفترة3530قيمة الصادرات السورية لالتحاد األوربي إلى 

 .2000استمر الميزان التجاري معه موجبا منذ العام  إذمة المستوردين للسلع السورية مقد

حيث تسارع نموها بعد تطبيق اتفاقية  2006-2000توسعت التجارة مع الدول العربية بشكل استثنائي خالل الفترة 

لمستوردات العربية من سورية في وقد ساهمت زيادة ا. منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة السورية

 حيث زادت الصادرات السورية إليها زيادة ملحوظة 2006الحفاظ على مستويات عالية للصادرات السورية في عام 

 .عن السنة السابقة% 175.6 مليون دوالر بمعدل زيادة 3778وسجلت قيمة قدرها 

وقد زادت مستورداتها من . ول المستوردة من سوريةحافظت الدول اآلسيوية على موقعها آثالث اآبر مجموعة من الد

أما بالنسبة إلجمالي مستوردات الدول األمريكية من . 2006-2005 مليون دوالر بين العامين 113سورية بحوالي 

.  مليون دوالر236 مقارنة بالعام السابق وبلغت الصادرات إليه 2006في عام % 22.7سورية فقد تراجعت بحدود 

 .خالل فترة الدراسة% 31.5لنمو السنوي للصادرات السورية إلى هذه الدول حوالي وآان معدل ا

% 47 مليون دوالر وهي اخفض بحوالي 1405 سجلت الصادرات إلى بقية دول العالم قيمة تعادل 2006في عام 

  .من إجمالي الصادرات% 24.4من العام السابق وآونت ما مقداره )  مليون دوالر1251(
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  (%)إجمالي الصادرات السورية بحسب المناطق  3.2الشكل 
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 )2.4جدول  (2006-2005المجموعة اإلحصائية للمكتب المرآزي لإلحصاء للسنتين : المصدر

شكلت (ايطاليا :   آانت الدول الرئيسية المستوردة للسلع السورية هي2006فيما يخص الدول المنفردة في عام   

، المملكة %6.4، العراق %8.7، السعودية %8.8، فرنسا )صادرات السوريةمن إجمالي ال% 19.6الصادرات إليها 

ومجموع هذه %. 3.2وترآيا % 3.3 أسبانيا، %3.8، لبنان  %3.8، مصر %3.9، األردن %4.3المتحدة البريطانية 

 مستقرة وآانت الصادرات السورية إلى هذه الدول. من إجمالي قيمة الصادرات السورية % 65.9الدول يشكل حوالي 

  .) 2.5جدول . (خالل السنوات العشر األخيرة

وشكلت . 2006 مليون دوالر عام 1979إن القسم األعظم من الصادرات السورية آان موجها إلى ايطاليا ومقداره 

 889وآان قسم آبير من الصادرات السورية من حصة فرنسا يعادل . فرنسا ثاني أآبر سوق تجاري للسلع السورية

وتمثل آل من ايطاليا وفرنسا  أهم األسواق التجارية لسورية وهما يستوردان معا ما يعادل . 2006ر عام مليون دوال

  .من إجمالي الصادرات السورية% 28.4

وبرز العراق . حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثالثة بالنسبة لتوجه إليها الصادرات السورية إليهالقد 

 مليون دوالر إلى 646ن سورية في السنوات األخيرة حيث حققت سورية معدل صادرات قدره آمستورد أساسي م

 مليون دوالر 399آذلك فان األردن يأتي في مقدمة الدول المستوردة من سورية فهو قد اجتذب صادرات بقيمة . العراق

 .2006في عام 

 وقد زادت حصة السوق المصرية من الصادرات وبالنسبة للسوق المصرية فهي ذات أهمية آبيرة للصادرات السورية

آما استمرت الصادرات السورية بتسجيل الحضور في السوق اللبنانية مسجلة فائضا قدره %. 184السورية بحوالي 

 .2006 مليون دوالر في عام 380

ا وتعاظمت أهمية وقد تطورت العالقة التجارية معها مؤخر. تمثل ترآيا احد أهم األسواق التجارية بالنسبة لسورية

السوق الترآية للصادرات السورية بسبب التسهيالت المتبادلة في الوصول إلى األسواق في إطار تطبيق اتفاقية إقامة 

 325وبلغت % 13 بحوالي 2006وقد زادت الصادرات السورية إلى ترآيا في عام . منطقة تجارة حرة بين البلدين

  . 2005الر في عام  مليون دو286مليون دوالر في حين آانت 
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من إجمالي % 2وبالنسبة للدول األخرى، تعتبر الواليات المتحدة سوقا جيدا للصادرات السورية التي شكلت حوالي 

أما بالنسبة لبعض الدول األخرى آالكويت واإلمارات العربية المتحدة . 2006 مليون دوالر عام 209الصادرات وبلغت 

% 1.7و % 1.8، %2، %2.4مستوردة للسلع السورية وآانت الصادرات إليها تعادل والجزائر وليبيا تزداد أهميتها آ

 .من إجمالي الصادرات السورية على التوالي

تحسنت الصادرات بصورة ملحوظة خالل السنوات الثالث األخيرة وخاصة الصادرات إلى الدول لقد  :الخالصة

 مؤخرا إلى تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويعزى النمو االستثنائي في الصادرات السورية. العربية

إلى جانب العديد من االتفاقيات التجارية مع الدول األخرى وتخفيف العوائق على التصدير والتسهيالت الممنوحة 

 .للصادرات السورية في أسواق الشرآاء التجاريين

   المستوردات الكلية السورية 2-2-2

ياسات التجارية وانفتاح األسواق المحلية أمام السلع المستوردة تسارعًا في معدل نمو المستوردات في نتج عن تعديل الس

 بحيث تجاوز نموها السنوي 2006-2000وقد استمرت المستوردات الكلية في االرتفاع خالل الفترة . العقد األخير

 واستمر هذا المعدل بالتزايد في عام 2005-2003 وتسارعت وتيرة االستيراد بقوة خالل الفترة. في العقد األخير% 15

 5092 من حوالي 2006-2003 لكن بشكل أبطأ وقد زادت المستوردات الكلية بأآثر من الضعف خالل الفترة 2006

 آان معدل النمو في هذه الفترة أعلى من متوسط معدل النمو القوي في عمومًا.  مليون دوالر10626مليون دوالر إلى 

وتعزى أسباب حدوث هذا المعدل السريع في نمو الواردات إلى قيام الحكومة بتحرير التجارة . 2003-1997الفترة 

 .والتزامها بإزالة العوائق التجارية على االستيراد مما أدى إلى حدوث زيادة استثنائية  في حجم المستوردات

من أجمالي المستوردات، % 92قطاع التصنيع شكل : توزعت المستوردات بين القطاعات االقتصادية على النحو التالي

قد استمرت مستوردات القطاعات  و . %1، والقطاعات األخرى %2، قطاع المناجم والتعدين %5قطاع الزراعة 

 .في التوسع بسرعة) قطاع الصناعة والزراعة والتعدين( الرئيسية 

  (%) )2006 - 2005( المستوردات السورية الكلية بحسب القطاعات 4-2الشكل 
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وشكلت . مقارنة بالعام السابق% 15.8 قطاع التصنيع بشكل ملموس وآان معدل الزيادة   تسارع نمو2006في عام 

 وآانا القطاعين األآثر 2006من إجمالي المستوردات عام % 97مستوردات قطاعي الزراعة والتصنيع معا أآثر من 

 سجل آل من قطاع 2006في عام . 2006-2004خالل الفترة % 92.4وبلغت مستورداتهما في المتوسط . استيرادا

 حيث تحولت 2005على التوالي عن مستواهما في العام % 64و% 19الزراعة والقطاعات األخرى هبوطا قدره 

 .المستوردات باتجاه قطاع التصنيع

من إجمالي المستوردات الصناعية، % 12.6المواد الكيميائية وتعادل : ستوردات الصناعية هيوآانت أهم الم

، المعادن %2، المنسوجات %6.9، اآلالت %7.4، األغذية والمشروبات %9المحرآات والعربات والتريالت 

ي المستوردات من إجمال% 50.8المستوردات الصناعية األخرى شكلت %.  0.7ومنتجات التبغ % 1.6األساسية 

 .الصناعية

 2006 مليون دوالر وبلغت قيمتها في عام 614واردات المرآبات والتريالت خالل العقد الماضي بحوالي قيمة زادت 

 مليون 732 مليون دوالر ووصلت إلى 430مستوردات اآلالت بمقدار قيمة آما زادت .  مليون دوالر954حوالي 

 .2006دوالر في عام 

عت قيمة المستوردات من المنتجات الغذائية والمشروبات بصورة أسرع من معدل نموها في عام  ارتف2006في عام 

وقد تراجع نمو مستوردات . 2006 مليون دوالر عام 782 إلى 2005 مليون دوالر عام 589 حيث زادت من 2001

حرآات والعربات والتريالت في حين استأثر آل من المواد الكيميائية و الم. المنسوجات قليال خالل العقد الماضي

 .بمعظم المستوردات الصناعية

ما زالت سورية تشكل سوًقا تجارًيا لصادرات االتحاد األوربي الذي يمثل شريًكا تجارًيا رئيسًيا لسورية فقد زادت 

ليون  م1973 ووصلت قيمة المستوردات إلى سنويًا% 7.4المستوردات من االتحاد األوربي خالل فترة الدراسة بمعدل 

 .2006دوالر عام 

. من إجمالي المستوردات% 17.8جاءت الدول اآلسيوية ثانية بعد االتحاد األوربي آمورد للسلع إلى سورية وشكلت و 

 الذي انخفضت 2004 باستثناء العام 2006-2000وقد استمرت المستوردات من الدول اآلسيوية باالرتفاع خالل الفترة 

 .)7-2الجدول  (2003قارنة بالعام م% 27فيه المستوردات بحوالي 
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 (%) المستوردات الكلية السورية بحسب المناطق 5-2الشكل 
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 2007-2006المجموعة اإلحصائية للمكتب المرآزي لإلحصاء للعامين : المصدر

ت  المستوردا قيمة متزايد األهمية للمستوردات السورية فقد توسعتًاأصبحت مجموعة الدول األمريكية مؤخرا مصدر

ولكن في عام . 2006 -2000بين العامين % 3.3تمثل نسبة زيادة قدرها  و، مليون دوالر80من هذه الدول بحوالي 

من إجمالي % 4 المستوردات فإنها تجاوزت  قيمة وبرغم انخفاض مستوى،المستوردات منهاقيمة  انخفضت 2006

  .المستوردات

 المستوردات من  قيمةعة خالل السنوات الخمس األخيرة وشكلت المستوردات من الدول العربية زيادة سري قيمةشهدت

 2006-2004 مليون دوالر خالل الفترة 733الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى زيادة بمقدار 

 %.46.9 مليون دوالر أي بمعدل نمو قدره 589 المستوردات منها  قيمة وحده آانت الزيادة في2006وفي عام 

 822 حيث زادت من قيمة 2005 وحتى العام 1999-1997اعفت المستوردات من بقية دول العالم خالل الفترة تض

 2006 لكنها عادت وتراجعت في العام ،2005 مليون دوالر في عام 4388مليون دوالر لمتوسط الفترة األولى إلى 

 )7-2الجدول (. سنويا% 18أما معدل النمو فقد آان .  مليون دوالر2622ووصلت إلى 

من % 10.2روسيا االتحادية وتمثل المستوردات منها :  هي2006صدرة إلى سورية في عام آانت الدول الرئيسية الُم

، ايطاليا  %5.1، السعودية  %)5.2(، مصر  %5.3، أوآرانيا  %)6.5(إجمالي المستوردات السورية، الصين 

من إجمالي % 50.9وهي تشكل في مجموعها %. 3يابان ، وال%3.1، الهند  % 3.5، فرنسا %4، ترآيا  4.9%

وقد بقيت روسيا االتحادية والصين وأوآرانيا اآبر ثالث دول مصدرة إلى سورية وشكلت مستورداتها . المستوردات

جزء مهم من المستوردات مصدره الصين وقد بلغت المستوردات . 2006من إجمالي المستوردات عام % 22معا 

من البلدان األخرى المصدرة .  مليون دوالر1279 حوالي2006-2005 خالل العامين األخيرين السورية من الصين

إلى سورية ألمانيا والواليات المتحدة ومالطا واإلمارات العربية المتحدة ولبنان واألردن والبرازيل والتي شكلت 

  . مليون دوالر1431بما يعادل أآثر من % 13.5صادراتها إلى سورية 
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 مستوردات سورية من مصر حيث حلت مصر في المرآز الرابع بالنسبة للدول المصدرة إلى سورية ووصلت زادتلقد 

في حين بقيت المملكة العربية السعودية خامس اآبر دولة مصدرة إلى سورية .  مليون دوالر550المستوردات منها إلى 

وآانت ترآيا إحدى الدول الرئيسية المصدرة . من إجمالي المستوردات السورية% 5.1وآانت المستوردات منها تعادل 

 .2006 مليون دوالر عام 426إلى سورية حيث زادت المستوردات منها وبلغت 

   التجارة الزراعية السورية2-3

من الناتج المحلي % 25 حوالي 2006تمتاز الزراعة في سورية بأهمية في رفد االقتصاد الوطني فقد مثلت عام 

وقد %.  10.5 وتمثل التجارة الزراعية إلى الناتج المحلي اإلجمالي نسبة قدرها ،2000ثابتة لعام اإلجمالي باألسعار ال

ومن . في السنوات الخمس الماضية% 24و % 26تأرجحت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي بين نسبة 

وهناك عالقة . بنفس الفترة الزمنية% 0.5جهة أخرى زادت نسبة التجارة الزراعية إلى الناتج المحلي الزراعي بمقدار 

 .6-2وثيقة بين تطور آل من الناتج المحلي اإلجمالي والناتج الزراعي يوضحها الشكل 

 )مليون ليرة سورية  (2006 وحتى العام 1999- 1997 مقارنة الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الزراعي خالل الفترة 6-2الشكل 
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 مرآز الوطني للسياسات الزراعية لعدة سنواتبيانات ال: المصدر

انخفضت مساهمة التجارة الزراعية في التجارة الكلية بشكل حاد خالل السنوات القليلة الماضية حيث شهدت حصة 

سنويا خالل العشر سنوات الماضية مما يشير إلى أن % 9.3التجارة الزراعية في التجارة الكلية هبوطا مستمرا يعادل 

 .ي القطاعات األخرى تتسارع بوتيرة أعلى من التجارة الزراعيةالتجارة ف

خالل فترة الدراسة وآان معدل الزيادة خالل الفترتين % 5.2ارتفع معدل النمو السنوي للتجارة الزراعية بمقدار 

 2006في حين حدث تراجع نسبي في حجم التجارة الزراعية في العام % 41.6 هو 2006-2004 و1997-1999

وآانت الحكومة  قد التزمت بإجراء المزيد من االنفتاح االقتصادي وتحقيق استثمارات أوسع في قطاع %. 2.1 بمعدل

الزراعة بهدف تحفيز اإلنتاج الزراعي لتامين فائض للتصدير حيث إن التقدم في التجارة الزراعية يعكس زيادة في 
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تاح والسماح باستيراد العديد من السلع التي آانت مقيدة او معدل نمو المستوردات أآثر من الصادرات بتأثير سياسة االنف

 .محظورة من االستيراد

 (%)  ) 2006 وحتى 1999-1997  ( نسبة التجارة إلى الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الزراعي خالل الفترة7-2الشكل 
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 بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية لعدة سنوات: المصدر

 التصدير الزراعي مؤشًرا هاًما على زيادة نمو الزراعة السورية وتبذل جهود حثيثة للتوسع في فتح أسواق جديدة يعتبر

وقد حققت الصادرات . للصادرات الزراعية ويأتي في هذا السياق توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية مع الشرآاء التجاريين

 61.5 وآانت قيمته سلبية لكنها اقل بحوالي 2006لزراعي في عام الزراعية تطورا جيدا حيث تحسن الميزان التجاري ا

 أن إزالة التعرفة بين الدول األعضاء في إال.  مليون دوالر328 وهي 2005مليون دوالر من القيمة المسجلة عام 

 .اري سالبمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ساعدت على زيادة المستوردات الزراعية بقوة مسببة حدوث ميزان تج

تغلب على الصادرات الزراعية السورية صادرات السلع الخام آما تتصف الصادرات والواردات الزراعية بأنها مرآزة 

أما حصة % 43حيث إن مساهمة السلع الخمس األولى الزراعية المصدرة في إجمالي الصادرات الزراعية تعادل 

مس سلع المستوردة األولى في إجمالي المستوردات الزراعية في حين أن مساهمة الخ% 53.7العشر سلع األولى فهي 

 .)18-2 وجدول 15-2جدول % (60وحصة العشر سلع األولى % 45آانت 
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   الصادرات الزراعية السورية2-3-1

خالل العقد السابق زادت الصادرات الزراعية نتيجة تحول السياسات باتجاه تقديم حوافز لتشجيع زيادة الصادرات 

، وفي هذا اإلطار عملت الحكومة على تشجيع االستثمارات الزراعية وهذا انعكس في زيادة الصادرات الزراعية

  .الزراعية

تطورت الصادرات الزراعية في ظل الحوافز المشجعة على التصدير آتخفيض الضرائب على التصدير ويتوقع أن 

مرة خالل العقد الماضي وآانت في أعلى وقد تسارعت الصادرات الزراعية بصورة مست. يتعزز ذلك في المستقبل

اال انه بالمقابل زادت وتيرة الصادرات الكلية بصورة .  مليون دوالر1333 حيث وصلت إلى 2002مستوياتها في عام 

 .2006في عام % 12 إلى 2002عام % 20أسرع بحيث انخفضت حصة الصادرات الزراعية من 

 نسبيا نتيجة اإلصالحات االقتصادية وزيادة االستثمارات زادت الصادرات الزراعية مؤخرا بخطوات سريعة

فيما % 22في حين بلغ معدل نمو الصادرات الزراعية % 9.6 إلى معدل نمو قدره 2006الزراعية ووصلت في عام 

 عن 2004 و2003في حين تراجعت الصادرات الزراعية في السنتين . 2006-2004 و1999-1997بين الفترتين 

 لكنها ظلت اقل من مستواها عام 2006 و2005 ثم عادت فارتفعت في العامين التاليين 2002ام مستواها في الع

 فإنها مازالت محددة بحجم الطلب الداخلي 2005ورغم أن الصادرات الزراعية توسعت باعتدال بعد العام .  2002

  .على السلع

  )مليون دوالر ()2006  وحتى1999- 1997  ( تطور الصادرات الزراعية خالل الفترة8-2الشكل 
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 بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية لعدة سنوات: المصدر

بالنسبة لترتيب الصادرات فقد تمت دراستها بطريقتين األولى من حيث الفصول التي تجمع أنواع السلع المتشابهة 

صادرات الزراعية من حيث الفصول  جاءت المساهمة الرئيسية في ال2006في عام .  والثانية من حيث السلع المفردة

ير من القطن والحيوانات الحية والحبوب والفواآه في حين أن أهم السلع المفردة آانت األغنام والقطن غير الممشط وغ

 .المكرود والقمح وزيت الزيتون
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ات من إجمالي الصادر% 25.3 تشمل أنواع القطن وقد شكلت 2006آانت الفصول الرئيسية للصادرات في عام 

وهذه الفصول %. 5.2والزيوت والدهون % 10.5، الخضار %13.1، الحبوب %21.8الزراعية، الحيوانات الحية 

 .)13-2الجدول (من إجمالي الصادرات الزراعية % 75.9تشكل معا ما مقداره 

رات من بقية تشكل الصادرات الزراعية حصة جيدة من الصادرات الكلية اال أنها تتناقص تدريجيا بسبب تسارع الصاد

 آانت حصة الزراعة 2006ففي عام . القطاعات وخاصة الصادرات الصناعية بصورة أسرع من الصادرات الزراعية

  .في الصادرات الكلية اقل من المتوسط في سنوات الدراسة

 حدث تغير طفيف في  ترآيبة الصادرات الزراعية حيث انخفضت قيمة صادرات المنتجات المصنعة 2006في عام 

في العام السابق في حين زادت قيمة الصادرات من السلع الخام من % 33.5بعد أن آانت % 27.8أصبحت نسبتها و

  . مليون دوالر لنفس السنتين882 مليون دوالر إلى 741

  %) ( )2006 وحتى 1999- 1997( ترآيب الصادرات الزراعية السورية خالل الفترة9-2الشكل 

الصادرات 

0

20

40

60

80

100

متوسط 
97 -99

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ة  ة والحيواني المواد الغذائي ة المواد غير الغذائي
  

الصادرات 

0

20

40

60

80

100

متوسط 
97 -99

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

المواد المصنعة  المواد الخام
 

 لوطني للسياسات الزراعية لعدة سنواتبيانات المرآز ا: المصدر

 مليون دوالر عام 886 إلى 2005 مليون دوالر عام 791زادت صادرات المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية من 

 . حوالي ثلثي آمية الصادرات الزراعية2006 وشكلت في عام 2006

 القطن غير الممشط خفاض آمية الصادرات منأدى نقص الموارد المائية إلى الحد من زراعة القطن وأدى ذلك إلى ان

فقبل عدة سنوات آان القطن يشكل .  حيث بدأ منحنى تصديره يتناقص تدريجيا خالل السنوات األخيرة،وغير المكرود

 أعلى غير الممشط وغير المكرود  آانت صادرات القطن2006وفي عام . السلعة األآثر تصديرا إلى األسواق الخارجية

 مليون 163.2 و 2004 مليون دوالر عام 156.2 في مقابل مليون دوالر169.6وسجلت نتين السابقتين بقليل من الس

 .2005دوالر عام 

 63.3 مليون دوالر بزيادة قدرها 148 إلى 2006وصلت قيمة صادرات الحبوب ومنتجات صناعة الطحين في عام 

 وهي 2006ن إجمالي الصادرات الزراعية في عام م% 13وساهمت الحبوب بأآثر من . مليون دوالر عن العام السابق

 %.7.6 أعلى من نسبة العام السابق
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 أن صادراتها انخفضت خالل العقد الماضي حيث بلغت قيمتها خالل إالتعتبر صادرات الفواآه من الصادرات المهمة 

يمة المسجلة في الفترة لكن هذه القيمة آانت دون الق.  مليون دوالر في المتوسط66.2 حوالي 2006-2004الفترة 

 . 2006وقد زادت قيمة صادرات الفواآه بشكل طفيف في عام .  مليون دوالر129 وهي 1997-1999

من إجمالي الصادرات الزراعية وآانت قيمتها قد % 4.8 شكلت صادرات الزيوت والدهون حوالي 2006في عام 

آما تفاوتت نسبة صادرات المشروبات . 2005عنها في العام %) 38حوالي ( مليون دوالر 36هبطت بأآثر من 

 ولكن بقيت شبه 2005في عام % 5.3 إلى 2001في عام % 0الروحية والخل إلى إجمالي الصادرات الزراعية بين 

 . وسجلت تقريبا نفس القيمة المسجلة في العام السابق2006ثابتة في عام 

وقد حدثت زيادة طفيفة .  مليون دوالر119.4حوالي   2006 بالنسبة للصادرات وبلغت في سنة أهميةشكلت الخضار 

 %.4.4إلى % 3.9 من 2006-2001في حصة الخضار المحضرة في إجمالي الصادرات الزراعية خالل الفترة 

 وهي اقل من 2006من إجمالي الصادرات الزراعية في عام % 0.4شكلت بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية اقل من 

 %.1.7 2004م النسبة المسجلة في عا

األغنام :  العشرين سلعة أهمها2006تجاوزت السلع الزراعية الرئيسية المشكلة للصادرات الزراعية السورية  في عام 

، وزيت %4.2، البندورة  %4.8، المياه المعدنية  %13.9 من إجمالي الصادرات الزراعية، القطن % 18.2وتشكل 

 ).15-2لجدول ا% (45.1وهي تشكل مجتمعة . %4.1الزيتون 

مما ذآر أعاله يتبين أن معظم العوائد الناتجة عن الصادرات الزراعية جاءت من صادرات األغنام والقطن فقد شكلت 

 زيادة آبيرة في 2006-2002وقد شهدت سورية خالل الفترة . 2006من إجمالي الصادرات الزراعية عام % 32

وقد شجع على ذلك تقديم الحكومة للعديد من التسهيالت . ا لألغنامصادراتها من األغنام حيث أصبح القطر مصدرا آبير

 مليون 35وقد زادت صادرات األغنام من اقل من . في مجال التصدير منها إلغاء الضرائب على الصادرات الزراعية

 .2006-2001 مليون دوالر خالل الفترة 222.8دوالر إلى حوالي 

 إلى 2005 في العام 179.9الزراعية لسلع مثل األغنام التي ارتفعت من  جاء اآبر نمو في الصادرات 2006في عام 

 مليون دوالر والفستق 41 إلى 32 مليون دوالر، بذور الكمون من 51 إلى 41 مليون دوالر، البندورة من 222.8

زيت الزيتون من وفي المقابل آانت أهم السلع التي تراجع فيها معدل النمو هي .  مليون دوالر4.5 إلى 0.9الحلبي من 

 .  مليون دوالر2.9 إلى  32.4 مليون دوالر، العدس من 27.7 إلى 74.6 مليون دوالر، القمح من 47.9 إلى 91.5

تضيف صادرات القمح عادة موارد مالية عالية إلى الصادرات الزراعية فقد آانت هناك زيادة في حجم صادرات القمح 

اال أن آمية صادرات القمح هبطت في عام . 2005-2002 خالل الفترة %)19.7بمعدل نمو (  ألف طن 123بأآثر من 

 . بسبب ظروف الجفاف في ذلك العام2005 ألف طن في عام 749 ألف طن مقارنة بكمية قدرها 321 إلى 2006
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 )مليون دوالر ()2006 وحتى 1999-1997  ( تطور الصادرات لبعض السلع المختارة خالل الفترة10-2الشكل 
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  بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية لعدة سنوات: المصدر

سجلت صادرات زيت الزيتون مؤخرا زيادة آبيرة، وقد أصبحت سورية مصدرا مهما لزيت الزيتون وقد تعززت 

خالل السنوات العشر % 37صادراتها بنتيجة ازدياد إنتاج الزيتون وارتفعت مساهمته في الصادرات الزراعية بحوالي 

 2004 مقارنة بالعام 2005 مليون دوالر في العام 91اال انه في حين ارتفعت صادرات زيت الزيتون بحوالي . األخيرة

 مليون دوالر وهي تعادل تقريبا نصف القيمة 49 ووصلت قيمتها إلى 2006في عام % 45.7فإنها تراجعت بحوالي 

 .المسجلة في العام السابق بسبب ظاهرة المعاومة

  (%)مة الصادرات الزراعية الرئيسية في إجمالي الصادرات الزراعية  مساه11-2الشكل 

 **2006- 2004 متوسط الفترة –  ب                 **                                  1999- 1997 متوسط  الفترة –     آ 
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  بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية لعدة سنوات: المصدر

  ) الدراق– السفرجل – األجاص –  المشمش - الكرز -التفاح( ارة تضمنت الفواآه المخت*

األرقام التي تحمل قيم الصفر في الشكلين هي أرقام مدورة الن قيمتها صغيرة اال أن إدراجها في الشكلين مهم إلظهار التطور في قيمة ** 
 .الصادرات الزراعية
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 مليون 1.4 من 2006-2003اعفت قيمتها تقريبا خالل الفترة استمرت صادرات المياه المعدنية في التوسع فقد تض

ونتيجة انفتاح األسواق العربية أمام السلع السورية فقد استمر تصدير الثوم وان آان .  مليون دوالر5دوالر إلى 

 .بمعدالت متناقصة

 شدة المنافسة في األسواق اتصف االتجاه العام لصادرات البندورة بالتباطؤ خالل الفترة المتوسطة من الدراسة بسبب

 14المستهدفة وبالرغم من ذلك فقد استعادت الصادرات بعضا من نموها في السنتين األخيرتين حيث زادت بمقدار 

آما تحسنت صادرات البندورة في الجزء .  مليون دوالر في العام الذي يليه10 ثم بمقدار 2005مليون دوالر عام 

 .تصدير البندورة لكن بمعدالت متناقصة بسبب زيادة االستهالك المحلياألخير من فترة الدراسة واستمر 

. 2005 مليون دوالر عام 32 قياسا بحوالي 2006 مليون دوالر عام 41وصلت الزيادة في صادرات بذور الكمون إلى 

ا سنويا قدره  حققت نمو2006-2000وبقي معدل نمو صادرات القمر الدين شبه ثابت خالل فترة الدراسة وخالل الفترة 

5.4 .% 

ال تعتبر سورية مصدرا آبيرا للعدس ولكن تصديره ظل متواصال خالل فترة الدراسة وقد انخفض متوسط الصادرات 

قل  أ( مليون دوالر 20.3 ألف طن تعادل قيمتها 58وبلغ % 32 بمقدار 2006-2004السنوية من العدس خالل الفترة 

 25.6 مقارنة بالعام السابق وبلغت آميتها 2006وهبطت في عام ). 1999-1997عن متوسط الفترة % 52بحوالي 

 .ألف طن

 7وبلغت قيمتها % 11.6 بمعدل وسطي قدره 2005-2000ارتفعت صادرات البقوليات بشكل مستمر خالل الفترة 

 . أن صادراتها تراجعت قليال في العام التاليإالمليون دوالر 

فترة الدراسة وفي حين آانت صادراته مرتفعة في السابق فقد انخفضت هبطت صادرات الفستق الحلبي ببطء خالل 

.  نتيجة ارتفاع الطلب المحلي على السلعة وزيادة العوائد من تسويقه في الداخل وهذا قلص من إمكانيات تصديرهمؤخرَا

 .2005ن دوالر عام  مليو0.9 مليون دوالر في مقابل 4.5 تحسنا في صادراته التي بلغت 2006مع ذلك فقد شهد العام 

   المستوردات الزراعية السورية2-3-2

وقد سجلت هبوطًا .  مليون دوالر1283 وآانت قيمتها 2006في عام % 6بقي نمو المستوردات الزراعية عند مستوى 

 زادت 2006-2000وخالل الفترة .  اال أنها بقيت أعلى من مستوى الصادرات الزراعية2005نسبًيا بمقارنتها بالعام 

وهذا يعتبر نموا % 42.5 طن بمعدل نمو يقارب 1257المستوردات الزراعية بشكل واضح لتصل إلى زيادة تتجاوز 

 .سريعا في هذه الواردات

لمتوسط الثالث سنوات األخيرة في حين % 17تفاوتت نسبة المستوردات الزراعية إلى المستوردات الكلية وبلغت لقد 

بينما آان % 15.4العقد الماضي بلغ معدل نمو المستوردات الكلية السنوي وخالل . 2006فقط في عام % 12آانت 

وهذا يعني أن تسارع نمو المستوردات في القطاعات األخرى آان % 6.4معدل نمو المستوردات الزراعية ال يتجاوز 

 .الذاتيأعلى منه في المستوردات الزراعية بسبب وجود العديد من السلع التي يحقق فيها القطر االآتفاء 
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أما نسبتها إلى الناتج المحلي % 3.8 آانت نسبة المستوردات الزراعية إلى الناتج المحلي اإلجمالي تعادل 2006في عام 

 %.18.5الزراعي فقد تجاوز 

 التحول في السياسات الزراعية نحو من العوامل التي ساعدت على تحقيق نمو سريع في المستوردات الزراعية مؤخرَا

نفتاح وتخفيف قائمة السلع الممنوعة من االستيراد والتوسع في انفتاح السوق السورية أمام المستوردات مزيد من اال

خاصة بعد تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوقيع العديد من االتفاقيات التجارية مع الشرآاء 

وقد اتاحت السياسات . وم الجمرآية أو برسوم مخفضةالرسالتجاريين والتي سمحت بدخول السلع الزراعية معفاة من 

 .الجديدة إمكانيات استيراد المواد الغذائية لتلبية المتطلبات الداخلية من هذه المواد

 مليون دوالر أي بحوالي نسبة نمو سنوي 451بلغت الزيادة في المستوردات الزراعية  2006-2000خالل الفترة 

 مقارنة بالفترة 2006-2004لمتوسط الفترة % 62 نسبة نمو المستوردات الزراعية في المقابل تجاوزت%. 7.4تعادل 

 2006وقد ساعد تسارع نمو الصادرات الزراعية أآثر من معدالت نمو المستوردات الزراعية في عام .  1997-1999

 دوالر في هذا  مليون61.5 إلى 2005 مليون دوالر عام 328على خفض العجز في الميزان التجاري الزراعي من 

 .العام

من % 56 زادت المستوردات المصنعة واستحوذت على معظم حصة المستوردات الزراعية وبلغت 2006في عام 

في الوقت نفسه بلغت المنتجات الغذائية المستوردة أآثر من . للسلع الخام% 44إجمالي المستوردات الزراعية في مقابل 

وآانت مستورداتها قد زادت خالل الفترة . ن إجمالي المستوردات الزراعيةم% 87ثلثي المستوردات الزراعية مشكلة 

 %.3.9 بحوالي 2006 في حين تراجعت في عام 2000-2005

الحبوب، السكر : لم يتغير ترآيب المستوردات الزراعية الرئيسية خالل فترة الدراسة حيث تضمنت الفصول التالية

ابل، البذور الزيتية والفواآه والنباتات الصناعية، والزيوت والدهون النباتية والمنتجات السكرية، القهوة والشاي والتو

 ).16-2الجدول ( والحيوانية والحليب ومنتجات الحليب 

وآانت حصصها في .  هي السكر، الشاي، الحليب المجفف والموز2006أهم السلع التي زادت مستورداتها في عام 

  %.26ومساهمتها اإلجمالية ) على التوالي % 3، و %3، %4، %16(إجمالي المستوردات 

 91 وقد هبطت مستورداتها بمقدار 2006من إجمالي المستوردات الزراعية عام % 24شكلت مستوردات الحبوب 

 .مليون دوالر في هذا العام مقارنة بالعام السابق

 آانت نسبيا دون 2006رداتها عام تستورد سورية آمية آبيرة من السكر والمنتجات السكرية لسد احتياجاتها لكن مستو

 18.7 تزيد بمقدار 2006 ألف طن وفي الوقت نفسه آانت قيمة المستوردات عام 170 بحوالي 2005مستواها عام 

وبلغ معدل النمو .  بسبب زيادة سعر وحدة المستوردات في هذا العام لهذه السلعة2005مليون دوالر عن القيمة في العام 

وخالل الفترة .  1999-1997مقارنة بمتوسط الفترة % 27 حوالي 2006-2004وسط الفترة لمستوردات السكر لمت

 . ألف طن707 آانت الكميات المستوردة تعادل في المتوسط 2000-2005



45 

زادت مستوردات الزيوت المهدرجة نتيجة ازدياد استهالآها لتلبية االحتياجات المتزايدة منها ومن خالل زيادة الطلب 

  . لتصنيعها محلياعلى البذور

 )%(  )2006 وحتى العام 1999- 1997  ( بنية المستوردات الزراعية خالل الفترة12-2الشكل  
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 بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية لعدة سنوات: المصدر

 19.5ى منه وقد ارتفعت المستوردات من المادة مؤخرا ووصلت إل. تستورد سورية آافة احتياجاتها من الحليب المجفف

 . مليون دوالر41 ألف طن في العام التالي تعادل قيمتها 11.6 لكنها تراجعت إلى 2005ألف طن في عام 

 )مليون دوالر (2006 وحتى العام 1999- 1997 تطور استيراد بعض السلع المختارة خالل الفترة 13-2الشكل 
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 اتبيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية لعدة سنو: المصدر

هبطت مستوردات الذرة الصفراء في السنوات األخيرة بسبب تدهور إنتاج الدواجن الذي نشأ عن تراجع الطلب عليها 

بعد انتشار مرض أنفلونزا الطيور في بلدان عديدة وخشية المربين من االستمرار في تحمل المخاطر الناتجة عن 

زيادة % 72( مليون دوالر 181 طن تعادل قيمتها 1475اء  آانت المستوردات من الذرة الصفر2005في عام . تربيتها
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 طن عن الرقم المسجل في العام 84 اقل بحوالي 2006في المقابل آانت المستوردات في عام ). عن السنة السابقة

2005. 

 (%) مساهمة السلع الزراعية في إجمالي المستوردات الزراعية 14-2الشكل 
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 بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية لعدة سنوات: المصدر

 نتيجة النمو المتزايد في عدد السكان 2005-2003شهدت سورية نموا مستمرا في مستورداتها من الرز خالل الفترة 

 ألف طن تمثل معدل زيادة قدره 126وقد زاد حجم المستوردات من الرز بمقدار .  وتحول النمط االستهالآي للمواطنين

 . ألف طن عن السنة السابقة177 نقصت المستوردات من الرز بحوالي 2006في عام . خالل فترة الدراسة% 60

 النقاط الرئيسية التي تناولها الفصل 

آمعدل % 4.8نموا قدره ) 2000باألسعار الثابتة لعام (ي اظهر النمو االقتصادي الكلي ممثال بالناتج المحلي اإلجمال •
  .2006-2004وسطي بين العامين 

 .مقارنة بالعام السابق% 5.1 حقق الناتج المحلي اإلجمالي نموا قدره 2006وفي عام  •

وبلغ نصيب الفرد السوري من .  مليون دوالر23855، بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 2006في عام  •
  ). دوالر1211حوالي (  ليرة سورية 60533ناتج المحلي اإلجمالي في هذا العام ال

منذ بداية الثمانينات وحتى نهاية فترة الدراسة وشكل سكان الريف في عام % 25هبط معدل النمو السكاني بمقدار  •
 .من مجموع السكان% 46.5 حوالي 2007

زيادة دور التجارة في تلبية المتطلبات المحلية من السلع ساعد تحرير التجارة على ازدهار التجارة الخارجية و •
 .الصناعية والزراعية

 آان معدل النمو 2006وفي عام %. 16 حوالي 2006، 1999-1997بلغ معدل النمو السنوي للتجارة خالل الفترة  •
 .مقارنة بالعام السابق% 11.85

في إجمالي الواردات عام % 5.8بزيادة قدرها مقارنة % 19رغم الزيادة الكبيرة في الصادرات والتي تجاوزت  •
 .فان الميزان التجاري السوري استمر العجز 2006
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 2006وقد قفزت في عام % 44.7 حوالي 2002بلغت نسبة التجارة الكلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي في عام  •
 . وهذا يعكس األهمية النسبية لقطاع التجارة في االقتصاد القومي% 60.6لتصبح 

من إجمالي التجارة، % 12 آان الشرآاء الرئيسيين على مستوى الدول المفردة ايطاليا بحصة تعادل 2006في عام  •
 %.3.6وترآيا % 3.7، الصين %4.5، مصر%5، روسيا االتحادية %6، فرنسا %7المملكة العربية السعودية 

. 2006في عام % 29.6 لتصبح 2005عام % 28.5ارتفعت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي من  •
 %.19 على ارتفاع معدل نمو الصادرات بحوالي 2006وساعد ارتفاع الطلب الخارجي في عام 

 شكل االتحاد األوربي الشريك التجاري األول لسورية من حيث الصادرات، حيث بلغت حصته في 2006في عام  •
، تلتها البالد اآلسيوية %26نية بحصة قدرها وجاءت الدول العربية في المرتبة الثا% 41إجمالي الصادرات 

% 1.2وأخيرا الدول األوربية األخرى غير االتحاد األوربي وشكلت مساهمتها % 2.8، ثم البالد األمريكية 4.4%
  .من إجمالي الصادرات السورية

ن بشكل أبطأ  لك2006 واستمر هذا المعدل بالتزايد في عام 2005-2003تسارعت وتيرة االستيراد خالل الفترة  •
 مليون دوالر إلى 5092 من حوالي 2006-2003وزادت المستوردات الكلية بأآثر من الضعف خالل الفترة 

 . مليون دوالر10626

من % 17.8 جاءت الدول اآلسيوية ثانية بعد االتحاد األوربي آمورد للسلع إلى سورية وشكلت 2006في عام  •
 . إجمالي المستوردات

 وحده آانت 2006الدول العربية زيادة سريعة خالل السنوات الخمس األخيرة وفي عام شهدت المستوردات من  •
 %.46.9 مليون دوالر أي بمعدل نمو قدره 589الزيادة في المستوردات منها 

% 10.2روسيا االتحادية وتمثل المستوردات منه :  آانت الدول الرئيسية المصدرة إلى سورية هي2006في عام  •
، ايطاليا  %5.1، السعودية  %5.2، مصر %5.3 ، أوآرانيا%6.5وردات السورية، الصين من إجمالي المست

من إجمالي % 50.9وهي تشكل في مجموعها %. 3، واليابان %3.1، الهند % 3.5، فرنسا %4، ترآيا  4.9%
  .المستوردات

 2006حلي اإلجمالي عام من الناتج الم% 25للزراعة في سورية دور متميز في رفد االقتصاد الوطني فهي تمثل  •
 .من الناتج المحلي اإلجمالي% 10.5وتمثل التجارة الزراعية نسبة قدرها 

خالل فترة الدراسة وآان معدل الزيادة خالل الفترتين % 5.2ارتفع معدل النمو السنوي للتجارة الزراعية بمقدار  •
 نسبي في حجم التجارة بمعدل  حدث تراجع2006في حين انه في العام % 41.6 هو 2006-2004 و1997-1999

2.1% 

زادت الصادرات الزراعية مؤخرا بخطوات سريعة نسبيا نتيجة اإلصالحات االقتصادية وزيادة االستثمارات  •

فيما بين الفترتين % 22في حين بلغ معدل الصادرات السنوي % 9.6 إلى نسبة 2006الزراعية ووصلت في عام 

 . 2006-2004 و1997-1999

وقد سجلت .  مليون دوالر1283 وآانت قيمتها 2006في عام % 6توردات الزراعية عند مستوى بقي نمو المس •

 . اال أنها بقيت أعلى من مستوى الصادرات الزراعية2005هبوطا نسبيا بمقارنتها بالعام 

اتج ـــلى النبتها إـ أما نس %3.8 آانت نسبة المستوردات الزراعية إلى الناتج المحلي اإلجمالي تعادل 2006في عام  •

%. 18.5المحلي الزراعي فقد تجاوز 
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   الشرآاء- المنتجات - األداء- التجارة الزراعية السورية:الثالثالفصل 

تقييم أداء الصادرات الزراعية ) 1-3القسم األول( حيث يتم فيللتجارة الزراعية السورية عرضًا مفصًال يقدم هذا الفصل

 خارطة التجارة الزراعية – القيمة النسبية للوحدة –يزة النسبية الظاهرية السورية من خالل ثالث مؤشرات هي الم

 خالل الفترة الصادرات والواردات الزراعية السورية أهم واقع وتطورات )2-3القسم ( يتضمن القسم الثاني .السورية

  . مجال التجارة الزراعيةالضوء على أهم الشرآاء التجاريين لسورية في  فيسلط )3-3( أما القسم الثالث 1997-2006

   أداء التجارة    3-1 

  ) RCA ) Revealed Comparative Advantageالميزة النسبية الظاهرية   3-1-1 

يعتبر مؤشر الميزة النسبية الظاهرية أحد أهم المؤشرات في تقييم تنافسية المنتج في األسواق الخارجية ويعبر عنه 

قيمة إجمالي ) / (قيمة صادرات العالم لنفس السلعة/ ات سورية من سلعة ما قيمة صادر =( RCAبالعالقة التالية 

 أآبر من الواحد فإن البلد RCAعندما تكون . )قيمة إجمالي صادرات العالم الزراعية/ الصادرات الزراعية السورية 

  .يمتلك ميزة نسبية ظاهرية للسلعة أو المنتج ويجب االهتمام بالسلعة أو المنتج

والتي تؤثر ) مثل سعر الصرف(شارة إلى أن مؤشر الميزة النسبية الظاهرية يأخذ باالعتبار عوامل التنافسية وتجدر اإل

  .  على المصدرين في البلد ويعطي نتائج يمكن قياسها بطريقة تسمح بالمقارنة بين البلدان

 حيث 2006 - 2005و1997األعوام الميزة النسبية الظاهرية ألهم الصادرات الزراعية السورية في  1-3 الشكل يبين

 - زيت الزيتون البكر- لنت القطن- العدس - زغب بذور القطن - آاألغنام الحية يظهر أن السلع التصديرية السورية

ة مما يدل على القدرة لك ميزة نسبية ظاهريتتم القمح - التفاح - المشمش -باإلضافة إلى الكرز الحمص -زيت الزيتون 

   . لمنتجات في األسواق الخارجيةالتنافسية لهذه ا
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  2006 – 2005 و 1997 النسبية الظاهرية ألهم الصادرات الزراعية السورية خالل ه الميز1-3       الشكل
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1997 2005 2006
  

  )1-3الجدول  (ة قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراع:المصدر        

  ) (RUV Relative Unit Valueالقيمة النسبية للوحدة    3-1-2

. مؤشر القيمة النسبية للوحدة قيمة وحدة الصادرات لمنتج معين في دولة معينة نسبًة إلى وسطي قيمة الوحدة للعالميقيم 

وتستخدم قيمة الوحدة آمؤشر لألسعار خاصًة وأنه من غير السهل توفر األسعار للسلع الفردية أو حتى لبعض 

قيمة الوحدة السورية تساوي قيمة الوحدة في (ي الواحد والقيمة المرجعية أو متوسط قيمة هذا المؤشر ه. الصناعات

 عندها نقول بأن سورية تصدر منتجها بسعر أقل 1من ) أو أعلى(إذا آانت القيمة النسبية للوحدة أدنى ) . السوق العالمي

  السعر المنخفضتعكس قيمة الوحدة األعلى نوعية المنتج العالية بدًال من تنافسية ومن متوسط السعر العالمي) أو أآثر(

  .  في بعض الحاالت

 في القيمة النسبية للوحدة ألهم الصادرات 2006 -2005 و 1997بعض التغيرات الهامة لألعوام  2-3 الشكليبين 

 – 2005 األعوام  في1 وحدها أظهرت قيمة نسبية للوحدة أعلى من  أن األغنام الحيةالزراعية السورية ومن المالحظ

.  مما يدل أيضًا على القدرة التنافسية لهذه المنتجات في األسواق الخارجية2006لعدس في العام  باإلضافة إلى ا2006

 الحمص – العدس – زيت الزيتون اإلجمالي- العنب – البرتقال –لنت القطن بينما تحولت القيمة النسبية لوحدة آل من 

    .اجعة في األداءفي الفترة األخيرة متر 1إلى أدنى من 1997في العام  1من أعلى من 
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 )2006- 2005و1997 ( القيمة النسبية لوحدة أهم الصادرات الزراعية السورية خالل األعوام2-3 الشكل       
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  )2-3الجدول ( ةقاعدة بيانات منظمة األغذية والزراع :المصدر         

  أداء الصادرات   3-1-3

 أداء المنتجات المصدرة الرئيسية في سورية 3 -3الشكل في يوضح الرسم البياني لخارطة التجارة الزراعية السورية

النمو السنوي لحصة الصادرات مقابل ) حجم البقعة( إلى قيم صادرات هذه المنتجات استنادًا 2005-2001خالل الفترة 

لمية أو  السنوي للصادرات الزراعية العانموالمع ) المحور األفقي(السوق العالمي الزراعية السورية المختارة في 

 ) . المحور العمودي(الطلب العالمي لنفس السلع المدروسة وخالل نفس الفترة 

 )الخط األفقي األزرق(الفترة  خالل نفس لكل السلع التجارة الزراعية العالميةتشير الخارطة أيضا إلى معدل النمو 

عمودي يمثالن تطور الصادرات  وبالتالي المحورين األفقي وال2005 – 2001في الفترة % 11 آانت بحدود والتي

  .الزراعية محليًا وعالميًا ويقسمان الخريطة إلى أربعة أرباع تضم سلعًا مختلفة في صفاتها على الشكل التالي

  )الربع اليميني األعلى( الرابحة في األسواق المتنامية –السلع المتفوقة 

أعلى من معدل نمو (نموًا آبيرًا والتي نمت ترة المدروسة  خالل الف جدًاهي تلك المنتجات السورية التي تتميز بأداء جيد

 .  أدى إلى زيادة حصتها في الواردات العالمية)التجارة الدولية

 مثل هذه جهود تعزيز تجارة ووقد أثبتت هذه المنتجات قدرتها التنافسية في األسواق العالمية خالل الفترة المدروسة

والتي يمكن االستفادة منها واعتبارها ما أنها ناجحة في األسواق العالمية  ب مستوى مخاطرة منخفضالمنتجات تواجه

آما يبين . يجب أن تهدف جهود الترويج إلى زيادة قدرة عرض هذه المنتجات معززًة بالمؤشرات و .نقاطًا مرجعية

  البكرجل زيت الزيتوننموًا مرتفعًا وزيادة آبيرة في السوق العالمية، وسالحية والماعز سجلت األغنام 3 -3الشكل 

  .  باإلضافة إلى التفاح وتعتبر هذه السلع سلعاًً متفوقةالزيادة األآبر في حصة السوق العالمية
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  )2005 – 2001( خريطة التجارة الزراعية السورية 3 – 3الشكل      

  

   استنادًا إلى بيانات منظمة األغذية والزراعة :     المصدر

   )الربع اليساري األعلى(سرة في األسواق المتنامية  الخا–السلع المتراجعة 

 بما أنها لم تظهر المقدرة على االنضمام لالتجاه الموجب لجهود الترويج للتجارةتمثل هذه السلع تحديات خاصة 

 وإما أن تكون تراجعت أو نمت بمستويات أقل من نمو التجارة العالمية وبالتالي فإن سورية تخسرألسواقها العالمية 

 ومن الضروري بالنسبة لهذه المنتجات أن يتم بشكل محدد تحديد معوقاتها والعمل على إزالة حصة في األسواق الدولية

 - المشمش –وهذه هي حالة الصادرات السورية من البندورة  .هذه المعوقات التي تحد من التوسع الديناميكي للصادرات

  . الكرز
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  )الربع اليساري األدنى(السلع الخاسرة في األسواق المتناقصة 

تشير النظرة العامة على آفاق هذه المنتجات إلى أنها غير واعدة حيث تعرضت واردات العالم من هذه المنتجات للرآود 

بالنسبة لسورية فإن القطن أصبح من القطاعات الخاسرة .  في السوق العالميةة سورية منها تقلصت حصصوأو التراجع 

وتواجه جهود الترويج .  زغب بذور القطن- بذور اليانسون -باإلضافة إلى البرتقال  2005-2001خالل الفترة 

التجاري لمجموعات السلع في هذه الفئة مهمًة صعبة نظرًا للحاجة لتبني طرق ترويج متكاملة تأخذ بعين االعتبار 

  . لكل من العرض والطلب ) االختناقات(المعوقات 

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

إذا أخذنا . تتصف المنتجات العائدة لهذا الربع بالحصص النامية في األسواق العالمية والتي تنخفض أو تنمو دون المعدل 

أو / بعين االعتبار الترويج التجاري فإن استراتيجيات التسويق القادرة على تمييز المنتجات الوطنية من حيث النوع و

وفيما يتعلق بسورية، نجد أن . السعر تتطلب عزل األداء اإليجابي لإلنتاج المحلي عن التراجع العام في هذه األسواق 

  . تنتمي لهذه الفئةالعدس والقمحبعض المنتجات مثل 

   تنوع األسواق  3-1-4

وتكمن . ر األوائل لكل منتجيتم تحليل تنوع أسواق الصادرات بالنظر إلى حصة الوجهات التصديرية الخمس و العش

 آلما آان ترآز السلعة عاليًا  حيثأهمية هذا المؤشر بأنه يقيم مخاطر فقدان الوجهات التصديرية لكل سلعة تصديرية

 بينت أهم  .آلما آان الخطر أآبر في خسارة أحد هؤالء الشرآاء التجاريين) عدد قليل من الوجهات التصديرية(

عام ال  في %86.1( ألهم خمس شرآاء 2006عام الفي   %86 ة بالمتوسط ترآيزًا عاليًاالصادرات الزراعية السوري

   .)2005عام الفي  % 96.1(ألهم عشرة شرآاء  % 93.6وبمعدل ) 2005

وزيت الزيتون سجال أدنى مستويات الترآيز مقارنًة مع بقية السلع  % 54.7  إن بذور الكمون4.3آما يبين الشكل 

 100 المياه المعدنية والغازية والتي تصل نسبة الترآيز فيها إلى حوالي – القمح –خاصًة األغنام الحية العالية الترآيز 

  . ألهم خمس شرآاء تجاريين% 
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  2006عام الفي (%)  حصة أهم الشرآاء -تنوع السوق ألهم الصادرات الزراعية السورية  4-3      الشكل 
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حصة أهم خمس دول حصة أهم عشر دول عدد الشرآاء التجاريين
  

  )3-3الجدول  (لوطني للسياسات الزراعيةقاعدة بيانات المرآز ا :المصدر      

 أهم خمس شرآاء حيث بلغت حصة  أيضًاأظهرت أهم الواردات الزراعية السورية مستويات مرتفعة من الترآز

وسجلت أدنى  ). 4-3الجدول  5.3الشكل  ) (2005عام  % 94.6 % (93.3 حوالي 2006عام البالمتوسط في 

على  % 81 و 79.1ي حالة آل من الحليب المجفف والزبدة والسمنة مع مستويات الترآز في أول خمسة شرآاء ف

الواليات (وفول الصويا ) األرجنتين(التتالي بينما سجلت أعلى مستويات الترآيز في المتة التي تستورد من مصدر واحد 

  .)المتحدة

  2006في عام ) (% تنوع السوق ألهم الواردات الزراعية السورية حصة أهم الشرآاء 5-3 الشكل      
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  )4-3الجدول (قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية  :المصدر       
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     مالحظات على منتجات مختارة2–3

  الموازين السلعية  3-2-1

إن الميزان السلعي ألهم المنتجات المصدرة والمستوردة قد تمت دراسته من خالل حساب بعض المؤشرات مثل 

   ".نسبة االآتفاء الذاتي"و " اهرياالستهالك الظ"

أي بدون تضمين (الصادرات ومطروحًا منه  الواردات مضافًا إليهقيمة اإلنتاج يعرف االستهالك الظاهري على أنه 

 من  االآتفاء الذاتي بالنسبة المئوية لالستهالك الظاهريويعبر عنلكل سلعة )  واالستخدامات األخرىوالفاقدالمخزون 

 مما يوفر مؤشرًا مباشرًا على توفر الفائض التصديري أو بشكل عكسي على حصة الطلب المحلي الذي ياإلنتاج المحل

  . يجب تغطيته من خالل االستيراد

معدل  البندورة 2006عام النسبي في التصديري الفائض ذات الالمنتجات الزراعية التصديرية الرئيسية ومن أهم 

 % 107.2   وزيت الزيتون%116.3العدس  - % 125 القطن – % 131.8  القمح- % 143.4 االآتفاء الذاتي

علمًا أن هذه المؤشرات ال تأخذ بعين االعتبار مخازين أول وآخر المدة ) 5-3جدول ال(باإلضافة لمنتجات أخرى 

 معدالت 2006 آميات التصدير للكمون سجلت في عام ويالحظ أن. لصعوبة الحصول على البيانات الخاصة بها

 و 2002 اإلنتاج المحلي لعامي يدل على وجود مخزون حيث تظهر البيانات أنية أعلى من اإلنتاج المحلي مما تصدير

.  وإليه يعود وجود قيم سالبة لكل من االستهالك الظاهري و االآتفاء الذاتي2006أعلى من إنتاج عام  آان 2003

 المنتجات التي تحتاج إلى جهود ترويجية من أجل وتشير مقارنة وجود الفائض التجاري مع االستهالك المحلي إلى

  . زيادة صادراتها 

ومع ذلك فمن المهم اإلشارة إلى أنه في بعض الحاالت وخاصًة القطن والقمح فإن الفائض التصديري ينجم بشكل 

راستها التي قد يتوجب إعادة د) مثل سياسات الدعم السعري وسياسات الدعم األخرى(رئيسي عن السياسات المحلية 

باإلضافة لكلفتها العالية والناجمة بشكل رئيسي ووضع آليات جديدة لها ضمن آفاق االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

  .عن االحتياجات المائية لمثل هذه المحاصيل

 فول مثلير فإن نسب االآتفاء الذاتي منخفضة بشكل آب )5-3الجدول (بالنسبة للمنتجات الزراعية المستوردة الرئيسية  

% 72.2وأعلى من ذلك لكل من الشعير % 27.3السكر - % 10.3الذرة - % 8.9 بذور السمسم -% 5.1الصويا 

فقد آانت معدالت ) المتة- الشاي -  القهوة -الحليب المجفف -الرز ( من المنتجات وهناك عدد% . 76.2وعباد الشمس 

ويشير ظهور عجز . عدم وجود إنتاج محلي من هذه السلع  االآتفاء الذاتي صفرًا وذلك بوجود استهالك مرتفع و

 إلى أنه بالرغم من التقدم الكبير في معدالت االآتفاء الذاتي من المنتجات الرئيسية فإن سورية سوف تعتمد 14االستهالك

  . بشكل آبير على االستيراد لتغطية االستهالك المحلي 

                                                 
  .جز االستهالك عدم قدرة اإلنتاج المحلي من سلعة ما على تغطية االستهالك المحلي منها مما يؤدي إلى االعتماد على استيرادها بشكل آبير يقصد بع 14
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  هي 2006 في العام % 110و % 90وحت نسبتها بين  اوترلذاتي إن المنتجات التي تتمتع بمعدالت من االآتفاء ا

 وتعتبر جميع هذه المنتجات متمتعًة .)5-3الجدول (الدراق  - األجاص - المشمش - البطاطا -العنب  -األغنام 

درات والذي يعتبر التحدي الرئيسي الذي يواجه زيادة الصا  المرتبطة بضرورة زيادة اإلنتاجباإلمكانيات التصديرية

  .الزراعية السورية

   أهم الصادرات الزراعية السورية  3-2-2 

   : خاللهم الصادرات الزراعية السورية من أل شرحًاتتضمن الفقرات التالية 

 2006 – 1997الفترة  خالل التطورات لتحديد 2006-2004 و1999-1997مرجعيتين الفترتين ال  وسطيمقارنة •

 .ل نفس الفترةباإلضافة إلى حساب معدل النمو خال

 باإلضافة إلى الوجهات التصديرية ، القيمة- بالنسبة للكمية 2006-2002التطورات التي حدثت مؤخرًا خالل الفترة  •

 و نشير هنا إلى أنه قد تم حساب قيمة الوحدة لكل من هذه السلع بتقسيم القيمة الكلية لصادرات السلعة على الرئيسية

 ويتم تكرار نفس الطريقة ألهم .تصديرالعن األسعار التي تم بها ) إن لم يكن دقيقًاو(آميتها وهي أقرب تعبير ممكن 

  . 3-2-3الواردات الزراعية السورية في الفقرة 

  األغنام

تحتل األغنام المرتبة األولى في الصادرات الزراعية السورية حيث بلغت نسبة مساهمتها وسطيًا من إجمالي قيمة 

في الفترة % 5.5في حين أنها لم تتجاوز الـ % 18,5 حوالي 2006 – 2004ية في الفترة الصادرات الزراعية السور

والذي بلغ     ، 2006 -1997 مما يدل على النمو الكبير الذي طرأ على صادرات األغنام خالل الفترة 1999 –1997

 و 1999-1997بين الفترتين   السنوي الصادرات وسطي ازدادبالنسبة للقيمة حيث % 19.2بالنسبة للكمية و % 34.0

 ألف طن في الفترة الثانية 82.4 مليون دوالر لتصل إلى 49.8ألف طن للفترة األولى بقيمة 19.2  من2004-2006

 2540.8طن إلى /  دوالر 2595.6  مليون دوالر ترافق ذلك مع انخفاض طفيف في قيمة الوحدة من 209.3قيمتها 

  . طن في الفترة الثانية/ دوالر 

 حيث بلغت 2002 فقد سجلت صادرات األغنام قيمتها العظمى في العام 2006 – 2002لنسبة للتطورات األخيرة با

 ألف طن 109.4 مليون دوالر وبالنسبة للكمية فقد آانت 222.8 فقد آانت 2006 مليون دوالر أما في العام 326.7

 دوالر 2985.6 ة صادرات األغنام الحية فقد آانتوحد على التوالي خالل العامين المذآورين أما بالنسبة لقيمة 85.2و

  .2006 في العام 2616.8 و2002طن في العام / 

يليها من الصادرات السورية من األغنام  % 75 أآثر من  التي تستوردالسعودية آانت الوجهات التصديرية الرئيسية

  ). 6-3 الجدول(  لبنان- قطر –الكويت 
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تصدر سورية أغنام العواس التي حيث تجارة ثنائية االتجاه  هي التجارة السورية في األغنام أخيرًا تجدر اإلشارة إلى أن

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

  )غير الممشط أو المكرود(القطن 

آأحد أهم الصادرات الزراعية السورية ويعتبر من أهم المحاصيل النقدية في سورية يأتي القطن في المرتبة الثانية 

  . ويصنف ضمن المحاصيل االستراتيجية التي توليها الحكومة معاملة خاصة

 فقد بلغت نسبة مساهمته وسطيًا من إجمالي قيمة 2006 – 1997بالرغم من تراجع صادرات القطن في الفترة 

 1999- 1997في الفترة % 24.2بينما آانت % 14.4 ) 2006– 2004(سورية في الفترة الصادرات الزراعية ال

   %.  1.4و الكمية   % 4.1وآان معدل االنخفاض بالنسبة  للقيمة 

 ألف طن إلى 161.4 من 2006 – 2004 و1999 -1997تراجع الوسطي السنوي لصادرات القطن بين الفترتين 

 مليون دوالر أما بالنسبة 163.0 مليون دوالر إلى 225.7ض حاد بالقيمة من ألف طن وترافق ذلك مع انخفا136.8

  .طن على التوالي/دوالر1191.6طن و/دوالر1398.5لقيمة الوحدة فقد آانت 

مليون دوالر بالنسبة للقيمة  201.1 مسجلًة 2002بلغت صادرات القطن ذروتها العظمى في األعوام األخيرة في العام 

وآانت .  ألف طن137.3 مليون دوالر و 169.6 فقد آانت 2006لنسبة للكمية أما في العام  ألف طن با254.8و

  ).7-3الجدول ( إيطاليا – مصر – ترآيا –الوجهات التصديرية الرئيسية الصين 

  )القاسي والطري(القمح 

 للتصدير عدا السنوات  باالآتفاء الذاتي منه مع وجود فائض سورية وتتميزيعتبر القمح من أهم المحاصيل الغذائية

  .الجافة ويصنف القمح أيضًا ضمن قائمة المحاصيل االستراتيجية التي توليها الحكومة معاملة خاصة

تحتل صادرات القمح المرتبة الثالثة في صادرات سورية الزراعية وقد حافظت هذه الصادرات على النسبة الوسطية من 

  % .10.5 وآانت حوالي 2006 – 2004و 1999 – 1997الفترتين إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية في 

 ألف طن في الفترة 475 من 2006 – 2004 و 1999 – 1997ازداد متوسط صادرات القمح السنوية بين الفترتين 

لى  مليون دوالر إ103.5 ألف طن في الفترة الثانية وقد ترافق ذلك بزيادة طفيفة في القيمة من 882.3األولى لتصل إلى 

  .طن/ دوالر135.4طن إلى / دوالر217.8 مليون دوالر إال أن قيمة الوحدة انخفضت من 119.4

   ألف طن1196.3 حيث وصلت إلى و2006 في العام 2006 - 2002بلغت صادرات القمح ذروتها العظمى في الفترة 

 ليها مصر واألردن وتونسإيطاليا ي هي 2006وآانت الوجهات التصديرية في عام  . مليون دوالر147.6قيمتها 

  ).8-3الجدول (
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  زيت الزيتون

يأتي زيت الزيتون في المرتبة الرابعة في ترتيب الصادرات الزراعية السورية وقد زادت مساهمته في القيمة اإلجمالية 

 وبلغ 2006 – 2004في الفترة  % 5.2 لتصل إلى 1999 – 1997للفترة % 0.6للصادرات الزراعية السورية من 

  .    بالنسبة للكمية % 26.9و % 25.7 بالنسبة للقيمة 2006 – 1997ل النمو السنوي للصادرات خالل الفترة معد

 ألف طن بلغت 33.8 مليون دوالر في الفترة األولى إلى 5.4 ألف طن بقيمة  1.9زادت صادرات زيت الزيتون من 

فاض آبير في متوسط قيمة وحدة صادرات زيت الزيتون  مليون دوالر في الفترة الثانية وترافق ذلك مع انخ59.1قيمتها 

  .طن على التوالي بالنسبة لنفس الفترتين/ دوالر 1745.1طن إلى / دوالر2843.5من 

لف طن وقيمتها  أ62.3 بكمية مقدارها 2005بالنسبة لألعوام األخيرة، بلغت صادرات زيت الزيتون ذروتها في العام 

 ). 9-3الجدول (  السعودية - أسبانيا – إيطاليا 2006 في العام ت التصديرية الرئيسيةوآانت الوجها . مليون دوالر91.5

  المياه المعدنية و الغازية 

زيادة ملفتة للنظر مما أدى إلى زيادة ) 2006-2004(ازدادت صادرات المياه المعدنية والغازية في السنوات األخيرة 

الزراعية السورية ففي حين لم تتجاوز مساهمتها الوسطية في الفترة نسبة مساهمتها في القيمة اإلجمالية للصادرات 

  وآان معدل النمو للفترة 2006  – 2004في الفترة % 5فإن هذه المساهمة بلغت وسطيًا  % 0.12 الـ1999 – 1997

   % .70.6أما بالنسبة للكمية فقد آان  % 47.9 بالقيمة 06 – 97

 ألف طن بقيمة 1.6 بالنسبة للكمية 1999 – 1997لمعدنية والغازية في الفترة بلغ الوسطي السنوي لصادرات المياه ا

 ألف طن بقيمة 279.0 إلى 2006 – 2004 مليون دوالر لتزداد زيادة بشكل آبير وتصل في الفترة 1.1مقدارها 

ية فقد انخفضت بشكل  مليون دوالر أما بالنسبة لوسطي لقيمة الوحدة من صادرات المياه المعدنية والغاز56.3مقدارها 

  .طن على التوالي/  دوالر 201.8طن إلى / دوالر702.1آبير من 

 وآانت 2005 سجلت صادرات المياه المعدنية والغازية آميتها األآبر في العام 2006 – 2002وفي السنوات األخيرة 

وآانت  . مليون دوالر58.2 ووصلت إلى 2006 و 2005 ألف طن أما القيمة األآبر فقد آانت في العامين 302.0

  ).  10-3الجدول ( باألردن يليه ، % 90.4 العراق مع حصٍة قدرها 2006الوجهات التصديرية الرئيسية في عام 

  البندورة

 نسبة مساهمتها الوسطية في القيمة اإلجمالية  تتعتبر البندورة أهم سلع الخضروات المصدرة في سورية وقد بلغ

 مما يدل على أهميتها في ترآيبة الصادرات الزراعية 2006 – 2004في الفترة % 3.5 الزراعية السورية لصادراتل

إال أنه انخفض بالنسبة % 10.1 بالنسبة للكمية 2006 -1997السورية حيث بلغ معدل نمو صادرات البندورة في الفترة 

  %.1.9للقيمة بنسبة 
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 ألف طن بقيمة 128.3 من 2006 – 2004و  1999 – 1997زادت معدل صادرات البندورة السنوي بين الفترتين 

 مليون دوالر مما يد على انخفاض آبير في 40.4 ألف طن بقيمة 281.3 مليون دوالر في الفترة األولى لتصل 78.0

  .طن/ دوالر143.5طن إلى / دوالر607.9متوسط قيمة الوحدة من 

 ألف طن أما القيمة فقد 327.2مية مقدارها  بك2005سجلت صادرات البندورة في السنوات األخيرة ذروتها في العام 

 ألف طن بقيمة 256.4 آانت الكمية 2006 مليون دوالر وفي العام 62.4 حيث آانت 2002بلغت ذروتها في العام 

آانت الوجهات التصديرية الرئيسية هي المملكة العربية السعودية حيث تستورد أآثر من نصف و.  مليون دوالر51.1

  ).11-3الجدول (   اإلمارات- الكويت – االتحاد األوروبي - لبنان –يليها العراق  البندورة من صادرات سورية

  الكمون

وقد ازدادت أهمية الكمون في الصادرات .  وترآياأحد الدول الرئيسية المنتجة للكمون إضافًة للهند وإيران تعتبر سورية

  حيث بلغ 2002يفسر ذلك نتيجة زيادة اإلنتاج في عام الزراعية السورية بشكل آبير في العقد األخير ، ويمكن أن 

إال أن اإلنتاج تراجع في السنوات التالية بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار الكمون الناتجة  ألف طن 97اإلنتاج قمته مع 

يمة من إجمالي ق % 2.8وبلغ وسطي مساهمة صادرات الكمون ) من اإلنتاج بعلي% 97(  عن آونه محصوًال بعليًا

 1997 ويشار إلى أن معدل النمو في صادرات الكمون خالل الفترة 2006-2004الصادرات الزراعية السورية للفترة 

  .    بالنسبة للقيمة% 11.0بالنسبة للكمية و  % 18.5 آان 2006 –

إلى  1999 – 1997 مليون دوالر في الفترة 16.3 ألف طن بلغت قيمتها 10.8  من الكمون وسطي صادراتزاد 

 وقد ترافق ذلك مع انخفاض آبير في قيمة 2006 – 2004 مليون دوالر في الفترة 32.2 ألف طن بقيمه مقدارها 40.1

  .   في الفترة الثانية804.1طن في الفترة األولى و/ دوالر1514.2وحدة الصادرات التي بلغت وسطيًا 

 ألف طن بينما آانت 49.3 بالنسبة للكمية مسجلًة 2006بلغت صادرات الكمون في السنوات األخيرة ذروتها في العام 

 مليون 41.2 فقد آانت 2006 مليون دوالر أما في العام 131.0 حيث وصلت إلى 2002الذروة بالنسبة للقيمة في العام 

 المغرب - السعودية - البرازيل - مصر -وآانت أهم الوجهات التصديرية هي اإلمارات العربية المتحدة . دوالر

  ).12-3ول الجد(

  ) الدراق– الخوخ – األجاص – الكرز – المشمش –التفاح (فواآه مختارة 

وتراجع بالنسبة للقيمة  % 8.3 بالنسبة للكمية 2006 – 1997بلغ معدل نمو صادرات الفواآه المذآورة خالل الفترة 

  %. 3.5بحوالي 

 50.0 ألف طن بقيمة 49.3 من 2006 – 2004 و 1999 – 1997 بين وسطي الفترتين زادت صادرات هذه الفواآه

 مليون دوالر مما يدل على االنخفاض الكبير الذي طرأ على 26.1 ألف طن بقيمة 71.2مليون دوالر للفترة األولى إلى 

  . في الفترة الثانية366.5طن و /  دوالر1014.2وسطي قيمة وحدة الصادرات حيث آان في الفترة األولى 
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 49.7 ألف طن بقيمة 65.1 حيث سجلت الكمية 2002 في السنوات األخيرة في العام بلغت صادرات الفواآه ذروتها

وآانت الوجهات .  مليون دوالر30.3 ألف طن بقيمه مقدرها 56.6 حوالي 2006مليون دوالر وآانت في العام 

  ).13-3الجدول  (. الكويتوالتصديرية الرئيسية السعودية واألردن 

  العدس

يباع بأسعار أفضل منه  لنوعية العالية التي تجعله مرغوبًا في األسواق الخارجية والذي غالبًا مايتمتع العدس السوري با

وبلغ وسطي مساهمة صادرات العدس من .  وتعتمد عدة دول مجاورة على سورية آمصدر للعدسفي األسواق المحلية

 الرغم من تراجع صادرات العدس على% 2.1 حوالي 2006 – 2004إجمالي قيمة الصادرات الزراعية خالل الفترة 

أما التراجع بالنسبة للقيمة  % 16.7 حيث انخفض معدل نمو الكمية بحدود 2006 – 1997بشكل آبير في خالل الفترة 

  %.18.0فقد آان بحدود 

 42.3 ألف طن بلغت قيمتها 75.6 من 2006 – 2004 و 1999 -1997انخفض معدل صادرات العدس بين الفترتين 

 مليون دوالر أما بالنسبة لقيمة وحدة الصادرات 23.3 ألف طن بقيمة 58.0ر في الفترة األولى إلى حوالي مليون دوال

  .طن في الفترة الثانية/  دوالر 401.5طن في الفترة األولى إلى /  دوالر 559.8فقد انخفضت من 

 ألف طن وبالنسبة للقيمة 76.9مية مسجلًة  بالنسبة للك2005بالنسبة للسنوات األخيرة، بلغت الصادرات ذروتها في العام 

  . مليون دوالر11.7 ألف طن بقيمة 25.6 فقد آانت الصادرات 2006 مليون دوالر أما في العام 31.4أيضًا 

  ).14-3الجدول (  ترآيا - األردن - مصر -ه آانت الوجهات التصديرية الرئيسية هي السعودي

  األلبان واألجبان 

 حيث لم 2006 – 2004 و 1999 – 1997درة من األلبان واألجبان بشكل آبير بين الفترتين زاد وسطي الكميات المص

 مليون دوالر بينما وصلت في الفترة الثانية 2.6 ألف طن بقيمة 0.9يتجاوز وسطي الكميات المصدرة في الفترة األولى 

% 31.9   بالنسبة للكمية 2006 – 1997 مليون دوالر وآان معدل النمو خالل الفترة 18.2 ألف طن بقيمة 11.5إلى 

  %.26.6أما بالنسبة للقيمة فقد آان 

 ألف طن أما 15.3 بحوالي 2005سجلت صادرات األلبان واألجبان في السنوات األخير ذروتها بالنسبة للكمية في العام 

ة الرئيسية لأللبان وآانت الوجهات التصديري .2006 مليون دوالر فقد تم تسجيلها في العام 26.1القيمة الكبرى 

  )      15 – 3الجدول ( اإلمارات – األردن – لبنان 2006واألجبان في العام 

  الجلود

تتألف صادرات الجلود من جلود األغنام والماعز الخاضعة لمزيد من التحضير بعد عدة مراحل من عمليات التصنيع 

  .التي تتضمن الدباغة و التقشير والتحبب و التسمير
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 ألف طن 1.8 من 2006 – 2004 و 1999 -1997لكميات المصدرة من الجلود بشكل آبير بين الفترتين زاد وسطي ا

 مليون دوالر ترافق ذلك مع زيادة 16.2 ألف طن بقيمة 7.4 مليون دوالر في الفترة األولى لتصل إلى 3.5آانت قيمتها 

  . في الفترة الثانية2189.4بح طن في الفترة األولى لتص/  دوالر1873.0في قيمة وحدة الصادرات من 

 ألف طن أما القيمة 9.6 حيث آانت 2006 تم تسجيل الكمية األآبر في العام 2006 – 2002وفي السنوات األخيرة 

 16.2 فقد آانت 2006 مليون دوالر أما في العام 20.4 وآانت حوالي 2002األآبر للصادرات فقد آانت في العام 

  .   مليون دوالر

% 80 حواليذه المنتجات إلى البلدان المتخصصة ببعض الصناعات الجلدية مثل ايطاليا والتي استوردت يتم تصدير ه

  ) .16-3الجدول ( و مصر و ترآيا الهندباإلضافة إلى آميات قليلة إلى  2006من صادرات الجلود السورية في العام 

  زغب بذور القطن

زاد وسطي الكميات المصدرة . دم بشكل رئيسي في الصناعات الطبيةيعتبر هذا المنتج مستخرجًا مهماًً من القطن يستخ

 ألف طن مع زيادة بالقيمة 26.4 ألف طن إلى 24.7 من 2006-2004 و 1999-1997 بين الفترتين  طفيفمنه بشكل

  . طن/ دوالر289.8 إلى 230.5 متوسط قيمة الوحدة من ترافق ذلك مع زيادة في مليون دوالر و 7.7 إلى 5.7من 

 ألف طن 44.1 حيث بلغت 2002األعلى للصادرات في والقيمة  سجلت الكمية 2006 -2002 األعوام األخيرةخالل  

  .  مليون دوالر5.2 ألف طن والقيمة 17.3 فقد آانت الكمية 2006 أما في العام مليون دوالر 10.6بقيمة 

  ) .17-3الجدول  (-  بلجيكا- أسبانيا - % 20.2  الصين-2006في % 40.4اليابان آانت الجهات التصديرية الرئيسية 

  )  المندرين- الليمون -البرتقال ( الحمضيات 

  مليون دوالر مقارنة مع15.0 بقيمة 1999-1997 ألف طن خالل الفترة 20.3 بالمتوسط  الحمضيات  بلغت صادرات

فاض في متوسط قيمة الوحدة  وتضمن ذلك انخ2006-2004 مليون دوالر في الفترة 7.1 ألف طن وبقيمة 37.0 حوالي

  . طن/ دوالر192.8 إلى 740.6من 

 2002 ألف طن وفي العام 58 بالنسبة للكمية مسجلًة 2005 ذروتها في السنوات األخيرة في العام بلغت هذه الصادرات

 مليون 5.5 ألف طن بقيمة 25.3 آانت الكميات المصدرة 2006 مليون دوالر وفي العام 16.5بالنسبة للقيمة مسجلًة 

  .  دوالر

 هي األردن التي حلت محل السعودية التي 2006-2004وآانت الوجهات التصديرية الرئيسية للحمضيات في السنوات 

  ).18-3جدول (اإلمارات  - لبنان – الكويت - العراق -أصبحت في المرتبة الثانية
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  صادرات أخرى

 بذور – الحمص –ر ذات أهمية أقل وهي القمر الدين والملبن بالنسبة للتطورات المتعلقة بالصادرات األخرى والتي تعتب

  .    24 – 3 إلى 19 – 3ول من ا البطاطا فهي موضحه في الجد– الفستق الحلبي – العنب الطازج –اليانسون 

   أهم الواردات الزراعية السورية3-2-3

 الفقرة التي اتبعت مع الصادرات في منهجيةالتتضمن الفقرات التالية توضيحًا ألهم الواردات الزراعية السورية بنفس 

   .السابقة

  )الخام و المكرر(السكر 

نظرًا ألن اإلنتاج المحلي من السكر ال يغطي سوى أقل من . يعتبر السكر أهم الواردات الزراعية الغذائية السورية

20.%  

لغت نسبة مساهمته الوسطية من تأتي واردات السكر في المرتبة األولى في ترتيب الواردات الزراعية السورية وب

   %.14.3 حوالي 2006 – 2004إجمالي قيمة الواردات الزراعية خالل الفترة 

إلى و  1999 – 1997 مليون دوالر في الفترة 152.4 ألف طن بقيمة 495.5 زاد وسطي واردات السكر السنوي من 

خالل  % 2.5ن معدل النمو بالنسبة للكمية  وآا2006 – 2004 مليون دوالر في الفترة 192.8 ألف طن بقيمة 663.7

بينما انخفض وسطي قيمة وحدة الواردات بين الفترتين من  % 3.0 أما بالنسبة للقيمة فقد آان 2006 – 1997الفترة 

  .      طن/  دوالر 290.5 إلى 307.6

 مسجلًة 2004 في العام  فقد سجلت واردات السكر ذروتها بالنسبة للكمية2006 – 2002بالنسبة للتطورات الفترة 

 مليون دوالر وآانت أهم 199.3 بحدود 2006 ألف طن أما بالنسبة لذروة القيمة فقد آانت في العام 741.0حوالي 

  ).  25 – 3الجدول (الدول التي يستورد منها السكر السوق األوربية والبرازيل 

  الذرة

 -  األعالف تحضير في العديدة ها الستخداماترية وذلك أيضًا من أهم الواردات الزراعية السوالذرة تعتبر واردات

  .  استخالص الزيت–الصناعات الغذائية 

 حوالي 2006 – 2004تأتي واردات الذرة في المرتبة الثانية بعد السكر حيث بلغت نسبة مساهمتها الوسطية في الفترة 

  . من إجمالي قيمة الواردات الزراعية السورية % 11.5

 ألف طن 578.3  بشكل آبير  من 2006 – 2004 و 1999 – 1997 الذرة السنوي بين الفترتين زاد وسطي واردات

 % 9.9 مليون دوالر وبمعدل نمو للكمية بلغ 156.2 مليون طن بقيمة 1.24 مليون دوالر إلى حوالي 76.9بقيمة 
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ة واردات الذرة من  مع مالحظة انخفاض طفيف في وسطي قيمة وحد2006 - 1997خالل الفترة  % 8.8وللقيمة 

  .طن بين الفترتين/  دوالر 125.9 إلى 133.0

 180.8 مليون طن بقيمة 1.47 حيث آانت حوالي 2005سجلت واردات الذرة في السنوات األخيرة ذروتها في العام 

  .)26-3الجدول (واألرجنتين  %  75ً وسطيا مليون دوالر وآانت دول االستيراد الواليات المتحدة بشكل رئيسي 

  الشعير

تعتمد مستوردات سورية من الشعير بشكل آبير على مستوى اإلنتاج المحلي والذي يتأثر بالظروف الجوية آونه 

  ).     من اإلنتاج هو بعلي% 90أآثر من (محصول بعلي بشكل عام 

 علمًا أن فس الوقتبنيراد الشعير ستار وي تصد يتم فيها التجارة ثنائية االتجاه عنسورية بالشعير هي مثال إن تجارة

 ألف طن 545 صدرت سورية حوالي 2003الكميات المصدرة تباينت بشكل ملحوظ خالل سنوات التصدير ففي العام 

   .   لم تتجاوز ألفي طن2006 و 2005إال أن الكميات المصدرة في العامين 

ناعة البيرة وبدأت سورية باستيراد  أهمها تغذية الحيوان باإلضافة إلى استخدامه في صألغراض مختلفةيستورد الشعير 

 2005 مليون دوالر وصلت إلى ذروتها في العام 59.8 ألف طن قيمتها 584.7 بكمية قدرها 1999الشعير في العام 

 فقد انخفضت الكمية المستوردة إلى 2006 مليون دوالر أما في العام 100.9 ألف طن قيمتها 802.5بكمية مقدارها 

 روسيا االتحادية – أوآرانيا –وآانت دول االستيراد الرئيسية ترآيا .  مليون دوالر57.7 ألف طن بقيمة 462.9

  ).27 – 3الجدول (

آما يصنف ضمن المحاصيل االستراتيجية في سورية والتي تقوم الدولة بدعمها من خالل تحديد السعر بهدف تشجيع 

 مليون طن في العام 1.2 و 2001ون طن في العام  ملي2حوالي (اإلنتاج الذي حقق أرقامًا قياسية في بعض السنوات 

2006 (.        

  األآساب و بقايا استخراج الزيوت

تعتبر إحدى الواردات الزراعية السورية الرئيسية حيث بلغ وسطي حصتها من إجمالي قيمة الواردات الزراعية في 

صلبة أخرى إما أن تكون مطحونة أو على بقايا آسبة الزيت و بقايا وتتكون من  % 5.5 حوالي 2006 – 2004الفترة 

 عباد الشمس - القطن –شكل آريات ناتجة من استخالص الدهون النباتية أو الزيوت من البذور الزيتية من فول الصويا 

  .  الذرة والزيتون –

الر  مليون دو48.8 ألف طن بقيمة 177.4 حوالي 1999 – 1997 كمية الواردات في الفترةالسنوي لوسطي البلغت 

 مليون دوالر أما بالنسبة لوسطي 74.3 ألف طن قيمتها 333.8 إلى 2006 – 2004لتزداد بشكل آبير خالل الفترة 

  .   طن في الفترة الثانية/  دوالر 222.5 للفترة األولى إلى 275.3قيمة الوحدة فقد انخفض من 
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 ألف طن أما القيمة الكبرى 405.4 حيث آانت 2005سجلت هذه الواردات في السنوات األخيرة ذروتها الكمية في العام 

    .)28 -3الجدول ( مليون دوالر وتعتبر األرجنتين وجهة االستيراد الرئيسية 89.6 بحدود 2004فقد آانت في العام 

  الرز المقشور و غير المقشور

رية، ويتم تغطية الطلب ويتم استهالآه بشكل واسع قي سو يعتبر الرز واحد من أهم واردات الغذاء الزراعية السورية

% . 5.4 حوالي 2006-2004 حصته من إجمالي الواردات الزراعية في الفترة  وسطي بلغ. فقطمن خالل االستيراد

 مليون دوالر مع متوسط 60.9 ألف طن بقيمة 163.8 حوالي 1999-1997وآان معدل الكمية المستوردة خالل الفترة 

 232.8 بشكل آبير ليصبح 2004-2002متوسط الكمية المستوردة في الفترة زاد . طن/ دوالر371.8قيمة للوحدة بلغ 

  . طن/ دوالر313.3مع انخفاض في متوسط  قيمة الوحدة إلى )  مليون دوالر72.9قيمتها (ألف طن 

 ألف 318.9 حيث بلغت الكمية المستوردة 2005  في العام 2006 – 2002سجلت واردات الرز ذروتها خالل الفترة 

 ألف طن آما انخفضت القيمة إلى 141.6 فقد انخفضت الكمية إلى 2006 مليون دوالر أما في العام 88.7تها طن قيم

 –باإلضافة إلى الهند% 76.6 آانت أهم الدول التي يستورد منها الرز مصر 2006و في عام .  مليون دوالر49.4

      ) .     29-3الجدول ( أستراليا –التايالند 

  الشاي

زاد .  أخرى معبأة ومغلفةأنواع مختلفة تكون على شكل دوآما باإلضافة إلى الشاي يات المستوردة من معظم الكم

 ألف طن 19.2 من 2006 – 2004 و 1999  – 1997وسطي الكميات المستوردة من الشاي بشكل آبير بين الفترتين 

 – 1997 بلغ معدل النمو خالل الفترة  مليون دوالر حيث56.4 ألف طن قيمتها 32.2 مليون دوالر إلى 37.9قيمتها 

بالنسبة للقيمة أما وسطي قيمة الوحدة فقد انخفض بشكل طفيف من % 6 بالنسبة للكمية و% 5.5 حوالي 2006

  .طن/  دوالر 1753.7طن إلى /  دوالر1975.7

 ألف طن بينما آانت 36.6 حيث آانت  2005بلغت هذه الواردات ذروتها في السنوات األخيرة بالنسبة للكمية في العام 

  لهذه الواردات آانت سيريالنكا المصدر الرئيسي . مليون دوالر57.3 بحدود 2006الذروة بالنسبة للقيمة في العام 

 ).30-3الجدول(من واردات الشاي السورية اإلجمالية % 90  أآثر منحيث شكلت

  الحليب المجفف

 – 1997 مليون دوالر في الفترة 36.3 ألف طن بقيمة 10.5 تزايد وسطي الكميات المستوردة من الحليب المجفف من

 بينما تناقص وسطي قيمة الوحدة بشكل 2006 – 2004 مليون دوالر في الفترة 38.2 ألف طن بقيمة 15.2 إلى 1999

  .   طن في الفترة الثانية/  دوالر 2507.9 في الفترة األولى إلى 3450.6آبير من 
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 45 ألف طن قيمتها 25.5 حيث آانت 2005روتها في السنوات األخيرة في العام سجلت واردات الحليب المجفف ذ

وآانت المصادر الرئيسة .  مليون دوالر42.7 ألف طن قيمتها 12.5 حوالي 2006مليون دوالر بينما آانت في العام 

   .  )31 - 3الجدول ( بولندا – هولندا –لالستيراد فرنسا 

  فول الصويا

.  السنوات األخيرة بإنتاج زيت الصويا باإلضافة إلى أن وارداته دخلت في العديد من الصناعات بدأت معامل عديدة في

 14.2 ألف طن فقط بقيمة 59.0 حيث بلغت 1999-1997 في الفترة  نسبيًاةواردات هذا المنتج منخفض وسطي آان

 ألف طن قيمتها 137.6  إلى لتصل تزايدت الكميات المستوردة،2006-2004في الفترة  بشكل معاآسو. مليون دوالر 

  . طن/ دوالر259.6 إلى 241.2آما زاد وسطي قيمة الوحدة بشكل طفيف من  مليون دوالر 35.7

 مليون 54.6 طن بقيمة  ألف 214.2وبلغت   2005  العام فيسجلت واردات فول الصويا ذروتها في السنوات األخيرة

  ). 32-3الجدول (يات المتحدة األمريكية  الوالوجهة االستيراد الرئيسية وآانت دوالر  

  بذور السمسم وعباد الشمس-البذور الزيتية 

ازدادت واردات البذور الزيتية من أجل صناعات استخراج الزيوت بشكل آبير في السنوات األخيرة لتعوض النقص 

 ألف طن 20.1حوالي  1999 – 1997 حيث آان وسطي الواردات في الفترة الملحوظ في واردات الزيوت النباتية

 مليون دوالر وآان معدل 31.2 ألف طن بقيمة 49.1 إلى 2006 – 2004 مليون دوالر لتزداد في الفترة 10.9بقيمة 

أما بالنسبة لوسطي قيمة وحدة الواردات فقد  % 14.6أما بالنسبة للقيمة فقد آان  % 12.1نمو الواردات بالنسبة للكمية 

  .    طن/  دوالر 635.0طن إلى /  دوالر541.8زاد من 

 ألف طن أما ذروة القيمة فقد آانت 54.2 وآانت 2002سجلت واردات البذور الزيتية ذروتها بالنسبة للكمية في العام 

  .  مليون دوالر33.9 بحدود 2006في العام 

نسبة لبذور عباد الشمس  الباآستان أما بال– السودان –وآانت مصادر االستيراد الرئيسية بالنسبة لبذور السمسم نيجيريا 

  ).  33 -3الجدول ( الواليات المتحدة – أوآرانيا – األرجنتين -فقد آانت مصادر االستيراد الرئيسية العراق 

  الموز

 ألف طن  325.8 إلى 1999-1997 ألف طن في الفترة 61.2من  وسطي الكميات المستوردة من الموز بشكل آبير زاد

 مليون دوالر مما يدل على االنخفاض الحاد في قيمة 28.4 إلى 21.8 القيمة من آما زادت 2006-2004في الفترة 

و آانت أهم البلدان . طن في الفترة الثانية/  دوالر 87.1طن في الفترة األولى لتصبح /  دوالر 356.9الوحدة التي آانت 

  ) 34-3الجدول (آولومبيا و الموردة اإلآوادور  يليها لبنان 



66 

  الزبدة والسمن

 ألف طن بقيمة 5.8 من 2006 – 2004 و 1999 – 1997زدادت الواردات السورية من الزبدة والسمن بين الفترتين ا

 1997.7 مليون دوالر أما بالنسبة لمتوسط قيمة الوحدة فقد زاد من 18.9 ألف طن بقيمة 9.0 مليون دوالر إلى 11.6

  .  طن/ دوالر 2091.8إلى 

 ألف 10.7 حيث آانت حوالي 2002السنوات األخيرة ذروتها بالنسبة للكمية في العام سجلت واردات الزبدة والسمن في 

  .  مليون دوالر20.4 بحدود 2005طن أما القيمة الكبرى فقد آانت في العام 

  ).  35 – 3( نيوزيلندا الجدول – بلجيكا –وآانت البلدان الرئيسية التي يتم االستيراد منها هولندا 

  المتة

 ، فإنه الالتينيةهذا المنتج الزراعي يستهلك في عدد قليل من دول العالم و ينتج بشكل واسع في أمريكا  نبالرغم من أ

 زاد وسطي الكميات المستوردة بين الفترتين المرجعيتين بشكل .واسع  على نحو يستهللك ببعض المناطق السورية

 مليون دوالر مما يدل 11.5 إلى 15.5لقيمة  ألف طن وترافق ذلك مع تناقص في وسطي ا15.9 إلى 13.2طفيف من 

  . طن/ دوالر 725.7 إلى 1171.2على التناقص الكبير في قيمة الوحدة من 

 مليون 14.7 ألف طن بقيمة 20.0 حيث آانت حوالي 2004سجلت واردات المتة ذروتها في السنوات األخيرة في العام 

  .) 36 – 3(جدول دوالر وآانت األرجنتين مصدر االستيراد الرئيسية ال

  واردات أخرى

 النخالة وهي موضحة في – األسماك المعلبة –تستورد سورية العديد من المنتجات الزراعية األخرى أهمها القهوة 

  )    39-3 ( –) 38-3 ( –) 37-3( الجداول

  الزراعيين أهم الشرآاء التجاريين 3-3

وسيكون الترآيز أوال على المناطق . من الناحية الجغرافيةسوف نتعرض في القسم التالي للتجارة الزراعية السورية 

مرتبين حسب حجم التجارة (الرئيسية للتجارة الزراعية السورية، وثانيا على الميزان التجاري مع الشرآاء الرئيسيين 

لسورية في ا على الوجهات التصديرية الرئيسية و مصادر الواردات للمنتجات الزراعية اوأخيًر). الزراعية مع سورية

  . 2006عام 
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   التجارة الزراعية السورية حسب مجموعات الدول 3-3-1

الدول :  التجارة الزراعية السورية حسب المناطق فقد تم تقسيم بلدان العالم إلى ثماني مجموعات هيمناقشةمن أجل 

 بدون أفريقيا – أمريكا الجنوبية -طى والوس أمريكا الشمالية-  الدول العربيةبدون آسيا - 25  األوروبي االتحاد–العربية 

  . باقي دول العالم- أوقيانوسيا -الدول العربية 

   لصادرات  ا3-3-1-1

حيث شكلت حصة الدول ) 40-3الجدول ( آانت الدول العربية أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الزراعية السورية 

  . خالل العقد الماضي السورية الصادرات الزراعيةبالمتوسط من إجمالي % 60حوالي العربية 

من قيمة إجمالي الصادرات % 58,5 شكلت 1999 – 1997 مليون دوالر في الفترة 540.1 آانت قيمة هذه الصادرات 

من % 68.0 مشكلًة 2006 – 2004 مليون دوالر في الفترة 771.4الزراعية السورية في تلك الفترة لتزداد إلى 

ب في ذلك لقرب األسواق العربية من الناحية الجغرافية باإلضافة إلى أن التجارة إجمالي قيمة الصادرات ويعود السب

منطقة التجارة العربية تطبيق اتفاقية  السورية الزراعية تاريخيًا آانت قد ترآزت مع الدول العربية آما عزز ذلك الحقًا 

  .1998 الموقعة في العام )GAFTA(الحرة الكبرى 

في المرتبة الثانية بعد الدول العربية في الوجهات التصديرية الرئيسية للمنتجات ) 25(أتت دول االتحاد األوربي 

   %.  15.3 إلى 16.1الزراعية السورية وتراجعت حصتها بشكل طفيف بين الفترتين المرجعيتين من 

 ثم مدى أهمية  بشكل رئيسي بالنسبة للصادرات الزراعية السورية ومن الدول العربية أهمية  مدى6-3 يوضح الشكل

وتجدر اإلشارة  ،والدول اآلسيوية مقارنة مع المجموعات األخرى )25(ي روباأل المجموعات األخرى مثل دول االتحاد

 آسيا بدون الدول – 25 االتحاد األوربي –إلى أن مجموع حصة الصادرات الزراعية السورية إلى الدول العربية 

      .2006  - 2004خالل الفترة  % 95.9ية بلغ حوالي العربية من إجمالي قيمة الصادرات الزراع

   )إجمالي الصادرات الزراعيةمن %( )2006 – 2004و 1999 -1997 (ي الصادرات الزراعية السورية وسط6- 3        الشكل
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  تالواردا 3-3-1-2

 يليها آسيا بدون الدول 2006 - 2004بالنسبة لبلدان االستيراد الرئيسية أتت الدول العربية في المرتبة األولى في الفترة 

واالتحاد األوربي ثم أمريكا الشمالية والوسطى حيث شكلت حصة هذه المجموعات الخمس   أمريكا الجنوبية–العربية 

 مما يدل على الواردات الزراعية السورية أآثرًا تنوعًا من الناحية الجغرافية 2006 – 2004في الفترة  % 77.2

  .  مقارنًة مع الصادرات

من % 10.1 حوالي 1999 – 1997تضاعفت حصة الدول العربية بين الفترتين المرجعيتين حيث آانت في الفترة 

وبذلك تكون الدول العربية  % 20.5والي  ح2006 – 2004إجمالي الواردات الزراعية السورية لتصبح في الفترة 

 12.0لتتناقص وتصبح  % 27.9 حوالي 1999 – 1997 حيث آانت حصته في الفترة 25حلت محل االتحاد األوربي 

  .في الفترة الثانية% 

 2006 – 2004احتلت آسيا بدون الدول العربية المرتبة الثانية آأحد أهم مجموعات االستيراد وآانت حصتها في الفترة 

  . 7– 3الشكل  % 15.6يليها في الترتيب أمريكا الجنوبية بحصة مقدارها  % 16.1حوالي 

  )من إجمالي الواردات الزراعية %( )2006 – 2004و 1999 -1997 (  الزراعية السورية وسطيالواردات 7- 3   الشكل     
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  )40-3الجدول (سياسات الزراعية  قاعدة البيانات الزراعية السورية للمرآز الوطني لل:المصدر        

   الميزان التجاري الزراعي السوري  3-3-2

 بين القيم الموجبة 2006 – 1997 التأرجح في الميزان التجاري الزراعي السوري خالل الفترة 8-3يبين الشكل 

لبًا أيضًا  مليون دوالر ليصبح سا300 سجل أعلى فائض بلغ حوالي 2002والسالبة وبشكل ملفت للنظر في العام 

 2006 ورغم تقلص العجز ظل الميزان التجاري الزراعي سالبًا في العام 2005 و2004ويشكل آبير في العامين 

 -  القطن– بتحقيق زيادات قياسية بعض الصادرات الزراعية الرئيسية األغنام 2002ويفسر الوضع الموجب في العام 

 العنب الطازج – زغب بذور القطن – الحمضيات –اآه المختارة  البندورة باإلضافة إلى صادرات الفو-بذور الكمون

 بنسب 2002 فتفسر بتراجع الذروات التصديرية المحققة في العام 2005 و2004أما القيم السالبة الكبيرة العامين 
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 الموز مختلفة في السنوات التالية باإلضافة إلى زيادة قيمة واردات رئيسية مثل السكر والذرة وواردات أخرى مثل

 آما يمكن ذآر زيادة االستهالك المحلي الناجم عن زيادة أعداد الوافدين 2006 و2005واألسماك المعلبة في   العامين 

  .     وأثر ذلك على زيادة الواردات ونقص الصادرات2003من العراق بعد العام 

  )دوالرمليون () 2006 – 1997 ( الميزان التجاري الزراعي السوري8- 3       الشكل 
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   قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية :        المصدر

  الميزان التجاري مع الشرآاء الرئيسين 3-3-3

)  لبنان – األردن – العراق – مصر –السعودية ( سجل الميزان التجاري الزراعي قيمًا موجبًا مع الدول العربية الفردية

 والصين وتم تسجيل الفائض األعلى مع السعودية حيث آانت قيمته 25تحاد األوربي باستثناء اإلمارات باإلضافة إلى اإل

 مليون دوالر بينما تم تسجيل العجز األآبر مع الواليات المتحدة األمريكية 116.0 مليون دوالر ومصر بقيمة 252.2

زان التجاري الزراعي سالبًا مع  مليون دوالر آما آان المي126.0 مليون دوالر والسوق األوربية بقيمة 155.9بقيمة 

  ).   41-3 والجدول 9- 3الشكل (أوآرانيا واألرجنتين والبرازيل 

 )مليون دوالر (2006عام ال فيالميزان التجاري الزراعي مع الشرآاء التجاريين الرئيسيين  9 -3       الشكل
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في حالة الدولة ) 1( +يشير الميزان التجاري القياسي إلى حصة الميزان التجاري من حجم التجارة ويتراوح بين 

وآما هو مبين في الشكل ) 10-3الشكل ( في حالة الدول صافية التصدير لسورية) 1-(الصافية االستيراد من سورية و 

ة وهذا هو الحال تقريبًا مع دول أخرى مثل أوآرانيا والواليات المتحدة تظهر األرجنتين آدولة صافية التصدير لسوري

   .بينما تظهر السعودية والعراق آدول صافية االستيراد من سوريا تقريبًا

 2006عام ال الميزان التجاري القياسي الزراعي مع الشرآاء التجاريين الرئيسيين لسورية في 10-3 الشكل        
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     ) 41-3الجدول  ( قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية:المصدر         

ام                  11-3 الشكل   41- 3يبين الجدول    ي الع الم ف ع دول الع ة السورية م ارة الزراعي ي         2006 حجم التج ين ف ا هو مب  وآم

ي  اد األورب ل االتح ة 25الجدول احت ى بقيم ة األول ون دوالر 317.3 المرتب ا % 12.7( ملي م التج ن حج ة م رة الزراعي

  ).  من حجم التجارة الزراعية السورية لكل منهم % 112.(يليه في المرتبة الثانية مصر و السعودية ) السورية

ون دوالر وحصة       148.7و  165.1أتت الواليات المتحدة في المرتبة الثالثة يليها السوق األوربية بقيمة             وحصة   6.6 ملي

  .  على التوالي5.9

   (%)   2006 حجم التجارة الزراعية السورية مع الشرآاء الرئيسيين في العام 11-3الشكل           
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ع         الرئيسيينالميزان التجاري الزراعي للشرآاء      51 -3 إلى   44 - 3 من تبين الجداول  ة م  من حيث حجم التجارة الزراعي

  . رية وحسب فصول التعريفة الجمرآيةسو

  الوجهات التصديرية الرئيسية  3-3-4

ة السورية       بة للصادرات الزراعي ام   ) 42 – 3الجدول  ( تعتبر السعودية الوجهة التصديرية األولى بالنس  2006وفي الع

ًا نف       % 22.8بلغت مساهمتها    ام وهي تقريب ي نفس الع بة خالل   من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية ف س النس

ام            . 2006 – 2003األعوام   ي الع ة ف ة الثاني ي         % 17.1  بحصة  2006احتلت مصر المرتب اد األورب لتحل محل االتح

وام ( اني خالل األع ي الترتيب الثالث) 2005 – 2002الشريك الث راق   %14.0 ليصبح ف ه الع و األردن  % 9.0 يلي

     .12 – 3الشكل % 7.2

     (%)2006جهات الرئيسية للصادرات الزراعية السورية في عام  الو12- 3        الشكل

الكويت  3.1

قطر 1.5
األمارات  3.1

الصين3.7

ترآيا 4.5

السعودية 22.8

مصر 17.1

االتحاد األوربي 
14.0(25)

لبنان 4.7

األردن 7.2
العراق9.0

بقية دول العالم 9.2

 
   42-3 الجدول – قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية :المصدر         

 
 . 2006 – 2004 الوجهات التصديرية الرئيسية خالل األعوام 13 – 3آما يوضح الشكل 

  
  (%)2006 - 2004ت الزراعية السورية  الوجهات الرئيسية للصادرا13-3       الشكل
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  : الصادرات الزراعية السورية إلى السعودية

 )2006  مليون دوالر في278.6(تعتبر السعودية الوجهة التصديرية األهم بالنسبة للصادرات الزراعية السورية 

يليها في ) 2006في العام  % 55.5(كل أغنام العواس الحصة األآبر في الصادرات الزراعية السورية للسعودية وتش

 بذور الكمون – العدس –ثم زيت الزيتون  % 5.4والماعز%) 9.0(و البندورة  % 10.4األهمية ذآور األغنام للتهجين 

 الجدول 2006ت الزراعية السورية للسعودية في العام من إجمالي قيمة الصادرا % 84.3حيث شكلت السلع المذآورة 

)3 – 52   .(  

  : مصر الصادرات الزراعية السورية إلى

 وآان القمح أهم السلع الزراعية السورية 2006أتت مصر في المرتبة الثانية آأحد أهم الوجهات التصديرية في العام 

 يليه في الترتيب 2006الزراعية لمصر في العام من قيمة أجمالي الصادرات  % 35.0المصدرة لمصر حيث شكل 

 بذور الكمون حيث شكلت – المربى – خيوط قطنية أخرى –ثم التفاح  %) 10.1(والخيوط القطنية  %) 13.9(القطن 

  ).   53 – 3( الجدول 2006من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية لمصر في العام % 80.2السلع المذآورة 

   :25زراعية السورية إلى االتحاد األوروبيالصادرات ال

آانت نسبة القطن .  مليون دوالر171.0 إلى 2006 في عام 25 وصلت الصادرات الزراعية السورية لالتحاد األوروبي

من الصادرات الزراعية % 40و منتجاته مثل القطن غير المكرود أو الممشط  و زغب بذور القطن وغيرها حوالي 

األوربي بينما ظهر زيت الزيتون البكر آواحد من المنتجات الرائدة المصدرة لالتحاد األوربي حيث السورية لالتحاد 

 وآانت % 9واحتل القمح المرتبة الثالثة في الترتيب مع حصة مقدارها% 17زادت حصته بشكل آبير لتصل إلى حوالي

% 7.4ن الصادرات لالتحاد األوربي مسجلة جزء مهم م)  طباعة- صباغة –دباغة (جلود  األغنام أو الماعز المصنعة 

  .)54-3( السورية لالتحاد األوربي الجدولمن الصادرات الزراعية% 73حيث شكلت السلع األربع السابقة حوالي

  :الصادرات الزراعية السورية إلى العراق

غت قيمة الصادرات  آأحد أهم الدول المستوردة من سورية حيث بل2006احتل العراق المرتبة الرابعة في العام 

 وآانت المنتجات الزراعية الرئيسية المصدرة للعراق هي المياه المعدنية  مليون دوالر110الزراعية السورية للعراق 

يليها في الترتيب الخضر والفواآه  % 45.5 بنسبة) منكهات مع أو بدون سكر أو مواد تحلية أخرى أو(والغازية 

من  % 66.7 الحنطة والشيلم حيث شكلت السلع الخمسة السابقة –ط من خضر مجمدة  خلي– البندورة –والثمار القشرية 

  ).55 – 3(الصادرات الزراعية السورية للعراق الجدول 

شريكين تجاريين ا باعتبارهمالصادرات الزراعية السورية لألردن ولبنان ) 57 -3 و 56- 3 ( الملحقينيبين الجدولين 

  . من جهة الصادرات أيضًامهمين
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   المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية                 3-3-5

من % 12.5 بحصة قدرها 2006للواردات الزراعية السورية خالل عام  أهم مصدرت الواليات المتحدة األمريكية  آان

 السوق -% 11.4 )25( االتحاد األوربي–وجهات االستيراد األخرىو آانت أهم . إجمالي الواردات الزراعية السورية 

   . 14 – 3 أوآرانيا الشكل – األرجنتين – ترآيا –باإلضافة إلى مصر % 10.7األوربية 

  (%)2006عام ال في الرئيسية للواردات الزراعية السورية المصادر 14-3 الشكل          

الواليات المتحدة 12.5
االتحاد األوربي 25 

11.4

السوق األوربية  
10.7

مصر 7.3
ترآيا 5.2

األرجنتين 5.1

البرازيل 3.7

سيرالنكا 4.1
أوآرانيا 5.0

نيوزيلندة 2.6

بقية دول العالم 24.9

لبنان 2.4

السعودية 2.0

اإلمارات  3.2

  
  )43 -3 الجدول ( قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر           

            2006 – 2004 المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل األعوام 15-3يبين الشكل   

  (%)2006 -  2004 األعوام المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل 15-3 الشكل           
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  )43 -3 الجدول ( اعية قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزر:المصدر            

   :الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة األمريكية

 بالنسبة لمصادر االستيراد الزراعية السورية لتحل بذلك محل 2006أتت الواليات المتحدة في المرتبة األولى في العام 

الر وآانت أهم الواردات الزراعية من  مليون دو160.5وبلغت قيمة الواردات )47 – 3الجدول  (25االتحاد األوربي 
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ليشكل مجموع هذين المنتجين  % 7.8يليها فول الصويا بنسبة ) من القيمة اإلجمالية( %84الواليات المتحدة الذرة 

  ). 58- 3الجدول ( من اإلجمالي % 90حوالي 

  :الواردات الزراعية السورية من السوق األوربية 

 مليون دوالر 137.4لثانية آأحد أهم وجهات االستيراد وبلغت قيمة االستيراد منها أتت السوق األوربية في المرتبة ا

من  % 80وآانت وارداتها مرآزة حيث آانت المنتجات المستوردة الرئيسية السكر والسكروز و شكلت حوالي 

  ). 59 – 3الجدول  % (4.6اإلجمالي يليها محضرات آحولية بنسبة 

  : 25ن االتحاد األوربيالواردات الزراعية السورية م

 مليون دوالر وتعتبر أآثر تنوعًا مقارنًة 146.3 حوالي 25بلغت قيمة الواردات الزراعية السورية من االتحاد األوربي 

 السكر والسكروز حيث بلغ – المبيدات –بالواليات المتحدة والسوق األوربية وآان أهمها منتجات األلبان والحليب 

  ). 60 – 3الجدول ( اإلجمالي من % 60مجموعها حوالي 

  : الواردات الزراعية السورية من مصر

 فقد آانت أنها مترآزة مليون دوالر وبالرغم من 93.3 ما قيمته 2006بلغت قيمة الواردات الزراعية من مصر عام 

 السكر –الرز  (لتي مقارنًة مع الموردين اآلخرين فإنها ترآزت في المنتجات الخمس األولى اتنوعًا  أآثرالواردات هذه

  .  )61-3الجدول (إجمالي الواردات الزراعية من مصر من % 50 شكلت ما نسبته ) الشاي – الموز –

  .  الواردات الزراعية من ترآيا62-3آما يبين الجدول 

 النقاط الرئيسية التي تناولها الفصل 

 – الكرز -الحمص –زيت الزيتون  – العدس – زغب بذور القطن –األغنام : تمتعت السلع الزراعية السورية التالية •
 . مقارنًة بالمنتجات األخرى2006 - 2005 ينعامالبالميزة النسبية الظاهرية في  القمح - التفاح –المشمش 

 بينما 2006 التي سجلت قيمة نسبية للوحدة أعلى من الواحد في عام ة السلع الوحيد والعدسآان آل من األغنام •
 .1997 مقارنًة مع العام 2006 الحمص في العام – العدس –العنب – البرتقال – القطن  آل من لنتأداءتراجع 

البكر  زيت الزيتون – أن األغنام الحية والماعز 2005-2001بينت خارطة التجارة الزراعية السورية خالل الفترة  •
 سلعًا خاسرة ، -زغب بذور القطن –  سلعًا متراجعة ، القطن البرتقال- الكرز– سلعًا متفوقًة ، البندورة  التفاح-

 .  سلعًا متحرآة بشكل عكسي العدس والقمح

بالمتوسط لحصة %  86 حيث شكلت مترآزة بشكل آبير 2006آانت الصادرات الزراعية السورية في عام  •
للشرآاء % 93.6 ووسطي  %)86.1 2005نفس النسبة تقريبًا في العام (الشرآاء الخمس األآثر أهمية لكل منتج 

  .)2005في عام % 96.1(العشرة األآثر أهمية 
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بالمتوسط لحصة الشرآاء   2006 في العام % 93.3 وشكلتآانت الواردات الزراعية السورية أيضًا مترآزة بشدة  •
أما بالنسبة للشرآاء العشر األآثر أهمية فقد آانت النسبة ) 2005في العام  % 94.6 (الخمس األآثر أهمية لكل منتج

 .)2005 في العام 98.2 % (97.8

 القمح الصادرات الزراعية الرئيسية في بنية الصادرات الزراعية السورية حيت – القطن –تعتبر األغنام الحية  •
من إجمالي قيمة الصادرات  % 43 حوالي 2006 – 2004شكل إجمالي متوسط قيمة صادراتها في الفترة 

 .الزراعية السورية في نفس الفترة

 البندورة سلعًا هامه في بنية الصادرات الزراعية السورية حيت – المياه المعدنية والغازية –ون يعتبر زيت الزيت •
من إجمالي قيمة الصادرات  % 13.7 حوالي 2006 – 2004شكل إجمالي متوسط قيمة صادراتها في الفترة 

 .الزراعية السورية في نفس الفترة

ة في بنية الواردات الزراعية السورية حيت شكل إجمالي متوسط يعتبر السكر والذرة الواردات الزراعية الرئيسي •
من إجمالي قيمة الواردات  الزراعية السورية في نفس  % 25.8 حوالي 2006 – 2004قيمة الواردات في الفترة 

 .الفترة

مالي  الشاي من الواردات المهمة في بنية الواردات الزراعية السورية حيت شكل إج– الرز –  يعتبر الشعير  •
من إجمالي قيمة الواردات  الزراعية  % 15.1 حوالي 2006 – 2004متوسط قيمة الواردات منها في الفترة 

 .     السورية في نفس الفترة

فيما يتعلق بالصادرات الزراعية آانت البلدان العربية الوجهة التصديرية الرئيسية للمنتجات الزراعية السورية  •
). 1999 – 1997في  % 58.5 (2006- 2004ة الصادرات الزراعية في الفترة من إجمالي قيم% 68.0مسجلًة 

 16.1 في المرتبة الثانية وتراجعت حصتها بشكل طفيف بين الفترتين المرجعيتين من 25أتت دول االتحاد األوربي 
 % .15.0إلى 

 20.5 بنسبة 2006 - 2004ترة بالنسبة لمصادر االستيراد الرئيسية أتت الدول العربية في المرتبة األولى في الف •
 .%12.6 )25 (األوربيتحاد إلوا %15.6  أمريكا الجنوبية– % 16.1يليها آسيا بدون الدول العربية بنسبة % 

 بين قيم موجبة وسالبة وآانت 2006 – 1997تأرجح الميزان التجاري الزراعي السوري اإلجمالي في الفترة  •
 2005بينما آانت القيمة السالبة األآبر في العام )  مليون دوالر300حوالي ( 2002القيمة الموجبة األآبر في العام 

 . مليون دوالر330حيث آان العجز حوالي 

 – العراق – مصر –السعودية (سجل الميزان التجاري الزراعي الفردي قيمًا موجبًا مع الدول العربية الفردية •
إلتحاد األوربي والصين وتم تسجيل الفائض األعلى مع باستثناء اإلمارات باإلضافة إلى ا)  لبنان –األردن 

 . مليون دوالر116.0 مليون دوالر ومصر بقيمة 252.2السعودية حيث آانت قيمته 

تظهر األرجنتين في الميزان التجاري الزراعي القياسي آدولة صافية التصدير لسورية وهذا هو الحال تقريبًا مع  •
  . لمتحدة بينما تظهر السعودية والعراق آدول صافية االستيراد من سوريا تقريبًادول أخرى مثل أوآرانيا والواليات ا

 2006 في المرتبة األولي في العام 25جاء االتحاد األوربي) الواردات+الصادرات(بالنسبة لحجم التجارة الزراعية  •
 . يليه المملكة العربية السعودية و مصر و الواليات المتحدة

 مشكلًة ما 2006 السعودية الوجهة التصديرية األهم للمنتجات الزراعية السورية في العام آانت المملكة العربية •
  ثالثًا مع %25  وآان االتحاد األوربي،%17.1 يليها مصر ،من الصادرات الزراعية السورية% 22.8مقداره 

 . يتبعهم العراق واألردن،%13.1حصٍة قدرها 

% 12.5 بحصة قدرها 2006للواردات الزراعية السورية خالل عام  مصدرآانت الواليات المتحدة األمريكية أهم  •
 –% 10.7من إجمالي الواردات الزراعية السورية  و آانت أهم مصادر االستيراد األخرى السوق األوربية 

 . األرجنتين– ترآيا –باإلضافة إلى مصر % 10.3األوربي تحاد إلا
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  قياتالسياسات العالمية واالتفا: الفصل الرابع

  مقدمة   1.4

مع ظهور مفاعيل العولمة االقتصادية والتوسع الكبير في التجارة الدولية اإلجمالية منها والزراعية مترافقة مع التقدم 

التكنولوجي وثورة المعلومات أصبح من الطبيعي وجود تنظيمات تجارية عمالقة سواء منها متعددة األطراف أي 

 وتكتالت إقليمية تجارية، مما قاد جميع الدول على إعادة رسم سياساتها االقتصادية منظمة التجارة العالمية أو اتفاقيات

وسوف نتعرض في هذا الفصل إلى . والتجارية للتكيف مع الوضع الجديد، ولم تكن سوريا خارجة عن هذا اإلطار

ات في سياسات الدول الكبرى التطورات الحاصلة في إطار منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات اإلقليمية وبعض التطور

ثم نتطرق في القسم الثاني من الفصل إلى االتفاقيات والتطورات التي تؤثر مباشرة على سوريا أو تلك التي سوريا 

ولكن قبل الدخول في التطورات التي شهدتها منظمة التجارة العالمية يجدر التوقف عند بعض القضايا التي . طرف فيها

  .ضي آمدخل لفهم المشهد بأآمله سواء على المستوى المتعدد أو اإلقليمي أو المحلياستجدت في العام الما

   ظاهرة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية1.1.4

لقد أثار ارتفاع أسعار السلع الزراعية الغذائية في السنوات األخيرة وخاصة خالل العامين األخيرين القلق في جميع 

ية على التنمية واالستقرار واألمن الغذائي، وتقريبًا فقد شمل االرتفاع أسعار آافة السلع أنحاء العالم بسبب تأثيراته الحتم

 أما الرز فقد 2008 وحتى 200315 فعلى سبيل المثال تضاعفت أسعار آل من الذرة والقمح منذ العام .الزراعية الغذائية

ان واللحوم والزيوت فهي أيضًا تمر في ذروتها  أما األلب، 200816تضاعفت أسعاره خالل األربع أشهر األولى في العام 

 وبينما تحاول الحكومات جاهدة التقليل من تأثيرات األسعار الغذائية المرتفعة على مواطنيها عن طريق إيقاف . السعرية

التصدير أو إزالة موانع االستيراد أو ضبط األسعار أو دعم بعض السلع الحساسة يرى بعض المراقبين أن هذه 

 والبد من معالجات شاملة .سات لن تفيد سوى آعالج مؤقت وذلك بسبب تعقيد األسباب التي تقف وراء األزمةالسيا

 بما في ذلك على سبيل المثال تدخل قوي وواضح ،وطويلة األمد لهذه الظاهرة تشمل إجراءات دولية وإقليمية ومحلية

لتي تتراوح بين أسعار النفط المرتفعة والظروف ويتسبب في هذا االرتفاع مزيج من العوامل ا. 517+8من مجموعة 

المناخية غير المواتية وصوال إلى التصحر والجفاف وتآآل المساحات الزراعية والنباتية والنمو السكاني العالمي ودعم 

 ورغم آل ما سبق إال أنه من الملفت أن تجاوب القطاع الزراعي مع ارتفاع األسعار الزراعية. قطاع الوقود الحيوي

وقد استفادت من هذه الظاهرة الدول المصدرة الصافية للغذاء وإن . آان محدودًا مما يعكس المرونة السعرية الضعيفة

آان بعضها قد أضاع الفرصة عندما منع تصدير السلع الزراعية لحماية المستهلكين المحليين من ارتفاع األسعار أما 

                                                 
  .2008 برون،  15
  . نفس المصدر 16
  . دول اقتصادية آبرى باإلضافة لخمس دول من االقتصادات الناشئة8 تتألف المجموعة من  17
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ات بالغة في تأمين احتياجاتها الغذائية وآانت الدول األفريقية هي الدول المستوردة الصافية للغذاء فقد عانت صعوب

وفي النتيجة عاآست ظاهرة ارتفاع األسعار . األآثر معاناة في هذا المجال آون معظمها مستوردًا صافيًا للحبوب

  .الزراعية أهداف األلفية الثالثة التي أقرتها األمم المتحدة لمكافحة الفقر والجوع

  التغيرات المناخية ظاهرة 2.1.4

 من الكرة األرضية والتي تسببت بتغيرات مناخية 18 واجه العالم في األعوام الماضية ظاهرة تزايد انبعاث الغازات

 وبحسب بعض الدراسات فإن انبعاث غاز الكربون الناشئ من .ملموسة انعكست سلبًا على اإلنتاج الزراعي العالمي

وتتداخل العالقة بين . 19الناجم عن قطاع النقل المعتمد على الوقود األحفوريقطع الغابات قد تفوق على االنبعاث 

الزراعة والتغييرات المناخية حيث تؤثر ظاهرة االحتباس الحراري وانبعاث الغازات سلبيًا على اإلنتاج الزراعي 

ت الناتجة عن ذوبان إيجابيًا من خالل ارتفاع درجات الحرارة وتدهور التربة بسبب األمطار الحمضية والفيضانا

  بينما تؤثر الزراعة على التغيرات المناخية من خالل سلوك الغطاء النباتي الذي يلعب دورًا موازنًا لهذه20الجليد

وفي هذا المجال تعتبر الفرص الزراعية التي تفتح أبوابها من خالل إنتاج الوقود الحيوي الصديق للبيئة مجاًال . التغيرات

  ). وإن آانت بعض التقارير تشكك في آونه صديقًا للبيئة بالفعل(يًا وزراعيًا خصبًا وواعدًا تجار

   ظاهرة إنتاج الوقود الحيوي3.1.4

 ومنظمة الزراعة واألغذية التابعة لألمم المتحدة OECD)( حسب دراسة مشترآة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

)FAO(من خالل تنظيمها 2016-2007ى القطاع الزراعي بين عامي  فإن تأثير الوقود الحيوي سيكون رئيسيًا عل 

 غير أن هذا االرتفاع يمكن أن يكون مفيدًا للعديد من .لألسواق الزراعية وإبقاء أسعار بعض السلع الزراعية مرتفعة

حاصيلهم وذلك بتمكينهم من بيع م ) 21آتاب الوقود الحيوي من أجل النقل(المناطق الزراعية الفقيرة في العالم حسب 

 ،المطلوبة إلنتاج الوقود الحيوي بأسعار ممتازة حيث قد يكون لنمو إنتاج الوقود الحيوي فوائد اقتصادية غير مسبوقة

 وقد تسببت أسعار النفط المرتفعة خالل . بلدًا هي مستوردة صافية للنفط38 بلدًا في العالم هناك 47فمن بين أفقر 

ا بينما يمكنها االعتماد على إنتاج الوقود الحيوي لتنشيط قطاعاتها الزراعية السنوات األخيرة بكوارث اقتصادية له

هذا وقد ارتفع إنتاج الوقود الحيوي في العام . وتوفير العملة الصعبة المدفوعة ثمنًا للنفط آي تصرف في مجاالت التنمية

% 80والديزل الحيوي بنسبة % 22ة اد إنتاج وقود اإليتانول بنسبدآما ازمقارنة بالعام السابق % 28 بنسبة 2006

آيف ومتى وبأي "ولكن " هل سيلعب الوقود الحيوي دورًا رئيسيا في المرحلة القادمة"والسؤال المطروح اآلن ليس هو 

  ".ثمن

  

  

                                                 
  . أوآسيد الكربون وغاز الميتان وأآاسيد اآلزوت وغيرها أهمها غاز ثاني 18
  .2007 المجلس العالمي لتجارة الغذاء والزراعة،  19
  2008 ويكيبيديا،  20
  .2008 ورلدوتش،  21
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   التنبؤات السعرية والتضخم 4.1.4

لمرتفعة وهذا ما يزيد المخاوف يستمر التضخم باالرتفاع عالميًا بسبب عدة عوامل أهمها أسعار الغذاء وأسعار النفط ا

هذا سيعقد التراخي النقدي "بأن مشكلة التضخم ربما تكون آخذة بالتفاقم من خالل نمو متباطئ وتضخم متسارع و

 والتخوف سيكون من ارتفاع أسعار السلع في القريب العاجل 22"المطلوب إلعادة الهدوء إلى األسواق المالية العالمية

 مما قد يدفع البنوك إلى ضبط سياستها المالية بشكل متشدد بينما النمو المتعثر يحتاج إلى ضخ أآثر مما هو متوقع لها

 .وفي ظل وضع االقتصاد األمريكي الحالي يتوقع أن يسبب تضاعف مشكلة التضخم العالمية أيضًا. نقدي

    االستثمارات األجنبية المباشرة5.1.4

تبوء مرآز الصدارة العالمية في تلقي االستثمارات المالية األجنبية المباشرة تستمر الواليات المتحدة وأوروبا الغربية ب

آما يتسارع االتجاه لتوزيع . بينما تتصدر الصين قائمة االقتصادات الناشئة في تلقي تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة

 يصب في مصلحة هذه األخيرة أما الشرآات االستثمارات المتصفة بحاجتها المرآزة لليد العاملة على الدول النامية مما

  .23االستثمارية التي تأسست في االقتصادات الناشئة القوية فهي تكتسب المزيد من األهمية العالمية

  النظام التجاري متعدد األطراف 2.4

   آخر التطورات في منظمة التجارة العالمية1.2.4

قيام بخطوة ما إلعادة الحياة إلى مفاوضات جولة الدوحة ويستمر ال تزال أغلبية الدول األعضاء في المنظمة تحاول ال

األمين العام ورؤساء اللجان بمحاولة ابتكار حلول جديدة لتحقيق اختراق في الجمود المستمر، ويسعى األمين العام السيد 

النصف األول من العام المي إلقناع الكونجرس في الواليات المتحدة باقتطاع أآبر لمساعداتها الزراعية وقد سادت في 

 موجة من التفاؤل حيث يتوقع أن يصدر قريبًا مسودة نص يتم االتفاق عليه وإعادة المفاوضات إلى السكة من 2008

مجموعة من األوراق آمقترحات سنتحدث عنها ) رئيس اللجنة الزراعية(وفي الجانب الزراعي قدم السيد فالكونر . جديد

 الدور الرئيسي في ذلك أربع جهات هي الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ويلعب. بالتفصيل في هذا الفصل

والبرازيل والهند وسوف تخضع أي صفقة جديدة إجباريًا لموافقة هذه األطراف األربعة حيث من المتوقع أن تقدم 

بي تخفيضًا أعمق لتعرفته الواليات المتحدة اقتطاعا اآبر من مساعداتها المحلية الزراعية بينما يقدم االتحاد األورو

. الزراعية وبالمقابل تقدم الهند والبرازيل ومن ورائهما الدول النامية األخرى تخفيضًا ملموسًا في تعرفتها الصناعية

في أي " مقعد دائم"وفي الوقت الذي تلعب فيه البرازيل والهند دورًا قياديًا بين الدول النامية بحيث أصبح لهما 

 يعتقد أن هذه المجموعة الرباعية الجديدة ليست سوى النسخة المعدلة من المجموعة الرباعية مفاوضات فإن البعض

وأن هذه الترآيبة ال تزال تهمش )  أستراليا- اليابان - االتحاد األوروبي -الواليات المتحدة (القديمة في جولة األورغواي 

                                                 
  .2007 المخابرات االقتصادية البريطانية،  22
  .2007 ك راجع آيكي 23
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 تلخيص ألهم  التطورات في مسيرة مفاوضات الدوحة خالل وفيما يلي. الدول النامية األخرى والسيما تلك األآثر فقرًا

  :الفترة الماضية

وهي تجمع لدول نامية ومتقدمة تنتج السلع الزراعية ولديها اهتمام (تقدمت مجموعة الكيرنز : مقترح دول الكيرنز •

طريقة مناسبة  بمقترحين يتعلق األول بالسلع الحساسة ويتضمن 2007في أوائل العام ) آبير بالتصدير الزراعي

 آيفية عضو وآم يجب أن يكون االقتطاع من تعرفتها أقل من االقتطاع العام وآذلكلتحديد هذه السلع في آل دولة 

الخاصة بها آما يتضمن المقترح تحجيما لعدد السلع ) التعرفة على أساس الحصص(التعامل مع التعرفة الكمية 

يتعلق المقترح الثاني بقضية المنتجات االستوائية حيث اقترحت الحساسة التي يمكن لكل بلد عضو أن يختارها، و

في حال آانت أعلى من ذلك % 85وتخفيضها بنسبة % 25المجموعة حذف تعرفتها نهائيا إن آانت التعرفة أقل من 

  . على أال يتم اعتبارها من المنتجات الحساسة قط

 تقدمت مجموعة الدول المنضمة حديثًا بمقترح يسمح لها بالتزامن مع المقترح السابق: مقترح الدول المنضمة حديثًا •

باقتطاع أقل من غيرها من تعرفتها الزراعية ومساعداتها وفترة تطبيق أطول أيضًا لما سيتم االتفاق عليه من 

  .التزامات وذلك بالنظر إلى الشروط القاسية التي فرضت عليها خالفًا للدول القديمة في المنظمة

) رئيس لجنة المفاوضات الزراعية في منظمة التجارة العالمية(قدم السفير النيوزيالندي فالكونر  آما سبقت اإلشارة •

 ورقة مطولة وهامة ألعضاء منظمة التجارة العالمية تتضمن مقترحات تفصيلية تعالج 2007 نيسان 30في 

وتغطي .  جديدة للمفاوضاتالخالفات الجوهرية للخروج من مأزق المفاوضات المتوقفة، وسوف تمنح الورقة حياًة

الورقة مسائل متعلقة بالدعم المحلي ومساعدات التصدير ودخول األسواق ولكنها لم تدخل في مواضيع أخرى مثل 

 في الورقة أن على الدول رأآد السفير فالكون. بينما صدر لها جزء ثان الحقًا ليغطي هذا األمرآلية الحماية الخاصة 

تخلي عن وجهات نظر طال تمسكها بها لتجعل من التفاهم أمرًا ممكنًا، وقال أن على والمجموعات في المنظمة ال

الواليات المتحدة أن تقتطع من مساعداتها الزراعية أآثر مما تعرضه حتى اآلن وإن آان االقتطاع الذي تطلبه 

 األوروبي واليابان مجموعة العشرين  من الواليات المتحدة هو أيضًا مضخم آثيرًا، آما قال أن على االتحاد

  والحقًا أصبحت  أن تتنازل عن مقدار من المرونة التي تطلبها لحماية منتجاتها من اقتطاع التعرفة33ومجموعة 

 أجزاء أخرى للورقة تغطي 7وفيما بعد صدرت . التي تلت إصدارها أساسًا للمفاوضات خالل األشهر رورقة فالكون

المفاوضات الزراعية آالمنافسة التصديرية ودخول السواق والمنتجات مختلف المواضيع المتبقية والمرتبطة ب

الخاصة والحساسة والتدرج بالتعرفة والحماية الخاصة والتعرفة الكمية وتبسيط التعرفة الزراعية  وتخفيضها 

التي قد  بينما آان رئيس اللجنة قد أصدر مقترحًا لألطر النهائية 2008وغيرها، وقد صدر الجزء األخير في شباط 

  .2007يتم االتفاق عليها آخاتمة للمفاوضات الزراعية لجولة الدوحة في تموز وآب 

التفاق دولي يغطي الجانب عن مسودة جديدة  2008في أيار  منظمة التجارة العالمية أعلنت: المفاوضات الحالية •

 األعضاءجارة في الدول وزراء التفي اجتماع  موضوع مناقشة ودراسة  المسودة تكونوف سو، الزراعي وغيره

باتفاقية  مقارنة الدعم المحلييتضمن النص الجديد تغييرات آبيرة في التعرفات ومعدالت خفض  وبالمنظمة
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 الجديدة الورقةكون تن يأمل المراقبون أ، لكن التسويات النهائية والقاطعة ما تزال قيد المناقشة أن األورغواي إال

 . إنهاء جولة الدوحة مع نهاية العام الحالي لىإ في الطريق المؤدية متقدمةخطوة 

وخالل المفوضات وقبيل اإلعالن عن المسودة آانت الهند قد أعربت عن ترحيبها بالنص الجديد رغم وجود 

مشكالت فيه بينما قال االتحاد األوروبي إن النص ينقصه التوازن ورأت الواليات المتحدة أن اختتام المفاوضات 

  .لدوحة قد بات قريبًا جدًاالزراعية لجولة ا

 بالفشل بعد أن آانت قد قاربت على النجاح حيث أعلن األمين العام 2008هذا وقد انتهت المفاوضات في تموز 

 موضوعًا 18 موضوعًا زراعيًا وتوصلت الدول األعضاء إلى مواقف متقاربة في 20للمنظمة أنه تمت مناقشة 

  .ضوع آلية الحماية الخاصةمنها بينما لم يحصل تقارب خصوصًا في مو

توصل أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى إجماع : االتفاق على الشفافية في اإلجراءات الصحية النباتية والحيوانية •

 فقد اتفق 2008حول مسألتين تهدفان إلى تحسين شفافية اإلجراءات الصحية النباتية والحيوانية في بداية نيسان 

اآلن فصاعدًا بين المناطق ضمن البلد الواحد بحيث يمكن أن تكون هناك مناطق خالية األعضاء على التمييز من 

من اآلفات ويتم التعامل مع منتجاتها على هذا األساس حتى وإن آان البلد يحوي مناطق أخرى مصابة،آما اتفق 

وقد .  والحيوانيةاألعضاء على تحسين وتطوير المعلومات التي يتشارآونها حول اإلجراءات الصحية النباتية

 وقد صادقت منظمة التجارة 2006 نيسان 3صادقت لجنة اإلجراءات الصحية النباتية والحيوانية على االتفاق في 

  .العالمية على االتفاق في أيار من العام نفسه بعد مضي خمس أسابيع عليه دون اعتراض من أي دولة

 قرر فريق العمل الخاص 1993 التي بدأت في العام بعد أربعة عشر عامًا من المفاوضات: انضمام أوآرانيا •

 قبول رزمة التعهدات الخاصة باالنضمام والمقدمة من أوآرانيا 2008 آانون األول 25بالتفاوض مع أوآرانيا في 

 أيار 16وتحويل الحزمة إلى المجلس العام الذي بدوره وافق على االنضمام مرحبًا بالعضو الجديد أوآرانيا في 

2008 . 

   بعض المواضيع قيد النقاش2.2.4

  هذا القسم يلقي الضوء على بعض المواضيع التي ما تزال قيد النقاش في منظمة التجارة العالمية

حسب حزمة تموز فإن الدول النامية تستطيع أن تحدد عددًا مناسبًا من المنتجات الخاصة : المنتجات الخاصة •

واحتياجات التنمية الريفية وسوف تتمتع هذه المنتجات بمعاملة خاصة بناًء على معايير األمن الغذائي واالجتماعي 

وقد أنجز رئيس اللجنة الزراعية السفير فالكونر بعض التقدم في أيار . على أن يتم تحديد التفاصيل بالمفاوضات) مرنة(

 33  وآانت مجموعة الـ على هذا الصعيد من خالل مفاوضاته مع ممثلين عن الدول األساسية المعنية بهذا األمر،2008

قد تمكنت في مؤتمر هونج آونج من الحصول على تفويض لكل دولة بالقيام بتحديد هذه المنتجات ولكن ال يزال تحديد 

 ًاورغم أن هناك إجماع. عدد هذه المنتجات غير متفق عليه آما ال يوجد حتى اآلن جدول للمنظمة بالمنتجات الخاصة

فع األسقف التعرفة للمنتجات الخاصة ولكن هذا لوحده ال يكفي لحسم الجدال فبعض لدى الدول األعضاء على عدم ر
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 حتى وإن آان تحت  -الدول لديها تعرفة مطبقة أقل بكثير من السقف مما يمنحها إمكانية رفع تعرفتها بدرجة هائلة 

 . الدول األخرى إليها في حال اعتبرت أن السلعة المعنية هي منتج خاص مما سيؤثر بشدة على صادرات-السقف 

المعونات التجارية هي تعويض للدول التي يتوقع لها أن تتكبد تكاليف آبيرة وخسائر في العوائد : المعونات التجارية •

. نتيجة تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، وال يزال موضوع المعونات من المواضيع المؤجل بحثها في المنظمة

دعم البنى  - إلصالح المؤسساتي ا-بناء القدرات - المساعدة التقنية :ة أنواع رئيسيةسوتضم المعونات التجارية خم

 االنفتاح التجاري هو محرض فعال للنمو وهو ممر إجباري لتخفيض إن.المساعدة على ضبط التكاليف - التحتية

مل مع الموارد الحالية التجارية يجب أن تتكامن المتعارف عليه أن المعونات . معدالت الفقر والجوع والبطالة

المتوفرة للتنمية وليس أن تكملها، وعلى المعونات التجارية أن تكون قادرة على توجيه الموارد لمساعدة الدول ذات 

تساعد ذلك مع نمو اقتصادي وبالتالي بحيث يترافق  المنخفض على االنخراط بشكل أآثر فعالية في  التجارة الدخل

وقد نص إعالن مؤتمر هونج آونج على أن يكون هدف المعونات  .نمية عمومًاتخفيض الفقر وتحقيق التعلى 

التجارية هو مساعدة الدول النامية وخاصة األقل نموًا منها لبناء القدرة اإلنتاجية والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة 

عالمية واالستفادة منها وتوسيع التي تحتاجها تلك الدول وذلك بهدف مساعدتها في تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة ال

ولكن لم يحدث أي تطور في موضوع المعونات التجارية منذ إعالن هونج آونج . تجارة تلك الدول إلى نطاق أوسع

وتشكيل فريق العمل لدراسة الموضوع الذي رفع تقريره لألمين العام للمنظمة، وحتى مقترحات السفير فالكونر 

 .لقضايا موضع الخالف إال أنها لم تتطرق لموضوع المعونات التجاريةرغم أنها حاولت معالجة آافة ا

  تضم المنتجات االستوائية حسب مجموعة الكيرنز التي تطالب بتحرير تجارتها إلى : المنتجات االستوائية •

لرز  والموز والبن والبطاطا واوأبعد الحدود عددًا من المنتجات الزراعية الهامة عالميًا آقصب السكر والكاآا

والسكر والبصل، وطبقًا لحزمة تموز فإن مفاوضات دخول األسواق يجب أن تتناول بفعالية الموضوع الذي طال 

وتقدمت مجموعة الكيرنز في مطلع . انتظاره وهو االلتزام بالتحرير األقصى لتجارة المنتجات الزراعية االستوائية

نعًا وغير مصنع آمنتجات استوائية مطالبة باإلسراع  منتجًا زراعيًا مص130 بمقترح يتضمن حوالي 2007العام 

، وآانت بعض دول أمريكا ومنع الدول المتقدمة من إدراج أي منها على الئحة السلع الحساسةبتحرير تجارتها 

 بحذف آافة أشكال التعرفات الكمية عن صادراتها من هذه السلع، وتحفظ 2006الالتينية قد طالبت في نيسان 

، وال تزال هذه القضية نتجات االستوائية أطول من الالزموبي على مقترح الكيرنز قائًال أن الئحة الماالتحاد األور

 . موضع نقاش ضمن إطار مفاوضات الدوحة

بعد أن عادت الحياة إلى المفاوضات في جولة الدوحة عقب التعثر الذي أصابها في منتصف العام : التجارة والبيئة •

 وناقشت تفعيل التعاون مع المنظمات البيئية الدولية وآان 2007ولى اجتماعاتها في آذار  عقدت لجنة البيئة أ2006

هناك مقترح أمريكي يتعلق بمنح بعض المنظمات البيئية الدولية وضعية مراقب في منظمة التجارة العالمية 

 وقد دعمت سويسرا المقترح .والترآيز على التعاون لبناء قدرات الدول النامية التجارية وتعزيز التعاون البيئي

وطالبت بمنح وضعية مراقب لبرنامج األمم المتحدة البيئي بينما أيد االتحاد األوروبي المقترح مطالبا بمنح آافة 

وآانت هناك مطالبة عامة من الدول المتقدمة بتحرير السلع البيئية بعد أن يتم . المنظمات الدولية وضعية المراقب
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لموحدة بينما تحفظت معظم الدول النامية متخوفة من آون الموضوع غير بيئي بل وسيلة االتفاق على الئحتها ا

 .  لتحرير تجارة بعض السلع المهمة بالنسبة للدول المتقدمة

   النزاعات3.2.4

  لم تتضمن اتفاقية الغات جهاز خاص بحل النزاعات إنما آان يحق للبلد الذي تنتهك حقوقه من إجراء ما أن يتقدم بشكوى

أما في إطار منظمة التجارة العالمية فقد أصبح هناك جهاز ونظام خاص . على أن تحل الشكوى بالطرق الدبلوماسية

بفض النزاعات يتضمن الوصول إلى العقوبات التجارية في نهاية المطاف عندما ال يخضع البلد الذي انتهك حقوق 

يعاني من بعض المشكالت مثل عدم جدوى العقوبات أحيانًا اآلخرين لقرارات وحدة فض النزاعات وإن آان هذا النظام 

 انخفاض عدد دعاوى اإلغراق فيه مقارنة 2007ومن الخصائص المميزة للعام . أو طول الفترة الزمنية التخاذ اإلجراء

 92 بـ مقارنة 2007من العام  األول دعوى إغراق فقط خالل النصف 49باألعوام السابقة فعلى سبيل المثال تم تسجيل 

في النصف الثاني من العام % 12دعوى خالل الفترة نفسها من العام السابق بينما انخفضت نسبة دعاوى اإلغراق 

، وحسب أخبار منظمة التجارة العالمية آانت الهند هي الدولة األآثر شكوى بينما آانت الصين هي األآثر نصيبًا 2007

  :ت في النزاعات بين الدول األعضاء في المنظمة، وفيما يلي آخر التطورا24من شكاوى بقية الدول

 وجدت هيئة فض النزاعات في 2007في حكم صدر أواخر العام ):  الواليات المتحدة-البرازيل (قضية القطن  •

 وأنها ما تزال 25منظمة التجارة العالمية أن الواليات المتحدة فشلت بتنفيذ الحكم السابق للهيئة حول قضية القطن

اتها لدى المنظمة من خالل برنامج المدفوعات المعاآسة والقروض التسويقية المقدمة لمزارعي القطن تنتهك التزام

مما يسبب أذًى حقيقيًا للبرازيل وآذلك وجدت الهيئة أن الواليات المتحدة تنتهك التزاماتها من خالل تقديم 

واعتبرت الهيئة .  التزاماتها بهذا الصددالمساعدات التصديرية لبعض السلع ومنها القطن بطريقة تتحايل فيها على

أن الواليات المتحدة ملزمة بالقيام بإجراءات مناسبة إلزالة اآلثار السلبية لبرامجها أو إلزالة المساعدات من 

 .26أصلها

 منع استيراد لحوم 2008قرر االتحاد األوروبي في شباط : خالف االتحاد األوروبي والبرازيل حول لحم األبقار •

 بعد أن فشل الطرفان في التوصل إلى الئحة بالمزارع -في العالم للحوم  وهي أآبر مصدر -ار من البرازيل األبق

وآانت قيمة صادرات لحوم األبقار . التي يمكنها التصدير لالتحاد وذلك ألسباب صحية حسب االتحاد األوروبي

 ويضغط مربو األبقار البريطانيون 2007عام  مليار دوالر في ال4.2البرازيلية إلى االتحاد األوروبي قد بلغت 

االيرلنديون خصوصًا على االتحاد األوروبي من أجل استمرار هذا الحظر بعد أن شكلوا مجموعة ضغط مكثفة، 

وتقول المفوضية األوروبية إن اللحوم البرازيلية ال تحقق المعايير المطلوبة بينما ال تزال البرازيل تأمل باالتفاق 

زارع تحقق لها حفظ جزء آبير من صادراتها إلى االتحاد، وحتى اآلن لم يصل الخالف إلى مرحلة على الئحة م

 . التحكيم أو رفع قضية ولكنه ما يزال في تفاقم مستمر

                                                 
  .2008 منظمة التجارة العالمية،  24
 2005قطن المقامة من البرازيل ضد الواليات المتحدة يرجى مراجعة تقرير التجارة الزراعية السورية للعام  لمعرفة تفاصيل قضية ال 25

  .والصادر عن المرآز الوطني للسياسات الزراعية
  .2007 منظمة التجارة العالمية،  26



84 

 15تبنت هيئة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية بتاريخ ):  االتحاد األوروبي-النرويج (قضية السلمون  •

 األوروبية الخاصة بمكافحة اإلغراق تقرار الهيئة الخاص بشكوى النرويج من اإلجراءا 2008آانون الثاني 

والتي طبقها االتحاد على سمك السلمون النرويجي بذريعة أن النرويج تغرق األسواق األوروبية بهذا النوع من 

بية على واردات السلمون وقد وجدت الهيئة أن إجراءات مكافحة اإلغراق التي طبقتها المفوضية األورو. األسماك

 نقطة، وحسب قواعد منظمة التجارة العالمية يجب على الطرفين االتفاق 22النرويجية تنتهك قوانين المنظمة في 

وفي حال عدم االتفاق تحال القضية إلى التحكيم ليتم تحديد فترة  المخالفةعلى تسوية )  يوما45(خالل فترة معقولة 

 . معينة لتسوية المخالفة

ومعها الصين ( حول الشكوى التي قدمتها الهند 2008 شباط 29درت هيئة فض النزاعات قرارها بتاريخ أص •

ضد الرسوم التي تفرضها الواليات المتحدة على ) وتايالند والبرازيل واالتحاد األوروبي واليابان آطرف ثالث

 الرسوم على الروبيان ونصح الواليات  وتضمن القرار تأييد ادعاء الهند بعدم قانونية فرض27الروبيان المستورد

 . 1994المتحدة بتعديل إجراءاتها لتتماشى مع االلتزامات المقرة في اتفاقية مكافحة اإلغراق واتفاقية العام 

وجدت هيئة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية في قرار ):  االتحاد األوروبي-اإلآوادور (نزاع الموز  •

 نظام استيراد الموز في االتحاد األوروبي يخرق قوانين التجارة الدولية، ويؤآد الحكم  أن2008صدر في نيسان 

 أشار إلى أن التشريعات األوروبية 2007على النتيجة التي خرج بها تقرير سابق أولي صدر في تشرين الثاني 

مصادقة النهائية على الحكم في العالم، وإذا تمت ال) آفاآهة(تمنع دخول منتجات اإلآوادور إلى أآبر سوق للموز 

.  أن تطلب من المنظمة منحها صالحية فرض عقوبات تجارية على االتحاد األوروبيرفسيكون باستطاعة اإلآوادو

 قد رفعت دعوى ضد االتحاد األوروبي بشأن الموز - وهي أآبر مصدر للموز في العالم -وآانت اإلآوادور 

الواليات المتحدة والمكسيك ثم انضم إليها الحقًا نيكاراغوا وبنما بالترافق مع آل من غواتيماال وهندوراس و

 .28وآولومبيا آذلك

   االتفاقيات التجارية اإلقليمية3.4

حسب دراسة قام بها معهد األبحاث االقتصادية الزراعية فإن التجارة الثنائية تتنامى باستمرار بين الدول ذات المستويات 

سة فإن التجارة الزراعية تحديدًا تتمرآز بين الدول المتقاربة تنمويًا فالدول المتقدمة  وحسب الدرا29التنموية المتقاربة

 خالفًا -من هذه الدول بينما تعتمد الدول النامية % 70من صادرتها الزراعية للدول المتقدمة وتستورد % 80تصدر 

قد بدأ بالتغير منذ أآثر من عشر سنوات ولكن هذا الوضع . 30 على الدول المتقدمة في االستيراد والتصدير-للمتقدمة 

                                                 
 والصادر عن المرآز الوطني 2005للعام  لمعرفة جذور قضية الروبيان المستورد يرجى مراجعة تقرير التجارة الزراعية السورية  27

  .للسياسات الزراعية
 2005  لمعرفة تفاصيل قضية الموز المقامة من اإلآوادور ضد االتحاد األوروبي يرجى مراجعة تقرير التجارة الزراعية السورية للعام  28

  .والصادر عن المرآز الوطني للسياسات الزراعية
  .2007 بيرآوم وروزا،  29
  .صدر نفس الم 30
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حيث تتزايد التجارة الثنائية والسيما الزراعية منها بين الدول النامية بشكل آبير، ويعزز هذا التوجه انتشار ظاهرة 

  ). انظر المربع أدناه(االتفاقيات التجارية اإلقليمية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا على الساحة التجارية العالمية 

ف التكتالت  اإلقليمية بأنها المبادرات التي تتخذها الحكومات في منطقة ما لتحرير و تسهيل التجارة مع بعض تعر

الدول على الصعيد اإلقليمي، سواء من خالل إقامة مناطق حرة للتجارة أو اتحادات جمرآية أو غيرها من أشكال 

  .التنسيق والتكامل التجاري واالقتصادي اإلقليمي

من % 55جارة اإلقليمية أهمية متزايدة بالنسبة للمشهد االقتصادي العالمي فقد بلغت نسبة التجارة اإلقليمية تكتسب الت

إجمالي التجارة العالمية  ولقد ازدادت اتفاقيات التجارة اإلقليمية بمقدار ثمانية أضعاف منذ ثمانينيات القرن العشرين، 

 حاليًا، وقد أدى التعثر في المفاوضات متعددة األطراف وتشعبها من التجارة العالمية% 40وأصبحت تتحكم بنسبة 

وتعقيداتها إلى تعزيز التجارة اإلقليمية أآثر فأآثر، وتوفر هذه االتفاقيات العديد من المزايا ألعضائها من خالل مجاالتها 

منطقة في النظام التجاري العالمي المختلفة وتسهم في تنمية منطقة االتفاقية بأآملها آما تزيد من فاعلية مشارآة دول ال

ورغم المخاوف من األثر السلبي المتوقع . وتعتبر جزءًا أساسيًا من الخطط التنموية ألغلب البلدان النامية والمتقدمة

ي تزايد مستمر ومتسارع وال لالتفاقيات اإلقليمية على النظام التجاري متعدد األطراف فإن عدد هذه االتفاقيات ما يزال ف

، وقد ازداد هذا االتجاه مع دخول آتل اقتصادية عظمى ودول نامية ذات ثقل اقتصادي إلى ساحة 2000سيما منذ العام 

تعتبر االتفاقيات التجارية اإلقليمية ظاهرة . التنافس بدافع الرغبة بالحصول على إمكانيات أآبر للنفاذ إلى األسواق

 وآذلك نسبة -، وخالل السنوات األخيرة آانت أعداد االتفاقيات التفضيلية )غير قابلة للتراجع( واحد رئيسية ذات اتجاه

  . في ازدياد مستمر-التجارة التفضيلية من إجمالي التجارة العالمية 

  2007ببيلي، :   المصدر 

  :ليميةوفيما يلي أهم التطورات التي حصلت مؤخرًا في ما يخص االتفاقيات التجارية اإلق

   وآوريا31 المحادثات األوروبية مع دول اآلسيان1.3.4

 محادثات تجارية مع اتحاد دول اآلسيان بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة 2007بدأ االتحاد األوروبي في أواسط العام 

 في إطار بينهما وتعتبر هذه المفاوضات هي األضخم تجاريًا على مستوى العالم باستثناء المفاوضات متعددة األطراف

 وتسعى دول اآلسيان لمواجهة النمو االقتصادي الهائل 2007 أيار 4منظمة التجارة العالمية وانطلقت المفاوضات في 

وستشمل المفاوضات مواضيع أوسع وأعمق مما هو موجود في اتفاقيات منظمة ) الهند والصين(لجاريها العمالقين 

 2007 أيار 7آما استأنف االتحاد أيضًا في ).  أنواع الخدماتمثل مواضيع االستثمار وبعض(التجارة العالمية 

المحادثات التجارية مع آوريا الجنوبية والتي تهدف إلى تأسيس منطقة تجارية حرة مشترآة علمًا أن المحادثات بدأت 

وترآز السياسة . اوضات بينما تعتبر هذه الجولة المشار إليها هي البداية الفعلية للمف2003بين الطرفين شكليًا منذ العام 

األوروبية الجديدة على إنشاء مناطق تجارية حرة مع ثالث شرآاء آسيويين رئيسيين هم اآلسيان والصين واليابان في 
                                                 

  . دول شرق آسيوية10 منطقة تجارة حرة تضم  31



86 

وتعاني المفاوضات األوروبية مع . محاولة لتعويض التعثر على مسار المفاوضات المتعددة في منظمة التجارة العالمية

ديد من المنتجات الحساسة بالنسبة لالتحاد مما يجعل اتفاقياته غالبًا جزئية ومقيدة ويعقد آافة األطراف من وجود الع

  .المفاوضات ويزيد من صعوبتها

   اتفاق االتحاد األوروبي مع تسع دول أفريقية2.3.4

ى اتفاقية  إلى اتفاق أولي مع خمس دول افريقية وآان قد توصل إل2007 تشرين الثاني 27توصل االتحاد األوروبي في 

، إال أن جنوب أفريقيا ليست مشمولة باالتفاق حيث أعربت عن 32مماثلة مع أربع دول أفريقية أخرى قبل أيام من ذلك

ويعتبر االتفاق جزءًا هامًا من الصفقة التي يريد االتحاد إنجازها مع . رغبتها بعدم االشتراك في مثل هذه االتفاقية

وتهدف الصفقة بمجملها إلى تنظيم التجارة بين االتحاد وهذه الدول .  الباسيفيكية-ة  الكاريبي-مجموعة الدول األفريقية 

 التفضيلية غير العكسية التي آانت ة عامًا من االتفاقي30 فضًال عن تقديم المساعدة لها، وتعتبر هذه الصفقة وريثة لـ

ز على موضوع دخول األسواق إال أنها لم تتطرق ورغم أن االتفاقية ترآ. تنظم العالقة التجارية بين هذه الدول واالتحاد

  .إلى جانب الخدمات في هذا الشأن

   االتحاد المتوسطي3.3.4

 إلى مقترح إلنشاء االتحاد المتوسطي، ويتوقع للمقترح أن يعطي نفسًا جديدًا 2008 آذار 3توصلت فرنسا وألمانيا في 

التي ستقام بناءًا على برامج ثابتة " المشاريع"جديد سيكون اتحاد لسياسة االتحاد تجاه جيرانه، وترى فرنسا أن االتحاد ال

وأعربت بعض الدول العربية عن شكوآها في إمكانية أن يحقق االتحاد أهدافه المزمعة والسيما فتح . تنموية ومستمرة

وحسب . وروبياألسواق الزراعية بينما رأى البعض أن المقترح هو معارضة ضمنية النضمام ترآيا إلى االتحاد األ

المقترح فإن جميع األعضاء سيكونون متساوين وسوف يتم خلق اتحاد شبيه باتحاد دول البلطيق الذي أعلن عنه في العام 

 أعلن رسميًا في 2008 تموز 8هذا وفي . 33 ويهدف لتسهيل التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء1992

  . دولة من المنطقة43بمشارآة " طاالتحاد من أجل المتوس"فرنسا عن إنشاء 

   مجلس عبر األطلسي4.3.4

 مجلس عبر األطلسي للمرة الثانية منذ تأسيسه، والمجلس هو هيئة ثنائية وزارية أوروبية 2008انعقد في أيار من العام 

وابط  وتهدف إلى توسيع الر34 وتضم الوزراء األمريكيين والمفوضين األوروبيين2007أمريكية تأسست في العام 

والعالقات االقتصادية عبر األطلسي وإنجاز اتفاق يعالج آافة أنواع العوائق التجارية التي تخفض من حجم الجريان 

  .  35التجاري المتبادل ويشمل ذلك ضمنيًا اإللغاء التام للتعرفة الجمرآية على السلع والخدمات

                                                 
  .  بوتسوانا- ليسوتو - سوازيالند -موزامبيق : والدول األربع السابقة هي.  بوروندي-  راوندا -  تنزانيا -  أوغندا -آينيا :  الدول الخمس هي 32
  .أ2008للتوسع مراجعة المخابرات االقتصادية البريطانية،   33
  .ب2008ادية البريطانية، المخابرات االقتص  34
  . للتوسع يراجع المصدر السابق 35
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   السوق الخليجية المشترآة5.3.4 

لسوق الخليجية المشترآة حيز التنفيذ بعد أن آان قد تم إقرارها سابقًا في قمة الدوحة لدول  دخلت ا2008مع بداية العام 

، وسوف تمنح هذه السوق دول الخليج وزنًا تفاوضيًا أآبر في 2007مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في العام 

لس ولكن هناك بعض المخاوف من المفاوضات الدولية آما ستنشط حرآة األشخاص واالستثمارات في إطار دول المج

  .   أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة معدالت التضخم

   بعض التطورات في الدول الكبرى4.4

 الكبار، وسوف يتعرض ن تطورات في الدول التي يصطلح على تسميتها بالالعبي3يتعرض هذا القسم باختصار إلى 

  .الفصل الخامس بالتفصيل لسياسات هذه الدول

  عم األمريكي للسلع البيضاء الد1.4.4

 -  السكر -تخصص نسبة آبيرة من الدعم الذي تقدمه اإلدارة األمريكية لقطاعها الزراعي للسلع البيضاء وهي القطن 

ويتمثل دعم القطن بمدفوعات مسبقة لمنتجي القطن وآذلك من التأمين الزراعي المدعوم، .  الرز-الحليب ومشتقاته 

الدعم الزراعي األمريكي ورغم أن البرازيل قد آسبت دعوى في منظمة التجارة العالمية من % 22وتبلغ حصة القطن 

راجع الفقرة (ضد الدعم األمريكي لمزارعي القطن إال أن الواليات المتحدة ال تزال تماطل حتى اآلن في تنفيذ الحكم 

 شبيهة ببرامج القطن ولكنها أصبحت شبه أما بالنسبة للرز فبرامج دعمه). السابقة الخاصة بقضية القطن في هذا الفصل

ويتلقى السكر دعمًا . معدومة في العامين األخيرين بسبب ارتفاع أسعاره العالمية بشكل هائل وعدم حاجته إلى أي دعم

آما يتمتع بحماية تعرفية منعية ال ) 2004 في العام OECD طبقًا لحسابات منظمة الـ% ( 55سعريًا يقدر بحوالي 

 فمن المقرر أن تلغى 36ولكن في إطار منطقة نافتا% 50ها إال إذا تدهورت األسعار العالمية بنسبة تفوق يمكن تجاوز

 ، وخالفًا للقطن ال تدخل سياسات السكر األمريكية في إطار ما يسمى 2008الحواجز على تجارة السكر في العام 

تفاقيات الدولية، وتتميز سياسات األلبان األمريكية ألنها تتعلق بالتعرفة الجمرآية الخاضعة لال" الفاتورة المزرعية"

بالتعقيد وتتضمن دعم المنتجين في حال تهاوي األسعار ودعمًا سعريًا من خالل المشتريات الحكومية وحماية بواسطة 

 تقدره من إجمالي الدعم الزراعي األمريكي آما% 40التعرفة الكمية ودعمًا تصديريًا ويبلغ حجم الدعم لقطاع األلبان 

إن آل هذا الدعم المتنوع والمعقد يشكل عثرة آبيرة في وجه المفاوضات الزراعية اإلقليمية . OECD منظمة الـ

  . والمتعددة ويفسر جزئيًا عدم المرونة في الموقف األمريكي تجاه مطالبة الدول النامية له بتخفيض الدعم الزراعي

   مشكلة السكر األوروبي2.4.4

وروبية من منتجي السكر األوروبيين تخفيض إنتاجهم بشكل آبير فيما إذا أرادوا أن تستمر إجراءات طلبت المفوضية األ

 مساعدات مالية لتشجيع ترك إنتاج 2006 و2005فتح األسواق في التجارة العالمية وقد قدمت المفوضية خالل العامين 

 وأعلن 2005 أصلح نظام دعم السكر لديه في العام السكر ولكنها لم تكن مغرية بشكل آاف آما يبدو، وآان االتحاد قد
                                                 

  . منطقة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية 36
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، ويهدف اإلصالح إلى إنهاء إغراق السكر األوروبي لألسواق 2010عن توقف مساعدات السكر بشكل تام في العام 

  .العالمية علمًا أنه حسب النظام القديم آان السكر األوروبي محميًا بتعرفة عالية ومدعومًا بسخاء محليًا وتصديرياًَ

   تراجع الصادرات الصينية3.4.4

 لوحظ تراجع قيمة وحجم الصادرات الصينية بشكل ملموس وهو األمر الذي يعكس تأثير تباطؤ 2008مع بداية عام 

االقتصاد األمريكي على الصين آما ارتفعت أسعار المنتجين بشكل آبير نتيجة التضخم مما سينعكس على أسعار 

وعلى سبيل المثال بلغت قيمة الصادرات الصينية في الشهر . اع أسعار السلع الغذائيةالمستهلكين والسيما بمالحظة ارتف

. 2007 مليار دوالر خالل نفس الشهر من العام 23.7 مليار دوالر مقارنة بحوالي 8.6 حوالي 2008الثاني من العام 

  .لى صادراتهاوتعاني الصين آذلك من ضغوط أمريكية لزيادة سعر عملتها مما سيؤثر سلبًا آذلك ع

  37 االتفاقيات والتطورات ذات العالقة بسوريا5.4

ما يزال االقتصاد السوري يسعى بخطى ثابتة نحو المزيد من االنفتاح االقتصادي، وقد سجل في هذا المجال توقيع عدد 

 عدد من اإلجراءات من االتفاقيات ومذآرات التفاهم والوثائق المتبادلة مع العديد من الشرآاء التجاريين آما تم اتخاذ

الداخلية التي تصب في اتجاه موائمة القوانين المحلية مع قواعد التجارة الدولية، والسيما إنهاء القائمة السلبية والسماح 

تقرير التنافسية الدولية ت سوريا دخلباستيراد معظم المنتجات الزراعية والسماح بتصدير قوائم جديدة من السلع، آما 

 : وفيما يلي تلخيص ألهم التطورات المذآورة.  ألول مرة2008-2007للعامين 

  )مرتبة حسب تواريخها( االتفاقيات الثنائية والدولية 1.5.4

ثماني  على 2007-2-10وقعت الجمهورية العربية السورية وجمهورية طاجيكستان في :  طاجيكستان- ةسوري •

 .لهاوالحماية المتبادلة االستثمارات تشجيع ووالفني حول التعاون االقتصادي والعلمي  اتفاقيات ومذّآرات تفاهم

تقديم مبلغ عشرة  على وثائق تنص على 2007-4-4الحكومتان السورية واأللمانية في  توقع:  ألمانيا- ةسوري •

دعم المشاريع فيها، وتنص إحدى الوثائق على  االقتصادي واالجتماعي اإلصالح سورية لتنمية إلىماليين يورو 

 ا بالمقابلسوري آما التزمت  في التنمية االجتماعية واالقتصادية في سوريةاإلسهام للقطاع المائي بهدف المؤسساتية

 المواد والسيارات والبضائع وقطع الغيار التي يتم توريدها للمشاريع المذآورة من الرسوم الجمرآية ورسوم بإعفاء

  .االستيراد والتصدير

 اتفاقا ومذآرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا 21 على  2007-4-10في  ةليبيالورية الحكومتان السووقعت :  ليبيا- ةسوري •

، ومن بين االتفاقيات الموقعة هناك اتفاقية لمنع االزدواج في ختام أعمال اللجنة العليا السورية الليبية المشترآة

 .الضريبي ومذآرة تفاهم في مجال االستثمار

                                                 
  - أصداء الوطن - سيريان ريبورت - سيريا ستبس - سيريا نيوز :  جميع الفقرات في هذا القسم تم تلخيصها من المواقع والمصادر التالية 37

  .يةأعداد مختلفة من جريدة االقتصاد
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على أن يتم سداد الديون الرومانية على  2007-5-19رية والرومانية في الحكومتان السو تاتفق:  رومانيا- ةسوري •

، وحسب االتفاقية حصلت سوريا على تخفيض آبير في حجم سورية على مدى أربع سنوات بعد تصديق االتفاقية

 . وفق شروط إيجابية تحقق مصلحة الطرفينالدين وسوف تتم التسوية 

 المتحدة اإلنمائي على وثيقتي األمم مع برنامج 2007-6-3في السورية وقعت الحكومة :  األمم المتحدة- ةسوري •

نشاء بإ األولالمشروع ، ويتمثل  ألف دوالر596مشروعين سيتم تنفيذهما بالتعاون بين الجانبين بكلفة تصل إلى 

 الرفاه أما المشروع الثاني فهو لتأسيس صندوقسوريا قاعدة معلومات من اجل سياسات عمالة وتوظيف شاملة في 

 . االجتماعي

 وروسيا لتشجيع اعلى اتفاقية بين سوري 2007-6-13في صادق مجلس النواب الروسي :  روسيا- ةسوري •

تهدف إلى تهيئة و 2005 وقعت في موسكو عام ، وآانت االتفاقيةاالستثمار بين البلدين وحماية االستثمارات

وتنص االتفاقية ، للنشاط االستثماري المتبادل بين البلدينالظروف القانونية المناسبة وتوفير الضمانات المطلوبة 

حمايتها وفقا للقوانين المعمول بها في البلدين على أن تتكافأ فرص وعلى تبادل االستثمارات بين سورية وروسيا 

المستثمرين الروس في سورية والمستثمرين السوريين في روسيا مع فرص المستثمرين المحليين أو المستثمرين 

 .ن بلدان ثالثةم

عدة اتفاقيات ووثائق تعاون في ختام  2007-6-25في  ة والصينية السوريالحكومتان توقع:  الصين- ةسوري •

تفعيل التعاون التجاري واالستثماري واالقتصادي وتشمل الوثائق  .أعمال اللجنة العليا السورية الصينية المشترآة

وقع الجانبان أيضا على وثيقة متبادلة للتعاون في المحافل  آما .في مجاالت التعليم العالي والنقل واالتصاالت

 .الدولية اقتصاديا وتجاريا والسيما في مجال دعم انضمام سورية لمنظمة التجارة العالمية

على مذآرة تفاهم في مجال النقل البحري والجوي  2007-7-3في  ايزوقعت سورية ومالي:  ماليزيا- ةسوري •

  آما يدرس الطرفان إمكانيةسة هيئة التنمية الصناعية الماليزية المعنية بشؤون االستثمارومذآرة تفاهم مع مؤس

 .توقيع اتفاقية للتجارة الحرة وتوقيع اتفاقية لتشجيع وحماية االستثمارات

 باألحرف األولى على اتفاق لتجنب االزدواج أفريقيا وجنوب اوقعت آل من سوري:  جنوب أفريقيا- ةسوري •

تشجيع االستثمارات والحماية تشمل  اتفاقيات  عدة إلى الجانبان توصلآما، 2007-7-14 في ين البلدينالضريبي ب

سوف تحدث دفعًا آبيرًا في العالقات التجارية الثنائية بين  والفنيلتعاون االقتصادي والتجاري واالمتبادلة لالستثمار 

 .البلدين

- 7-25وقع الجانبان في عة للجنة الوزارية السورية الكويتية جتماعات الدورة التاسفي ختام ا:  الكويت-ةسوري •

 منها برنامج ينص على تشجيع االستثمار واتفاقية تعاون للنقل البحري تفاقيات تعاونواعلى ثالث مذآرات  2007

 .التجاري
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عت  وق2002في إطار مذآرة التفاهم الزراعي الموقعة بين سوريا والبحرين في العام :  البحرين- ةسوري •

حول البحوث الزراعية زراعي يشمل برنامج تعاون  على وثيقة 2007-11-5 في السورية والبحرينيةالحكومتان 

 النباتي والمراعي والمحميات ووقاية النبات والحجر الزراعي اإلنتاجالملوحة وولجفاف ل المتحملةالمحاصيل 

 األدويةثروة الحيوانية وتشجيع وتسهيل تبادل  الزراعية والتعاون في مجاالت الاآلفاتوتبادل المعلومات حول 

والتجارة  الزراعي اإلنتاج الزراعي وتبادل المعلومات عن اإلرشادواللقاحات البيطرية والتعاون في مجال 

 . والمياه ومجاالت التدريب والزيارات العلميةاألراضي والتعاون في مجال الزراعية

اتفقت  لسورية األرمينية للتعاون االقتصادي والتجاري والعلمي والفنيفي ختام أعمال اللجنة ا:  أرمينيا- ةسوري •

لجنة : واللجان هي ، المختلفةالموضوعاتعلى تشكيل ثالث لجان فنية لدراسة 2007-11-7في سورية وأرمينيا 

قد البلدان  آانو، التجارة واالستثمار والمالية والمصارف ولجنة التعاون االقتصادي والعلمي والفني ولجنة الصياغة

 . على ثالثة اتفاقيات للتعاون االقتصادي والتجاري2007مطلع العام وقعا في 

 توقيع ست  اتفاقيات ثنائية مع ترآيا حول النقل والنقل 2008 آانون الثاني 5 إلى 2تم خالل الفترة :  ترآيا- ةسوري •

 2008ريا وترآيا فقد أعلنت ترآيا في شباط البحري والمخازن، واستتباعًا التفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سو

 .2007 شهرًا األولى من العام 11خالل الـ% 50أن التجارة البينية المشترآة قد ازدادت بنسبة 

 تفاهم تهدف إلى تسهيل التعاون  مذآرة2008-2-19في  والكويتية السورية الحكومةوقعت :  الكويت- ةسوري •

وتأتي الكويت في المرتبة  .عالية أنشطتهم في دعم البيئة االستثمارية في سورية لزيادة فالطرفينوتنسيق الجهود بين 

بواسطة قروض تبلغ قيمتها   حيث تمولالثالثة من حيث االستثمار العربي واألجنبي في سورية بعد السعودية وترآيا

ي تربط مناطق اإلنتاج الطرق السريعة التومنها مشاريع تتعلق بمشروعا  26اإلجمالية مليار دوالر ما مجموعه 

 .في قطاعات المياه والسدود وصوامع الحبوبمشاريع بمناطق التصدير و

 منها 2008-3-6 في عشر اتفاقيات ومذآرات تفاهمعلى اإليرانية و السورية وقعت الحكومتان:  إيران- ةسوري •

مذآرة تفاهم للتعاون  وآذلك 2009-2008 لمذآرة التفاهم في مجال حماية البيئة لألعوام األولالبرنامج التنفيذي 

على البرنامج التنفيذي لمذآرة التفاهم بين هيئة المواصفات والمقاييس في و  البيطريةواألدويةفي مجال اللقاحات 

 أن سوريا وإيران 2008-2-15من جهة أخرى أعلن في . اإليرانيةسورية ومعهد المواصفات والبحوث الصناعية 

 من بينها  مليون دوالر تتضمن مشاريع استثمارية مشترآة في مختلف المجاالت  3.5 مةاتفاقية نهائية بقيستوقعان 

مباحثات سورية إيرانية إلقامة منطقة  عن 2007-8-18آما أعلن في .  في سورياصنع لتعليب لحوم المواشيبناء م

 .تجارة حرة بين البلدين

سوت  2008-5-18في مهوريتي تشيكيا وسلوفاآيا  ثالث اتفاقيات مع جاوقعت سوري:  تشيكيا وسلوفاآيا- ةسوري •

، وبذلك انتهت  تم توقيع اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي بين سورية وتشيكياآماخاللها ديونها مع هاتين الدولتين، 

 .  الحساب الخاص الذي آان عالقًا بين الدول الثالث بصورة نهائيةقضية 
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 اتفاقية ومذآرة تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة السورية 13تونسية وقعت الحكومتان السورية وال:  تونس- ةسوري •

توحيد قواعد ترخيص واستيراد لاتفاقية ، ومن بين االتفاقيات الموقعة هناك 2008-5-20 في التونسية المشترآة

 .وبرنامجًا تنفيذيًا في مجال حماية البيئة األدوية واللقاحات البيطرية

 إلى الشبكة الدولية لتسويق المحاصيل الزراعية وذلك بعد أن ا سوريامانضملن عن أع:  األمم المتحدة- ةسوري •

وهذه الشبكة هي منظمة تأسست برعاية الفاو وتضم . 2008-5-24 في  على هذا االنضمامت الحكومة السوريةوافق

هم في التعريف هذا االنضمام سيساو.  من دول العالم، وهي منظمة مستقلة ال تهدف إلى الربح80في عضويتها 

 للسلع بالمعلومات التشريعية الخاصة بالمنتج الزراعي السوري وخصائصه وتنوعه والميزة النسبية والتنافسية

 ضمن أعضاء الشبكة وبالتالي خلق فرص تسويقية حقيقية واستهداف أسواق جديدة تسهم في تصريف السورية

 االنضمام من الحصول على آل مصادر المعلومات ستتمكن وزارة الزراعة بهذا آما المنتج الزراعي السوري

وقواعد البيانات الخاصة بالمنظمة واالستفادة من آل المعارف والتكنولوجيا المستخلصة من تجارب الدول 

األعضاء في مجاالت اإلنتاج الزراعي والتسويق الزراعي وعمليات معاملة ومعالجة ما بعد القطاف للفواآه في 

 .ائي والفاآهةمجاالت التصنيع الغذ

حماية  تدور حول 2008-6-24 في ثالث اتفاقياتوقعت الحكومتان السورية والرومانية على :  رومانيا- ةسوري •

التعاون مع الجانب السوري في قطاع  آما أعربت رومانيا عن اهتمامها ب.االستثمارات وتجنب االزدواج الضريبي

 .الطاقة والزراعة والبنية التحتية

على  2008-7-1الحكومتان السورية واللبنانية في ختام أعمال اللجنة الزراعية المشترآة في وقعت : ن لبنا- ةسوري •

جتماعات المتضمن تبادل المنتجات الزراعية وتطويره بدون أي معوقات وبما يتناسب مع فتح أسواق االمحضر 

وتضمن المحضر إعادة تفعيل دور  .عيجديدة في آال البلدين لزيادة التكامل في مجال تصدير فائض اإلنتاج الزرا

اللجان الفنية المشترآة بما فيها لجنة البحوث العلمية الزراعية واعتماد اللجان الزراعية المشترآة آلجنة الثروة 

 .الزراعية والثروات الطبيعية ولجنة الثروة الحيوانية واألسماك ولجنة التكامل الزراعي

  :)مرتبة حسب تواريخها(والمتعلقة بفتح األسواق اإلجراءات التي اتخذها القطر  2.5.4

السماح لكافة المستوردين  2007-8-7قررت وزارة االقتصاد في : السماح باستيراد الذرة الحلوة ورقائق البطاطا •

باستيراد مادة الذرة الحلوة آما وسمحت الوزارة في قرار آخر لكافة المستوردين باستيراد مادة رقائق البطاطا 

 .الهشة

 الخاص بتعديل نسب الرسوم الجمرآية  صدر المرسوم 2007في آب : فض التعرفة الجمرآية لعدد من الموادخ •

 2007-9-1 وبدأ تطبيقه اعتبارًا من 2001 جدول التعريفة الجمرآية المتناسقة الصادرة للعام فيالمنصوص عليها 

وآذلك السكر المستخدم % 1 ال تتجاوز ويتضمن تخفيضات جمرآية هامة حيث أصبحت تعرفة حليب األطفال مثًال

 .فقط% 1للصناعات أصبحت تعرفته 
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للقطاع الخاص باستيراد اللحوم الحمراء  2007-9-5قررت وزارة االقتصاد في : السماح باستيراد اللحوم الحمراء •

زارة  على أن تخضع لموافقة ومن آل دول العالموآذلك األسماك المبردة والمجمدة )  أبقار- ماعز - ضأن(

 .الزراعة وتراعي الشروط الفنية

سمحت وزارة االقتصاد لكافة المستوردين باستيراد مادة الثوم : السماح باستيراد الثوم وبعض الخضار والفواآه •

 .2008وحتى الشهر الخامس من العام  1/10/2007من ابتداًء 

  2007-10-15 في صاد والتجارةسمحت وزارة االقت: السماح لمؤسسات وزارة االقتصاد باالستيراد المباشر •

للمؤسسات التجارية التابعة لها الداخلية منها والخارجية باالستيراد بشكل مباشر من الدول األخرى من اجل تغطية 

 .حاجة األسواق السورية من المواد التي تتعامل بها إلى جانب القطاع الخاص

من عنب طازج المصنوع نبيذ الباستيراد  2007-11-21في سمحت وزارة االقتصاد : السماح باستيراد النبيذ •

 .المقواة بالكحول، ومشروبات مخمرة أخرىو

 تم السماح باستيراد عدد آبير من 2008مع بداية شهر آذار : السماح باستيراد عدد من المنتجات الزراعية والغذائية •

ماك وأسماك التربية وزيت الفول السوداني السلع الزراعية والغذائية لكافة المستوردين ومنها األلبان بأنواعها واألس

 .وغيرها

في قرار لها لكافة المستوردين باستيراد مادة  2008-3-17في سمحت وزارة االقتصاد : السماح باستيراد البيرة •

 ".مالت"مصنوعة من الشعير الناشط » بيرة«جعة 

 2008-3-25 في  وزارة االقتصاد والتجارةأآدت: إعفاء المستوردات من الدول العربية من تقديم وثيقةالتأآيد على  •

إعفاء المستوردين من تقديم وثيقة من مديريات االقتصاد والتجارة الخارجية تفيد بأن المادة بضرورة االلتزام 

المستوردة مسموح باستيرادها فقط للمستوردات الواردة من إحدى الدول العربية األعضاء بمنطقة التجارة الحرة 

 .العربية الكبرى

 تم إصدار قائمة جديدة تتضمن 2008مع نهاية شهر آذار : السماح باستيراد عدد من المنتجات الزراعية والغذائية •

السماح باستيراد عدد آبير من السلع الزراعية والغذائية لكافة المستوردين ومنها اإلسفنج الطبيعي والخميرة والذرة 

 .البيضاء وغيرها

 هو 2008 حزيران 2 أن 2008نت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في أيار أعل: القائمة السلبية المختصرة •

قبل هذا اإلعالن بتحرير تجارة االستيراد من خالل  ةسوريحيث قامت  ةسوريالقائمة السلبية في " وفاة"موعد 

 . تحرير تجارة عدد آبير من المواد
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  :)حسب تاريخ صدورها( إجراءات تشجيع التصدير 3.5.4

قرارًا سمحت بموجبه بتصدير مادة  2008-1-22في أصدرت وزارة االقتصاد :  بتصدير البيض والفروجالسماح •

 المصارف آوالبيض بكافة أنواعه على أن يتم التصدير بموجب تعهد إعادة القطع للمصرف التجاري السوري 

تصدير مادة الفروج المجمد آما سمحت الوزارة في قرار آخر للشرآات المرخصة على قانون االستثمار ب .الخاصة

 . طن لكل شرآة200 طن شهرياًَ موزعة 1000 ولكمية أشكالهبكافة 

للمؤسسة العامة  2008-2-23في سمحت وزارة االقتصاد في قرار لها : السماح لمؤسسة الدواجن بتصدير البيض •

 . تاجها حصرًاصندوقًا أسبوعيًا ومن إن» 1000«للدواجن بتصدير مادة البيض بكافة أنواعه  لكمية 

  : إجراءات داخلية لتحديث االقتصاد السوري ومواءمته مع القواعد الدولية4.5.4

 إلى مشروع قانون سالمة الغذاء الذي يهدف  2007-5-15أقر مجلس الوزراء في : إقرار قانون سالمة الغذاء •

ولة في سورية وتنظيم الرقابة ضمان سالمة وصحية وجودة األغذية المنتجة محليًا والمستوردة والمصدرة والمتدا

 .عليها بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال

ويعتبر القانون المذآور  قانون حماية المستهلك 2007-8-6أقر مجلس الشعب في : إصدار قانون حماية المستهلك •

جاته من المواد االستهالآية ياقتصادية ويوفر احت من نوعه في سورية وهو يضمن حقوق المستهلك االاألول

 لحماية اإلرشاديةالمبادئ القانون اعتمد وقد   . والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية والخدمات آافةواألدوية

 أي شخص إبرام أي المتحدة ويكفل ممارسة النشاط االقتصادي للجميع ويحظر على األممالمستهلك المعتمدة بقرار 

 آما يلزم مقدمي الخدمات  للمستهلكيناألساسية بالحقوق اإلخالل نشاط يكون من شأنه أي ممارسة أوتفاق ا

 التعليمات التنفيذية 2008-6-9وقد أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في  .باإلعالن عن أسعارهم

 .للقانون

 بموجبه العمل ت مجلس الوزراء قرارًا أنهئاسةر تأصدر 2007-8-20في : فك ارتباط الليرة بالدوالر األمريكي •

 وبذلك يكون مصرف سورية المرآزي ثاني بنك مرآزي في الشرق األمريكيبنظام ربط الليرة السورية بالدوالر 

 في أيار الماضي لمواجهة التضخم التي اتخذت قرارًا مماثًال الكويت بعد يتخلى عن ربط عملته بالدوالر األوسط

   .ونص القرار على ربط الليرة بسلة عمالتو، اع تكاليف الواردات المسعرة بعمالت مثل اليورالناجم عن ارتف

 إلى   القانونيهدف، ومشروع القانون الخاص بالتحكيم 2007-10-8أقر مجلس الوزراء في : إقرار قانون التحكيم •

سرعة البت في المنازعات تنظيم قضايا التحكيم واإلجراءات التحكيمية من خالل تبسيط اإلجراءات وضمان 

 . صدر مرسوم قانون التحكيم2008-3-24 هذا وفي .ووضع الضوابط القانونية لها
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 اعتبارا به وبدأ العمل  التجارة الجديد قانون7--2-11-25في أقر مجلس الشعب : مجلس الشعب يقر قانون التجارة •

 تواآب التطورات االقتصادية التي أدت إلى على أحكام ومصطلحات جديدةالقانون يشتمل ، و2008من بداية نيسان 

 . سابقًاخلق أساليب واليات جديدة لم تكن مطروحة في التعامل التجاري

يتضمن اإلطار القانوني الصحيح  القانون الخاص بالشرآات و2008-3-16صدر قي : إصدار قانون الشرآات •

تم العمل بالقانون الجديد ، وات بكل أنواعها والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالشرآاالقتصاديةلمختلف النشاطات 

 . بالتوازي مع بدء العمل بقانون التجارة2008اعتبارًا من األول من نيسان 

مشروع القانون المتضمن قانون المنافسة ومنع  2008-3-30في أقر مجلس الشعب : إقرار قانون االحتكار •

فسة الحرة المتكافئة وغير المتأثرة بعمليات وممارسات ويهدف القانون إلى ضمان إخضاع األسعار للمنا، االحتكار

احتكارية من بعض قوى السوق و منع ظهور االحتكارات بين القوى االقتصادية النامية في السوق والتي يمكن أن 

 .تضر باالقتصاد والمستهلك باإلضافة إلى تحديد القواعد الناظمة لحرية المنافسة

، ومن المفروض أن 2008 -5-5 مرسوم تأسيس صندوق الدعم الزراعي في صدر: إنشاء صندوق الدعم الزراعي •

يحل الصندوق تدريجيًا محل آافة أشكال الدعم الزراعي آما ينص المرسوم، ويسمح المرسوم للحكومة بدعم أي 

 . منتج زراعي ترى انه يستحق الدعم وليس فقط المحاصيل االستراتيجية آما آان األمر حتى صدور المرسوم

  :الفصللنقاط الرئيسية التي تناولها ا 

ارتفعت أسعار آافة السلع الزراعية الغذائية خالل الفترة الماضية والسيما العامين األخيرين، وتضاعفت أسعار  •

 .2008 وحتى 2003الذرة والقمح منذ العام 

والتي ة االحتباس الحراري نتيجواجه العالم في األعوام الماضية ظاهرة تزايد انبعاث الغازات من الكرة األرضية  •

انعكس سلبًا نتيجة تعرض بعض المناطق للجفاف و أخرى للسيول وغيرها مما تسببت بتغيرات مناخية ملموسة 

 .على اإلنتاج الزراعي العالمي

 ومنظمة الزراعة واألغذية التابعة لألمم OECD)(حسب دراسة مشترآة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  •

 .2016-2007 فإن تأثير الوقود الحيوي سيكون رئيسيًا على القطاع الزراعي بين عامي )FAO(المتحدة 

ال تزال أغلبية الدول األعضاء في المنظمة تحاول القيام بخطوة ما إلعادة الحياة إلى مفاوضات جولة الدوحة،  •

 ،الجانب الزراعي وغيرهالتفاق دولي يغطي عن مسودة جديدة  2008في أيار  منظمة التجارة العالمية وأعلنت

 . بالفشل2008ولكن انتهت المفاوضات في تموز 

لهيئة حول قضية اوجدت هيئة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية أن الواليات المتحدة فشلت بتنفيذ حكم  •

 .القطن وأنها ما تزال تنتهك التزاماتها لدى المنظمة
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المية أن نظام استيراد الموز في االتحاد األوروبي يخرق قوانين وجدت هيئة فض النزاعات في منظمة التجارة الع •

 .التجارة الدولية

تتنامى التجارة الثنائية باستمرار بين الدول ذات المستويات التنموية المتقاربة والتجارة الزراعية تحديدًا تتمرآز بين  •

 .الدول المتقاربة تنمويًا

محادثات األضخم تجاريًا على مستوى العالم مع اتحاد دول اآلسيان  ال2007 عامبدأ االتحاد األوروبي في أواسط  •

 .بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما

 . بعد أن آان قد تم إقرارها سابقًا في قمة الدوحة2008دخلت السوق الخليجية المشترآة حيز التنفيذ في العام  •

 .دةفي الواليات المتح% 55يتلقى السكر دعمًا سعريًا يقدر بحوالي  •

 . 2008تراجعت قيمة وحجم الصادرات الصينية بشكل ملموس في األشهر األولى من العام  •

 . وروسيا لتشجيع االستثمار بين البلدين وحماية االستثماراتاعلى اتفاقية بين سوريتمت المصادقة  •

ليه وبذلك أصبحت وتمت الموافقة ع الشبكة الدولية لتسويق المحاصيل الزراعية تقدمت سوريا بطلب انضمام إلى •

 .سوريا عضوًا في الشبكة

 ضمان سالمة وصحية وجودة األغذية المنتجة إلى قانون سالمة الغذاء الذي يهدف مشروعأقر مجلس الوزراء  •

 .امحليًا والمستوردة والمصدرة والمتداولة في سوري

 .2008 خالل العام به وبدأ العمل  التجارة الجديدأقر مجلس الشعب قانون •

 بهتم العمل و والتجارية االقتصادية اإلطار القانوني الصحيح لمختلف النشاطات ون الشرآات الذي يبينصدر قان •

 .بالتوازي مع بدء العمل بقانون التجارة

 إلى ضمان إخضاع األسعار  الذي يهدفأقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن قانون المنافسة ومنع االحتكار •

 .تحديد القواعد الناظمة لحرية المنافسةوو منع ظهور االحتكارات للمنافسة الحرة المتكافئة 

تدريجيًا محل آافة أشكال الدعم الزراعي آما ينص الذي سيحل صدر مرسوم تأسيس صندوق الدعم الزراعي  •

 .المرسوم
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 السياسات الزراعية في البلدان المتقدمة وأهم الدول النامية :الخامس الفصل

   مقدمة5-1

االرتفاع الكبير في أسعار السلع الزراعية واستمرار انخفاض الدوالر ب يتجلى 2006 المميزة للعام أهم المالمح 

،  لدى االتحاد األوروبي ، وفي الجانب المحلي وقد تأثرت السياسات الزراعية المطبقة بهذه المتغيراتاألمريكي

  .نظام المدفوعات المفردةقة باإلنتاج من خالل  الدفعات اإلضافية غير المتعلبعضتشوهات الدعم تقديم استدعى إصالح 

بالنسبة لكوريا واليابان فقد اتفقتا مؤخرًا على إجراءات سياسة اإلصالح ، بينما الواليات لمتحدة األمريكية ماضية أما 

لى  الدول طورت سياساتها المشجعة عبعضآما أن .  قانون مزرعي جديد ليحل مكان القانون المزرعي الحاليإعدادفي 

 وقد استمرت المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول المسائل التي ال تزال معلقة في جدول .الوقود الحيويإنتاج 

أعمال الدوحة حول متطلبات التنمية حيث فشلت األطراف حتى اآلن في التوصل إلى اتفاق بشأنها على الرغم من 

السياسات التجارية المتعددة األطراف فقد بقيت الحالة دون تحقيق أما . المحادثات الواسعة النطاق والتي تمت حتى اآلن

  .تقدم آبير نتيجة لذلك

في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية آنسبة من إجمالي  PSE(38%(انخفض مستوى الدعم المقدر للمنتجين 

وفي عام . 06-2004في الفترة  ٪ 29 إلى 88-1986 ٪ من الفواتير خالل الفترة 38فواتير المزرعة في المتوسط من 

 ومع ذلك ، لم يطرأ تغيير يذآر في 2005عن العام % 2 ٪ بفارق PSE (27( ، آان الدعم المقدر للمنتجين 2006

في الفترة األخيرة آان هناك تقدم . مستوى الدعم للمنتج منذ أواخر التسعينات لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية آكل

تقرير ( . للمنتجين من خالل تحول ملحوظ بعيدا عن التدابير المرتبطة بإنتاج سلع أساسية محددةفي طريقة تسليم الدعم

  )2007السياسات الزراعية في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، 

م على الرغم من إجراء تخفيض آبير ، إال أن اإلجراءات المرتبطة باإلنتاج مازالت تهيمن على دعم المنتج  في معظ

إن تحسين توجيه السياسات من شأنه أن يزيد من فعاليتها في تلبية األهداف المحلية، وتعزيز الكفاءة، وتحسين . البلدان

  .الشفافية

                                                 
وهي .  تدابير السياسات التي تدعم الزراعةضمن المستهلكين ودافعي الضرائب إلى المنتجين الزراعيين تحويالت إلجمالي النقديةهو القيمة  -38

 ) والتنمية االقتصاديمنظمة التعاون( المزرعة  باب على مستوىسالميزانية، ويقاومدفوعات ) MPS(تشمل دعم سعر السوق 
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عادة تتمتع  هذا الفصل بشكل مختصر نظرة على السياسات الزراعية في دول مختلفة متقدمة والتي سوف نلقي في

االتحاد والسيما  التنميةالتعاون االقتصادي وهذه الدول هي دول منظمة . يةبمعدل عالي من النمو االقتصادي والتنم

  . واليابان الجنوبيةاألوروبي ، الواليات المتحدة األمريكية ،آوريا

  التغيرات في الدعم الزراعي في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 5-2

عم الزراعي المقدم لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  الدإلىفي العدد السابق من تقرير التجارة تم التنويه 

)OECD ( وبالرغم من بعض التخفيضات في الدعم فإن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تميزت بمستوى دعم

 مليار  286  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية نحو بلغ إجمالي الدعم المقدم للمنتجين في دول2006آبير، ففي العام 

هناك انخفاض في الدعم المقدم وآان من إيصاالت المزارعين % 27 يورو والتي شكلت مليار 214وما يعادل أدوالر 

باإلضافة إلى الدعم المقدم . 1988 – 1986 نسبة إلى العام 2006 – 2004آنسبة من إيصاالت المزرعة في الفترة 

ما لقطاع الزراعة الدعم  بلغ إجمالي.  التسويق والترويجالتفتيش،تية، حت، البنية الالبحوثللخدمات العامة للزراعة مثل 

 وهذا آان 2006 – 2004 خالل الفترة الناتج المحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  من1.1 يعادل

 منظمة التعاون تقرير السياسات الزراعية في دول ( %2.5 والذي شكل 98 -1996 لمتوسط الفترةأقل من النصف 

  .)2007االقتصادي والتنمية ، 

 2006 – 2004 متوسط الفترةهناك اختالف آبير في مستوى دعم المنتجين المقدم  بين دول المنظمة وقد بلغ في 

في % 22في الواليات المتحدة والمكسيك، % 14في أستراليا، % 5من إيصاالت المزرعة في نيوزيلندا، % 1حوالي 

وقد بلغت نسبة دعم .  وآوريا وسويسراجوالنرويفي أيسلندا % 60، وأآثر من في اليابان% 55رآيا، في ت% 24، وآندا

% 5 بمقدار وقد آانت هذه النسبة اآبر الفترة نفسهالمزارعين في االتحاد األوروبي في امن إيصاالت % 34المنتجين 

  .1988 – 1986 الفترة من متوسط
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من فاتورة % (06 – 2004 و 98- 1996ين المقدم لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للفترتين  يبين تقديرات دعم المنتج-  1الشكل 
)المزارعين

  

   )OECD( التعاون االقتصادي والتنمية ةقاعدة بيانات منظم: المصدر 

نة بهدف إظهار مرو هم في دعم المنتجين المقدرالعنصر األ SCT(39(المفردةال يزال مكون تحويالت السلعة 

 قرارات اإلنتاج ضمن إجراءات السياسات المختلفة والتي بدأت مؤخرًا تتطور بشكل ملحوظ بعيدًا  تطبيقالمزارعين في

متوسط  ٪ في 88(على الرغم من انخفاض نصيبها في إجمالي دعم المنتجين من . عن الدعم المباشر المرتبط بالسلعة

 لسلعة أساسية واحدة آان الموجهةالت ي االنخفاض في التحو).06-2004متوسط الفترة ٪ في 64 إلى 88-1986الفترة 

في حصة اإليصاالت لمنتج  الحليب  والبيض  ) SCT( انخفض مكون تحويالت السلعة المفردة ، فقدمتفاوتا عبر السلع

رز والسكر ، وغيرها من القطاعات المحمية تقليديا بشكل آبير مثل األذور الزيتية بنسبة أآثر من النصفوالحبوب والب

 أقل ارتباطاً بشكل يكون فيه الدعم على مر السنين نحو مدفوعات الميزانية  تطوروقد . التي شهدت انخفاض طفيف فقط

، أو عدم وجود ليكون مؤهال للدفع) و جميع السلعأ(، إما عن طريق السماح لمجموعة من السلع بإنتاج سلعة محددة

  )2007ات الزراعية في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تقرير السياس (شرط اإلنتاج لتلقي الدفع

  التطورات الرئيسية في السياسات الزراعية في بعض دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 5-3

 عن 2007تم التعرض لها في الفصل الخامس من تقرير التجارة الصادر في العام عما كن هناك تطورات جوهرية تلم 

طني للسياسات الزراعية والتي رآزت بشكل عام على استمرار  السياسات الزراعية العامة المنفذة في العام المرآز الو

 وتوسيع سياسات إصالح 2005 في اإلتحاد األوروبي مع خطة تقديم نظام الدفعات المفردة والتي بدأت في العام 2003

 مع تطوير دول 2013 – 2007لتنمية الريفية للفترة  باإلضافة إلى تبني تشريع جديد ل2006قطاع السكر في العام 

أما بالنسبة أليسلندا فقد تم بشكل تدريجي استبدال الدفعات المخصصة للحليب  .برامجهم المنفذةلاالتحاد األوروبي 

                                                 
قيمة النقدية السنوية للتحويالت اإلجمالية من سياسات مرتبطة بإنتاج سلعة مفردة ، بمعنى انه على المنتج أن ينتج السلعة تعبر عن ال-   39

  التحويالت المالية  ويعبر عنها بالنسبة المئويةالمخصصة لكي يتلقى 
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وفي اليابان تم اعتماد خطة رئيسية جديدة  ) 2012 – 2005(المعتمدة على اإلنتاج بالدفعات المقدمة لعمر الرأسو

 .2007لألغذية والزراعة والمناطق الريفية ومن أهم سماتها آانت تقديم الدفعات المباشرة للمنتجين اعتبارًا من العام 

   .وإعطاء المزيد من المرونة في قرارات اإلنتاج

لرز  فقد بدأت مراجعة سياستها فيما يخص الرز المتضمنة إلغاء مشتريات الحكومة من ا الجنوبيةأما بالنسبة لكوريا

  .وفيما يخص سويسرا بدأت بشكل تدريجي إلغاء نظام حصص إنتاج الحليب.وتقديم الدفعات المباشرة

في السنة األخيرة حاليا فإن الواليات المتحدة األمريكية ،  فيما يخص بعض التغييرات الجديدة التي يجري النظر فيهااأم

، بالنسبة لسويسرة فقد اقترحت سياسة  القانون الجديد ويتم اقتراح2007 – 2002من تطبيق القانون المزرعي للعام 

   .نطوي على مزيد من االبتعاد عن اتخاذ إجراءات دعم أسعار السلعت 2011 – 2007زراعية جديدة للعام 

  : فقد آانت2007أما عن أهم اإلجراءات المتخذة من قبل بعض دول المنظمة فيما يخص الزراعة للعام 

المتعلق بأسعار السوق عن  جراء المتخذ من قبل الحكومة هو تخفيض حصة الدعم الزراعيآان اإل ،بالنسبة لليابان

  . آجزء من ترآيز الدعم على المزارع األآثر فعالية 2007طريق تقديم ثالث دفعات مباشرة جديدة في العام 

استمرار المستوى العالي من  وأن األثر سيكون محدود ب2007نظام إدارة األسعار للقمح والشعير آان مستقر في العام 

  .الحماية الحدودية لهذه المنتجات

بالتشديد على آًال من  تخفيض الدعم المقدم للزراعة وخصوصًا 2008في الواليات المتحدة األمريكية، اقترحت ميزانية 

 البالستيكية ولتخفيض الغاز المنبعث من البيوت.  األهلية للحصول على أعلى دخل للمنتجينوشروطالدفعات المحددة 

وذلك ، تجددة في االستخدام العام للوقود الم الطاقةزيادة حصة مصادر و الوقودإلزاميةر معايير يتغياإلدارة اقترحت 

 أسعار  ضغوط لزيادة هذا بدوره سوف يؤدي إلىو 2017 بحلول من الوقود الحيوي مكان البنزين% 15بهدف إحالل 

  .المنتجات الزراعية

، واقترحت المفوضية نظام 2003ح السياسات العامة في العام  ال توجد إجراءات آبيرة منذ إصالوبيوفي االتحاد األور

، وتخفيض الغازات المنبعثة من البيوت وفيما يخص الوقود الحيوي. لطازجةالدفعات المفردة للخضار والفواآه ا

 مكان 2020من الوقود الحيوي بحلول % 10البالستيكية فقد وضع مجلس االتحاد األوروبي هدفًا له بالمساهمة بنسبة 

  .الغازولين لالستهالك في مجال النقل مما سيؤدي الرتفاع أسعار السلع الزراعية

التي تم ) غير السكر والحلويات(  ومن أجل تخفيض األسعار تم إزالة التعريفة على األغذية المستوردة اأيسلندوفي 

  .2007شكل واضح على منتجات اللحوم المستوردة اعتبارا من آذار آما تم تخفيض تعريفة االستيراد ب. إزالتها

ج فقد تم اقتراح  تخفيض التعريفة الخارجية على المنتجات الزراعية و باإلضافة إلى تخفيض الدعم العام يأما في النرو

جراءات جدية حول على اإلنتاج المحلي من أجل تخفيض تشوهات التجارة وجعل السياسات أآثر شفافية، ولكن لم تتخذ إ

  .هذه المواضيع
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  الزراعة والتغيرات المناخية  5-4

وهناك حاليًا شواهد .تعتبر التغيرات المناخية حاليًا من أخطر التحديات التي تواجه العالم بالنسبة للبشر والبيئة واالقتصاد

   .الحراري العالمي ببة لالحتباسعلمية تؤآد على الترآيز الكبير من الغازات المنبعثة من البيوت البالستيكية والمس

ويعتبر قطاع الزراعة من القطاعات التي تتأثر بشكل آبير بالتغيرات المناخية آما أن الفعاليات المزرعية تعتمد بشكل 

  .مباشر على الظروف المناخية ولهذا السبب يعتبر قطاع الزراعة في الخط األمامي للمعرآة ضد أثار التغيرات المناخية

 االتحاد األوروبي هذه القضية جديا على المدى الطويل وأآد على الحد من انطالق الغازات المنبعثة من البيوت لهذا أخذ

البالستيكية ولعب دورا رئيسيا في تطوير المعاهدتين األساسيتين المتعلقتين بهذه القضية حيث أن األولى تستند إلى 

وقد أتخذ . 1997آيوتو المتفق عليه في  ، والثانية إلى بروتوآول1992ميثاق األمم المتحدة في إطار التغيرات المناخية 

، وفي العام البالستيكية منذ أوائل التسعيناتاالتحاد األوروبي خطوات جدية لتخفيض الغازات المنبعثة من البيوت 

اق واسع من  أطلقت المفوضية األوروبية برنامج التغيرات المناخية األوروبية والذي أدى إلى اعتماد نط2000

تضمن البرنامج إصدار نظام تجاري والذي أصبح حجر الزاوية بالنسبة للجهود التي . السياسات الجديدة واإلجراءات

   .)موقع المفوضية األوروبية(يبذلها االتحاد األوروبي في التخفيض الفعلي النبعاث الغازات 

ل من حيث االلتزام التام وتدابير التنمية الريفية التي تلعب السياسات الزراعية المشترآة دورًا هامًا في هذا المجا

، من خالل آفاءة الطاقة، األبنية(ث المزارع ستواصل الجهود لخفض الغازات المنبعثة من الزراعة مثل مساعدات تحدي

 من خالل التدريب والخدمات االستشارية، دعم الغاز الحيوي والسيما ذات العالقة بتدابير الزراعة البيئية) المعدات

  . رعين عن التكاليف اإلضافية التي تكبدوها بمساهمتهم طوعًا في حماية البيئةاتقديم التعويض للمز

، تغيير دورات المحاصيل الزراعية  رات المتوقعة في الظروف المناخية، يمكن للمزارعين بأنفسهمولمواجهة التغي

، رجة الحرارة وأنماط هطول األمطارعيد  الزراعة وفقا لد، تعديل موا عائدية ممكنة من المياه المتاحةلتحقيق أفضل

على سبيل المثال أآثر تحمل للحرارة (واستخدام أنواع المحاصيل التي تتالءم بشكل أفضل مع الظروف الجوية الجديدة 

 زراعة سياج من األشجار في المناطق الزراعية والتي بدورها تخفف من  هدر المياه وبالتالي تعمل) والجفاف

  .آمصدات للرياح

المناخ واتخاذ الخيارات   تقديم المعلومات حول مخاطرفتتلخص بوجوبأما اإلجراءات على المستوى القطاعي 

  .المتالئمة مع المنظومة المزرعية وتقديم الدعم اإلرشادي والتدريبي للمزارعين

 بل يجب أن تمنحهم السياسات العامة الدعم ، التغلب على التغيرات المناخيةعلىإال أن المزارعين ليسوا قادرين لوحدهم 

  .، واستمرار تقديم الخدمات للبيئة الريفيةاإلنتاجلتمكينهم من تكييف الهياآل الزراعية وأساليب الحقيقي 

إن السياسات الزراعية العامة في االتحاد األوروبي قامت مسبقا باتخاذ بعض اإلجراءات لتسهيل التكييف مع التغيرات 

ثل تقديم الدعم غير المرتبط باإلنتاج للمزارع وسياسة التنمية الريفية وقد ساهمت اإلصالحات الجديدة في المناخية م
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والتي ستكون وتحسين إدارة الموارد البيئية السياسات الزراعية العامة في تطوير االستدامة في الزراعة األوروبية 

  .من استراتيجية التكيف للزراعةجزءًا أساسيًا 

التعديالت األخرى للسياسات الزراعية العامة نحو السياسة التي تأخذ بعين االعتبار احتياجات التكييف وستتوجه 

والتحدي األآبر هو ضمان االستدامة للزراعة . وتعزيز العمليات الزراعية التي تنسجم مع التغيرات المناخية الجديدة

   .األوروبية والمناطق الريفية

   )CAP(لسياسات الزراعية العامة لالتحاد األوروبي  التطورات األخيرة في ا5-5

منذ عقود طويلة تدعم حكومات دول االتحاد األوروبي إنتاجها الزراعي عن طريق دفع حوافز ودفعات مباشرة 

، وهذا بدوره أدى إلى خلق فوائض زراعية أوربية ضخمة يتم تصدير قسم منها ارعين بمليارات الدوالرات سنويًاللمز

دان النامية بأسعار اقل من تكاليف إنتاجها الفعلية والذي أدى إلى تقليص إنتاجها بسبب منافسة السلع األوروبية إلى البل

فعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة إنتاج ليتر الحليب في الدول . لها واالعتماد على االستيراد من أوربا والواليات المتحدة

  .تر الواحدي سنت لل30الحليب المدعوم من الدول األوروبية بمبلغ  سنت في حين يصل إليها 50 - 35النامية من 

ومع تضاعف أسعار النفط فقد أزداد توجه الدول الغربية والواليات المتحدة األمريكية والبرازيل إلى تصنيع الوقود 

تزايد الطلب عليها الحيوي من اإلنتاج الزراعي الفائض مما أدى إلى حدوث نقص آبير في األغذية المتاحة في العالم و

  .وزيادة أسعارها بشكل واضح

وعلى ضوء أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تعرضت سياسة االتحاد األوروبي الزراعية مؤخرًا إلى االنتقاد علمًا 

ال يرى من ناحيته صلة بين ) المتحدث الرسمي باسم مكتب قطاع الزراعة األوروبي في بروآسل( بأن ميشيل مان 

ويشير إلى انخفاض دعم الصادرات تدريجيا  . أو نقصانها في الدول النامية،  الزراعي في االتحاد وارتفاع األسعارالدعم

 49 والسماح من خالل برنامج خاص ألفقر 2008 مليار يورو إلى مليار يورو واحد فقط في العام 10 عام من 15منذ 

  . المنتجات باستثناء السالح ودون حصص نسبيةدولة في العالم بالدخول إلى السوق األوروبية ولكافة

 وهو األمر الذي أآدت عليه مسئولة المفوضية 2013هناك توجه من قبل االتحاد األوروبي بوقف الدعم بحلول العام 

  .ولكن ربطت هذا التخفيض بقيام الواليات المتحدة بتخفيف دعمها في المجال الزراعي) مارينا فيشر(األوروبية 

ين السياسات الزراعية األوروبية وارتفاع األسعار ال يمكن أن تظهر أثاره في المدى القريب ولكن على إن الصلة ب

المدى الطويل فإن الدعم األوروبي يزيد من قدرة أوربا التنافسية في السوق العالمية مما يعيق التنمية الزراعية في الدول 

  .النامية

. من ميزانيته العامة% 40، وهو ما يمثل ن يورو على قطاع الزراعة بليو42 وبشكل عام ينفق االتحاد األوروبي

 مليار يورو 6 مليار يورو وتحصل على 9وتصل الحصة التي تدفعها ألمانيا باعتبارها أآبر اقتصاد في االتحاد إلى 

  .على شكل دعم زراعي يذهب معظمه للمزارع الصغيرة ومشاريع التنمية
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على تغيير ) لوآسمبرغ (2003ن وافق مجلس الزراعة ومزارع األسماك في العام إن عملية اإلصالح مستمرة منذ أ

سياسته بشكل جذري ومن أهم القضايا التي تم التوصل إليها هي فصل الدعم عن اإلنتاج بمعنى أن المزارع حر في 

حاد األوروبي الدعم  وبشكل هذا باإلضافة إلى منح االت. اختيار ما يزرع وفقًا لمتطلبات السوق وليس وفقًا لقيمة الدعم

متزايد لبرامج التنمية الزراعية عوضًا عن منحها لمزارع بعينها ويتبع في منحه للدعم المعايير المتعلقة بحماية البيئة 

والثروة الحيوانية مع األخذ بعين االعتبار جودة المنتجات الزراعية، آما يسعى إلى تخفيض منح الدعم المقدم للمزارع 

  .الكبيرة

وتقوم حاليًا المفوضة ماريان بويل بمراجعة اإلصالحات التي تم إدخالها أما المتبقي منها فسوف تدخل حيز التنفيذ في 

  . عندما يتم االتفاق عليها من قبل الدول األعضاء في االتحاد2009آانون الثاني 

ة األوروبية وإزالة ما تبقى من القيود اقترحت المفوضية األوروبية المزيد من تحديث وتبسيط وتوحيد السياسات الزراعي

المفروضة على المزارعين لمساعدتهم باالستجابة لتزايد الطلب على الغذاء ما يدعى بالسياسات الزراعية العامة التي 

سوف تتحقق من صحة قطع الصلة بين الدفعات المباشرة واإلنتاج وبالتالي تسمح للمزارعين بمتابعة مؤشرات األسواق 

إن الفكرة التي تكمن وراء هذا اإلصالح ليس استنباط أو أعادة إصالح للسياسات الزراعية العامة  . حد ممكنإلى أقصى

ذلك ال تعتبر التحقق وإنما تقييم ما إذا آانت تعمل آما يجب في أنحاء االتحاد األوروبي ضمن سياق التغيرات العالمية ل

إن مقترحات المفوضية آانت حول . ياسات الزراعية العامةوتحديث السإصالح آبير ولكن جهد لتوحيد من الصحة 

  : ثالث مجاالت أساسية وهي 

 من خالل البحث عن طريقة تجعل النظام أآثر بساطة وفعالية ولهذا سوف تعطى الدول نظام الدعم المباشر •

نه البد من التوضيح آما أ.األعضاء الفرصة لتغير نماذج تنفيذها بالتحرك نحو اإليجابية على نسبة من المساعدات

لصحة للمزارعين العالقة بين الدفعات التي يحصل عليها المزارعون والتزامات المزارعين في مجال البيئة ، ا

آما يجب تعديل جدول المساعدات المباشرة لتقديم الدعم المباشر في . ، ورفاهية الحيوانالحيوانية والنباتية العامة

   .فات النبات والحيوانحالة الكوارث الطبيعية وأمراض وآ

التدخل بشراء الفائض من اإلنتاج يجب . رآزت المفوضية على أدوات دعم السوق الموجودة حيثأدوات السوق  •

 .أن يعود إلى هدفه األصلي بوصفها شبكة األمان الحقيقية

ولم تكن ظاهرة  2008نظرًا لما واجهه قطاع الزراعة  من تحديات في العام االهتمام بسياسة التنمية الريفية  •

، اإلدارة الفعالة للمياه  الحاجة إلى إدارة مخاطر اإلنتاج، مواجهة التغيرات المناخية، والمتضمنة زيادة2003في 

وحيث إن تعديل السياسات الزراعية العامة لمواجهة مثل هذه التحديات سوف يكلف المال والطريقة المثلى 

قترحت المفوضية زيادة تحويل الدفعات المباشرة إلى ميزانية التنمية لمواجهتها هو سياسة التنمية الريفية لذلك ا

 %.  8بنسبة 
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  على المنتجات الهامة  بعض اإلصالحات في االتحاد األوروبي5-6

   إصالح خطة دعم القطن 5-6-1

. نط بتبني مجلس االتحاد األوروبي خطة دعم إصالح الق2008/ 6 /23رحب مفوض الزراعة والتنمية الريفية في 

مرتبطة بإنتاج القطن على شكل % 35و40من المساعدات غير مرتبطة باإلنتاج %65سيحافظ اإلصالح على إبقاء 

وقد أحدث برنامج التقييد الوطني لتسهيل تقييد صناعة حلج القطن وزيادة الجودة وتسويق القطن . دفعات للمساحة

ي ألغي من قبل القصر العدلي األوروبي بتاريخ وسوف تستبدل الخطة الجديدة نظام الدعم الحالي الذ. المنتج

 تستفيد من المساعدات المرتبطة باإلنتاج تم أنبموجب خطة الدفعات المفردة المساحات التي يمكن   .7/9/2006

  :إقرارها آالتالي

ات المؤهلة  هكتار في البرتغال ، أما عن مبلغ المساعد360 هكتار في أسبانيا ، 70.000 هكتار في اليونان ، 370.000

 يورو للمساحة المتبقية 342,85هكتار و 300.000 يورو لمساحة 594للهكتار الواحد يجب أن تكون في اليونان فهي 

  . يورو556 يورو وفي البرتغال 1.039 هكتار ، أما في أسبانيا فهي 70.000وهي 

بذار المرخص له من قبلهم آما يجب أن يزرع القطن فقط باألراضي المرخصة من قبل الدول األعضاء واستخدام ال

  . يجب جني القطن ضمن ظروف طبيعية

).  مليون طن قطن خام 1.45(من إجمالي إنتاج االتحاد األوروبي % 67ويشكل القطن المزروع في اليونان حوالي 

 ثاني دولة من إجمالي اإلنتاج الزراعي في اليونان، بينما في أسبانيا والتي تعتبر% 9.1 شكل القطن 2005ففي العام 

الكمية األقل المزروعة في بلغاريا، أما البرتغال فلم تعد  و. %1.3وروبي من حيث اإلنتاج شكلت رئيسية في االتحاد األ

  .تزرع هذا المحصول

وهذا . من إنتاج العالم% 2على مستوى العالم، يعتبر اإلتحاد األوروبي منتج ثانوي لمحصول القطن حيث يشكل إنتاجه 

وهذا سبب أخر يعزز حقيقة أن . اج االتحاد األوروبي ال يؤثر بشكل يذآر على تطور أسعار السوق العالميةيعني أن إنت

  .االتحاد ال يستخدم الدعم التصديري لهذا القطاع ويسمح بدخوله من غير أي رسوم

عطاء المنشأ  تعهدت المفوضية األوروبية بمراجعة القوانين حول حماية المؤشرات الجغرافية وإ2006في آذار 

للمنتجات الزراعية والغذائية آما أن المفوضية سوف تدرس إمكانية تضمين القطن في هذا القانون باإلضافة إلى 

منتجات قطن معينة منتجة ومصنعة بشكل آامل في االتحاد األوروبي في قائمة المنتجات الجديرة  بالترويج واالستعالم 

  . متاحة لهذا الغرض) ليون يورو م3على األقل (وجعل  موارد الميزانية 

                                                 
والمنتجين يتسلمون . ين مفضًال ذلك على ماذا ينتج غير المرتبط باإلنتاج إعطاء معاملة تفضيلية لدعم دخل المنتجمتعني آلمة الدع -   40

   نولهم الحرية في إنتاج ما يريدو. المساعدات مقابل تطبيق القواعد الصارمة لحماية البيئة و رفاهية الحيوان وسالمة الغذاء

  



105 

  إصالح جمعية السوق العامة للخضار والفواآه 5-6-2

 في االتحاد األوروبي  آان إصالح سوق جمعيات الخضار 2007إن اإلصالح الرئيسي في مجال الزراعة في العام 

مشروبات الروحية والذي والفواآه والذي يهدف إلى تعزيز مكانة المنتجين في قطاع التجزئة والبدء بإصالح سوق ال

  .يرآز بشكل رئيسي على تخفيض إجراءات دعم السوق واإلنتاج ضمنًا

في االتحاد األوروبي بالتكامل مع القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من  وقد دخلت الجمعية العامة للخضار والفواآه

والتي تهدف  ة الشاملة لقطاع الخضار والفواآهوإن الهدف الرئيسي للجمعية هو التنمي. 2008األول من آانون الثاني 

 ة، وتحديد اتجاه السوق للقطاع، الحد من تقلبات الدخل الناتجة عن األزمات، تعزيز االستهالك،يإلى تطوير التنافس

والذي بدوره يطور الصحة العامة، تعزيز حماية البيئة ، وآذلك تشجيع المنتجين للخضار والفواآه ليكونوا أعضاء في 

يحث على % ) 50تمويل من االتحاد األوروبي بدًال من  %60(لجمعية المذآورة وسوف يكون هناك دعم إضافي ا

وبشكل خاص في الدول % 20تأسيس جمعيات منتجين جديدة في المناطق التي يكون فيها إنتاج هذه الجمعيات أقل من 

إن هذه الجمعيات بسهولة ومرونة قوانينها سوف  .حديثة العضوية في االتحاد لتشجيعهم على تأسيس جمعيات المنتجين

تقدم بعض األدوات مثل االتصال، الترويج، التدريب، المساعدات المالية،  التأمين على المحصول، تمويل التكاليف 

  .  في إدارة األزماتالتعاونية للمساعدةاإلدارية إلنشاء الصناديق 

من إجمالي تكاليف  % 4.1يات المنتجين سوف تبقى محددة بحوالي إن المساعدات المقدمة من االتحاد األوروبي لجمع

يمكن . في حالة استخدام الزيادة فقط  في حالة تجنب وإدارة األزمات % 4.6اإلنتاج المسوق، ولكن ممكن زيادتها إلى 

 . أن تقدم المساعدات لتشمل الدول غير األعضاء من الذين وقعوا عقود مع جمعيات المنتجين

وإن آل الدعم  . قطاع الخضار والفواآه في خطة  الدفعات المفردة، والمطبق في قطاعات زراعية أخرىسوف يدرج

 مليون يورو وهو المبلغ 800الذي تتلقاه الخضار والفواآه المصنعة سوف تكون مفصولة عن اإلنتاج وسوف يكون 

 – 2008(عات التحويلية لمدة أربع سنوات سوف يسمح للدول األعضاء بتطبيق الدف. المحول لبرنامج الدفعات المفردة

من السقف الوطني للمحاصيل غير المزروعة سنويًا % 40إذا آانت آمية الدفعة المرتبطة باإلنتاج محددة  ) 2011

 وسيكون آمية الدفعة المرتبطة باإلنتاج أقل من 31/12/2010وخمس سنوات فترة تحويلية مسموح لها إذا آانت بعد 

  .وطنيمن السقف ال% 75

إن تضمين الخضار والفواآه في خطة الدفعات المفردة يعني االلتزام التام من قبل المزارعين الذين يتلقون الدفعات 

على األقل من اإلنفاق على البرامج العملية % 10باإلضافة إلى تكريس ) بالمعايير اإللزامية البيئية (المباشرة 

  .تمويل االتحاد للزراعات العضوية في آل برنامج عمليمن % 60وسوف يخصص نسبة .لإلجراءات البيئية

  إصالح قطاع المشروبات الروحية 5-6-3

 أآبر بلد في العالم في إنتاج وتنوع المشروبات الروحية، قدم المجلس التشريعي في المفوضية األوروبية أورباتعتبر 

 التغيرات إلى تطور ملحوظ في هذا سلسلة واسعة من اإلصالح في مجال المشروبات الروحية وسوف تؤدي هذه 
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إزالة إجراءات التدخل بالسوق غير الضرورية وتوجيه الميزانية نحو إجراءات أآثر فعالة باإلضافة : القطاع من خالل 

  .إلى تنشيط اإلجراءات التي تعزز التنافسية في المشروبات الروحية األوروبية

 سوف تسمح )National Financial Envelope(ظة المالية المحلية وبالتالي الميزانية سوف تكون أآثر فعالة والمحف

للدول األعضاء بتكييف اإلجراءات الضرورية مع حاالتهم الخاصة  مثل تعزيز المشروبات الروحية في أسواق العالم 

ءات إدارة الثالث، تجديد حقول الكرمة واألماآن المعدة لتخزين الخمور واالستثمار في تحديث سلسلة اإلنتاج وإجرا

 .األزمات

 ) POS(، دعم جمعيات المنتجينبعض المال سوف يستخدم في تنفيذ إجراءات التنمية الريفية، تطوير التسويق، التدريب

  .باإلضافة إلى دعم مالي للتعامل مع التكاليف اإلضافية أو الدخل

. ديم البديل للمنتجين غير المنافسينإن اإلصالح سوف يساهم في تقليص الكمية الفائضة وغير المنافسة من السوق وتق

 ألف هكتار مع تخفيض مستوى المكافأة على مدى ثالث 175 أن هذا اإلصالح سوف يساهم في التوقف عن زراعة اآم

من % 8(والدول األعضاء سوف تتوقف عن الزراعة بموجب شروط محددة آزيادة المساحة عن حد معين .سنوات

أو إذا آانت المساحة ضمن منطقة ) من إجمالي مساحة تلك األقاليم% 10ألعضاء أو إجمالي زراعة الكرمة في الدول ا

من إجمالي مساحة حقول % 15يمكن للمفوضية إيقاف العملية إذا بلغت المساحة . جبال أو منحدرات أو ألسباب بيئية

ب والمزارعين الذين توقفوا أيضًا سوف تقدم الدول األعضاء عند الحاجة دفعات مزرعية مفردة لمزارعي العن. الكرمة

المساعدات الضرورية للسنوات األربعة األولى ممكن أن تدفع حسب . زراعة الكرمة بهدف تقليص المساحةعن 

النموذج الموجود ولكن فيما بعد ممكن أن تتحول النفقات المتعلقة بالمساعدات الضرورية إلى دفعات متعلقة باإلنتاج 

  .لمنتجي العنب

ناء فترة اإلصالح سوف تضمن حماية البيئة ضمن المساحات المزروعة بالكرمة، المحافظة على إن التغيرات أث

  وإلغاء نظام حقوق ،)المؤشرات الجغرافية(السياسات التي لها عالقة بالنوعية وتبسيط القوانين المتعلقة باللصاقات 

  .2008 في األول من آب وقد بدأت عملية اإلصالح .2016الزراعة الصارم مع بداية آانون الثاني 

  إصالح السكر 5-6-4

بالرغم من طلب المفوضية األوروبية من منتجي السكر تخفيض إنتاجهم بشكل آبير إال أنه ال تزال آميات آبيرة تنتج 

 مليون طن خالل 2.2 أن الحصة انخفضت فقط 2007في االتحاد األوروبي وقد أظهرت خطة إنتاج السكر للعام 

عالوة على ذلك،فإن القوانين الجديدة تسمح .  مليون طن6 – 5ين ومن المتوقع أن ينخفض اإلنتاج من السنتين األوليت

 .يوروا للطن 730أيضًا لمعظم منتجي السكر بشراء آميات محدودة من حصة إضافية وبسعر 

. م يترك مجاال لالستيراد فقط إلى فائض في اإلنتاج بل إنه للم يؤدإن نظام الحصص باإلضافة إلى الدعم السعري الكبير 

وإن التزام االتحاد األوروبي باستيراد السكر من دول الباسيفيك استبدل خالل فترة التحول باستيراد حصص مفتوحة من 

  . الدول األقل نموا باإلضافة إلى دول الباسيفيك
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المية الحالية وهذا سوف إن األسعار التي وضعت في االتحاد األوروبي سوف تبقى أعلى من مستوى أسعار السوق الع

  .يجعل السوق جاذبة للعديد من المنتجين في الدول النامية حيث الخيار لزراعة المحاصيل البديلة محدود

 صندوق إلعادة هيكلة الدعم وإنشاءعلى مدى أربع سنوات % 36 بيع السكر بنسبة تخفيض سعرإن اإلصالح المتضمن 

لمنافسين إليقاف إنتاج السكر بنفس الوقت الذي يقوم فيه االتحاد بفتح أسواقه ليتم الدفع للمصنعين أو المزارعين غير ا

  . 2009بشكل آامل للدول األقل نموا في العالم اعتبارًا من العام 

  التطورات األخيرة في السياسات الزراعية األمريكية 5-7

 : القانون المزرعي الجديد5-7-1

يد من قبل الكونغرس في الواليات المتحدة األمريكية وعرف بقانون  القانون المزرعي الجد2008صدر في حزيران 

  .2007والذي استبدل بالقانون السابق الذي انتهى العمل فيه في أيلول  .الغذاء وحماية البيئة والطاقة

م أهأما عن .سوف يهيمن القانون الجديد على القطاع الزراعي والبرامج ذات العالقة لمدة الخمس سنوات القادمة 

اإلدارة والتمويل الحكومي للبرامج التي تغطي الدخل والدعم السعري للسلع، : المواضيع التي تم تناولها في القانون هي

القروض الزراعية وإدارة المخاطر، حماية األراضي القابلة للزراعة، المساعدات الغذائية والتنمية الزراعية والجهود 

ة األمريكية للسوق العالمية، المجتمع الريفي ومبادرات التنمية االقتصادية التي الكبيرة لتعزيز دخول المنتجات الزراعي

تتضمن التطورات اإلقليمية، آفاءة أو فعالية الطاقة الريفية، المياه وتسهيالت الفاقد، البحث في المجاالت الحاسمة في 

  .لطاقة المتجددة بالريف والزراعةقطاع الزراعة والغذاء، استدامة الغابات، تشجيع اإلنتاج واستخدام مصادر ا

آان بند البرامج السلعية من أهم البنود حيث تضمن برامج عديدة تتعلق بسلع مختلفة وبشكل أساسي في قطاع المحاصيل 

القمح، الحبوب الرعوية (حيث يتم تقديم دعم للدخل مع دفعات مباشرة  جديدة لمحاصيل مختارة محدودة الزراعية، 

المدفوعات الدائرية برنامج )  العدس– البازالء الجافة –الحمص (باستثناء المحاصيل ) ر زيتيةالقطن، الرز، بذو

تعديل معدالت قروض السكر وإضافة برامج الستخدام الفائض من . ، برنامج قروض المساعدة التسويقية41العكسية 

 مع األسعار اإلدارية للمنتجات المصنعة مراجعة أسعار دعم منتجات األلبان لتتماشى. السكر في إنتاج الطاقة الحيوية

   .فضًال عن الحليب السائل

  أما في مجال التجارة فقد تعرض الفصل للنقاط التالية 

 .، برنامج تعزيز التصدير ائتمان المورد، برنامج ضمان )GSM – 103(إزالة برنامج ضمان التصدير المتوسط  •

  .غير الطارئة المساعدات الغذائية زيادة متطلبات اإلنفاق على •

                                                 
 مستهدف وصممت هذه الدفعات على  يتم تقديم هذه الدفعات عندما ينخفض الدخل اإلجمالي للمزارعين لمحاصيل مختلفة عن مستوى معين-   41

  .ما آان ينتجه المزارعين في الفترة المرجعية بغض النظر عما يزرعون في سنة طلبهم للقرض
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 .إضافة برامج إرشادية صغيرة للمشتريات المحلية واإلقليمية وتوزيعها آمساعدات في أزمات األمن الغذائي •

  .برامج  تقديم الغذاء في العالم للتعليم وبرامج تغذية األطفال •

  :وتضمن فصل التنمية الريفية مجموعة برامج أهمها

  .جتمع الريفي والتنمية االقتصادية برامج خطط التمويل والتنسيق والتنفيذ للم •

الترآيز على أنشطة ومشاريع القيمة المضافة الزراعية والتي تتضمن تجديد الطاقة من المنتجات الزراعية المنتجة  •

 .محليًا وإقليميا

 .إحداث برامج تعاون استثمار إقليمي  •

في األرض الزراعية بزيادة التمويل لبرامج رآزت البرامج على التأآيد على حماية العمل  أما في مجال حماية البيئة

الحوافز النوعية البيئية وبرامج حماية الطبيعة، برامج حماية األراضي الزراعية والمروج الخضراء، التأمين على 

  : وتضمن.  المحاصيل

 .خفض اإلعانات لشرآات التأمين لبيع وخدمة سياسات التأمين على المحاصيل •

 .ي يدفعها المزارعون للحد األدنى لمستوى التغطية التأمينيةزيادة الرسوم اإلدارية الت •

 .متطلبات دراسات وتعديالت لتطوير التغطية التأمينية للمحاصيل العضوية  •

تقديم برنامج المساعدة في حاالت الكوارث الزراعية والتي تتكامل مع التأمين على المحاصيل ويوفر التغطية لتقديم  •

، األعالف، )المتضمنة عسل النحل وتربية األحياء المائية(  للثروة الحيوانية المساعدة في حاالت الكوارث

  .واألشجار

   السياسات الزراعية في آوريا الجنوبية5-8

حتى الستينات، والزراعة تشكل تقريبًا . إن النمو السريع لالقتصاد الكوري ينعكس بقوة من خالل الدور المتغير للزراعة

 من الناتج % 25.5، أستمر اإلنتاج الزراعي ليساهم بحوالي 1970الي في آوريا وفي عام نصف الناتج المحلي اإلجم

ي ، شكلت حصة اإلنتاج الزراع2005في العام .  من إجمالي العمالة%50.5المحلي اإلجمالي وشكلت العمالة الزراعية 

، ورغم هذا ومع ذلك. لسكان من مجموع ا%7.1 والسكان العاملين بالزراعة %2.9في الناتج المحلي اإلجمالي 

، وشكلت الحصة الكبرى نسبيًا في الناتج لهام  في االقتصاد الوطني الكورياالنخفاض استمرت الزراعة بدورها ا

المحلي اإلجمالي ومن حيث حجم المجتمع الريفي والعمالة مقارنًة مع الدول األخرى في منظمة التعاون االقتصادي 

  ).2008ات السياسات الزراعية الكورية تقرير تقييم إصالح.(والتنمية
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فقد شكلت حوالي . يزان التجاريوآمستورد صافي للمنتجات الغذائية تعتبر  الواردات الغذائية الكورية هامة في الم

، بلغت قيمة الواردات الزراعية 2005 في عام %4 ، ولكنها انخفضت إلى 1970 من واردات البضائع في العام 18%

مما جعل آوريا واحدة من أآبر الدول المستوردة للمنتجات ) 2005حسب أسعار الدوالر في العام  ( مليار دوالر9.8

الغذائية في مجموعة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أما الصادرات الكورية فهي ضئيلة لبعض المنتجات 

 مليار 2.1 بحوالي 2005الصادرات في العام الزراعية واغلبها لليابان والواليات المتحدة األمريكية وقد قدرت قيمة 

  .وهي نسبة غير هامة نسبيًا بالنسبة إلجمالي الصادرات وبالنسبة لإلنتاج الزراعي الكوري% 0.7دوالر وقد شكلت 

يعتبر األرز المنتج الوحيد الهام المهيمن في آوريا آما يالحظ من خالل مساهمته باإلنتاج الزراعي واألراضي 

ومع . من إجمالي األراضي المزروعة% 51 و حوالي 2005من إجمالي اإلنتاج في العام % 24د شكل المستخدمة فق

وارتفع إنتاج األرز . ذلك، فإن أهمية األرز في قيمة اإلنتاج الزراعي انخفضت بسرعة على مدى األربعين سنة الماضية

  . 2005طن في العام  مليون 4.7 وانخفض إلى 1988 مليون طن في العام 6إلى الذروة ليبلغ 

 على زيادة اإلنتاجية من 1970 – 1950ترآزت الجهود في المقام األول في إصالح السياسات الزراعية بين الفترة 

منذ الثمانينات، ظهرت مسألة المساواة بين دخل المزارع واألسر المعيشية . المحاصيل وتحقيق االآتفاء الذاتي في األرز

في أواخر الثمانينات وخالل التسعينات تحول الترآيز إلى التكيف . محلي اإلجمالي والتصنيعالحضرية بعد نمو الناتج ال

في السنوات األخيرة، تحول الترآيز إلى . الهيكلي والقدرة على المنافسة من أجل التحضير لفتح األسواق الزراعية

فية والزراعية والقدرة التنافسية، البيئة، مجموعة أوسع من األهداف ذات الصلة بتحسين نوعية الحياة في المناطق الري

  .ودخل األسر المعيشية الزراعية وسالمة األغذية

خطة عشرية في إطار "، وقررت "خطة شاملة بشأن الزراعة والمجتمعات الريفية" أدخلت الحكومة 2004وفي العام 

خطة األخيرة، تصورت الحكومة الكورية في هذه ال". السياسة العامة الطويلة األجل على الزراعة والمجتمعات الريفية

من أجل تنفيذ . سياسة خارطة الطريق في ثالث مجاالت وهي قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الزراعة والتنمية الريفية

 2013 و 2004 مليار دوالر في القطاع الزراعي بين عامي 104خريطة الطريق هذه، سوف تستثمر الحكومة الكورية 

الريفية وتحسين نوعية الحياة لسكان الريف، وأقرت قانون شامل تحت عنوان القانون الخاص لتحسين لتعزيز التنمية 

نوعية حياة المزارعين والصيادين وتعزيز التنمية في المناطق الريفية والجبلية ومجتمعات الصيد والذي أقر في العام 

2004.  

، نفذت عدة 2013 وحتى العام 2004عشر من عام وبموجب هذه الخطط الثالث الشاملة التي ستغطي السنوات ال

  .سياسات متعلقة بدخل األسر الزراعية، قطاع الصناعات الغذائية، البيئة، التنمية الريفية و التجارة الزراعية

تعد سياسة تخفيض التفاوت في الدخل بين المناطق الحضرية والريفية سياسة هامة جدا في آوريا لتحسين دخل  .1

 الزراعية، وقد بذلت الجهود الكبيرة على مدى السنوات العشر الماضية ،حيث تم تقديم عدد من األسر المعيشية

البرنامج األول هو على  :المدفوعات المباشرة المختلفة منذ أواخر التسعينات، تحقق مجموعة متنوعة من األهداف

 وآانوا 65المزارعين فوق سن . لي بغية التوصل إلى تيسير التكيف الهيك1997شكل مدفوعات  التقاعد المبكر، 
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على استعداد لبيع أو تأجير أراضيهم لكامل الوقت أو لفترة أآثر من خمس سنوات آانوا مؤهلين الستالم مبلغ 

لواحد من األراضي الزراعية إما المباعة أو المؤجرة ، وحجم المدفوعات تزايد مع مرور للهكتار ادوالر  2713

 لمدة  دوالر للهكتار الواحد3000 ين يخططون للتقاعد يمكن أن يتلقوا مدفوعات سنويةالوقت؛ حاليا المزارعين الذ

  .2006ثماني سنوات في العام 

 وأصبح 2004البرنامج الثاني هو تقديم الدفعات المباشرة للمناطق األقل رعاية على أساس تجريبي في العام  .2

  .2006برنامج وطني في العام 

 آانت أهم الدفعات المباشرة التي قدمت للقطاع الزراعي الكوري هي آلية الدعم 2004 بعد مفاوضات األرز في العام

المباشر للدخل لحقول األرز المقشور وتشمل هذه اآللية على حد سواء نظام الدفعات الثابتة والمتغيرة للمحصول في 

  .2005/2006السنتين 

راعية من الكوارث الطبيعية وهناك نظام للتأمين على آما عززت في السنوات األخيرة برامج لحماية دخل األسر الز

تخطط . 2006، وقد نفذ لسبعة منتجات زراعية في العام 2001المحاصيل قدم لمحصول التفاح واألجاص في العام 

 وتقديم نظام تقييم األضرار لكافة مخاطر 2011 منتج بحلول عام 30الحكومة الكورية لزيادة تغطية المنتجات إلى 

وعدة محاصيل ، آذلك آان هناك خطة التأمين على الماشية ،لحماية دخل المزارعين من تفشي اإلمراض األرز 

  .2006الحيوانية وزيادة الكوارث الطبيعية ألربعة منتجات وتزايد العدد في العام 

ل الصويا يديرها ولتحقيق االستقرار في أسعار المنتجات الزراعية آان هناك برامج حكومية لشراء الشعير والذرة وفو

أسعار تكون إن .علىعملت باستمرار على مدى السنوات العشر الماضية ) NACF(االتحاد التعاوني الزراعي الوطني 

 طن في العام 247000انخفضت المشتريات الحكومية للشعير من . 2001ير والذرة مستقرة منذ العام الشراء للشع

 طن 4000 المشتريات الحكومية من الذرة قد انخفضت بشكل حاد من أيضًا. 2006  طن في العام 124000 إلى 2004

ومع . ، مما يعكس االنخفاض الحاد في اإلنتاج المحلي في السنوات األخيرة2006 طن في العام 600 إلى 2004في عام 

اعتبارا من العام . ذلك ، فإن مشتريات الحكومة في السنوات األخيرة  من فول الصويا زادت نتيجة زيادة اإلنتاج المحلي

، ألغي برنامج شراء الحكومة لألرز بأسعار أعلى من سعر السوق ونفذت خطة اآتتاب األسهم العامة، التي تعتمد 2005

لمحاصيل الرئيسية في حالة ل بالنسبةاألمن الغذائي تحقيق على أسعار السوق الحالية والهدف من خطة االآتتاب هذه هي 

  .وف  غير متوقعةوقوع آوارث طبيعية أو أي ظر

 فإن تحرير الواردات من المنتجات الزراعية من خالل منظمة التجارة العالمية أما فيما يتعلق بالسياسات التجارية

مع تنفيذ اتفاق جولة . اومختلف اتفاقيات التجارة الحرة هي واحدة من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في آوري

د االستيراد المفروضة على آل المنتجات الزراعية باستثناء األرز ومنتجات األرز إلى ، فقد تم تحويل قيوأوروغواي

على مدى السنوات العشر الماضية، آانت مفاوضات جولة الدوحة التجارية، مفاوضات األرز في . جمرآية تعريفات

  .ارة المنتجات الزراعي والعديد من مفاوضات اتفاقية لتجارة الحرة األحداث الرئيسية في مجال تج2004العام 
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اعة رنتيجة التفاق جولة األورغواي بشأن الز.  مرآزيا في سياسة األرزلعبت القيود أمام الواردات منذ فترة طويلة جزًء

)URAA ( آوريا معاملة خاصة بالنسبة لألرز بالسماح بتعليق فرض الرسوم ترآز على تلقي حيث آانت المفاوضات

وبدًال من ذلك وافقت آوريا على زيادة الحد األدنى للدخول إلى األسواق من . 2004 - 1995لمدة عشر سنوات من 

  .2004في العام % 4من االستهالك المحلي إلى % 1واردات األرز من 

الخاصة لعشرة سنوات   المعاملةإلى استمرار أعيد التفاوض على هذه األحكام الخاصة وتم التوصل  2004 وفي العام 

تم التوصل إلى زيادة آمية األرز الداخلة إلى   وبموجب هذا االتفاق الجديد،2014 ولغاية 2005العام أخرى اعتبارا من 

آذلك . 2014 من االستهالك المحلي في العام %8 إلى نحو2005 من االستهالك المحلي في العام %4.4األسواق من 

محلية لالستهالك المنزلي حيث آان قبل ذلك طالبت الحكومة الكورية ببيع بعض آمية الرز المستورد في األسواق ال

  . على سبيل الحصر في المنتجات المصنعةمقتصر

 قررت الحكومة الكورية ببدء إصالح السياسات في قطاع األرز عن طريق تخفيض االعتماد على 2004وبعد اتفاق 

  ).2008راعية الكورية تقرير تقييم إصالحات السياسات الز( .دعم األسعار وتقديم آلية دعم المباشر للدخل

 تقييم الدعم الزراعي في آوريا 5-8-1

في بداية الفترة % 65 حيث وصلت إلى 2006 - 1986يظهر المخطط التالي نسبة تقديرات دعم المنتجين خالل الفترة 

بة ، نس1995 إلى 1988وانخفضت بغد ذلك تدريجيا خالل الفترة من % 75 لتصل إلى 1988ثم بلغت ذروتها في العام 

 باستثناء 2006 - 1996 خالل الفترة من %67 - 60 وبقيت في حدود من %70تقديرات دعم المنتجين آانت أعلى من 

حيث وصلت نسبة . أسعار الصرف عالية بصورة استثنائيةآانت عندما تعرضت آوريا ألزمة مالية و1998العام 

وخالل . تعاون االقتصادي والتنمية في نهاية الفترةتقديرات دعم المنتجين لكوريا إلى أآثر من ضعف متوسط منظمة ال

   .بعد أيسلندا  النرويج وسويسرا) PSE( آوريا رابع أعلى نسبة في تاحتل 2006 – 2004الفترة 

   )2006 – 1986  (نسبة تقديرات دعم المنتجين في آوريا ودول منظمة التنمية االقتصادية خالل الفترة: 2المخطط 

  

  2007التنمية ، دعم اإلنتاج المقدر ، دعم االستهالك المقدر ،  التعاون االقتصادي وانات منظمةقاعدة بي: المصدر 
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 الناتجة عن تطبيقفهي القيمة النقدية السنوية للتحويالت اإلجمالية  ) SCT (أما بالنسبة لمكون تحويل السلعة المفردة

يعبر . تاج سلعة محددة ليتلقى المدفوعاتعلى المنتج إنأي بمعنى أنه ) مفردة(السياسات المرتبطة بإنتاج سلعة واحدة 

  التعاون االقتصاديتعريف منظمة(  السلعة المفردة آحصة من إجمالي فواتير المزرعة لسلعة محددةتعن تحويال

  .)التنميةو

ا في حين  لألرز والشعير وفول الصوي%70في آوريا أآثر من ) SCT(بلغت النسبة المئوية لتحويالت السلعة المفردة 

تقرير تقييم (  للدواجن والبيض% 40للحليب ولحوم األبقار وأقل من % 60 حوالي 2006 – 2004آان في الفترة 

  ) 2008إصالحات السياسات الزراعية الكورية 

   السياسات الزراعية في اليابان5-9

  األرز الياباني والسياسة الزراعية قبل منظمة التجارة العالمية 5-9-1

". األرز هو الحياة"حال في اغلب الدول اآلسيوية يعتبر األرز من المحاصيل الرئيسية في اليابان وهناك شعار آما هو ال

 أن ينتج اليابان 1960 إال بعد نهاية عام اإلمكانبومع ذلك لم يكن  .ويعتبر األرز آرمز وتقليد وعرف في الثقافة اليابانية

 تنفيذ إصالح األراضي  فيبعد الحرب العالمية الثانية بدأت اليابان. لمحليما يكفي من األرز لتحقيق آامل االستهالك ا

في فترة ما بعد الحرب، آان البد للسياسات الزراعية من دعم األسر الزراعية الصغيرة . الزراعية إللغاء نظام المالك

رعين  بأسعار مرتفعة بما يكفي بموجب هذا القانون آانت الحكومة اليابانية تشتري األرز من المزا. وصغار المزارعين

لتغطية تكاليف اإلنتاج وبعد ذلك تقوم ببيعه إلى المستهلك في السعر الذي آان ال يشكل عبئا ثقيال على اقتصاديات 

بدأ الفساد في السياسات  وفي الفترة نفسها،.  في مجال األرزتكتفي ذاتيًا أن استطاعت اليابانوآنتيجة. األسرة المعيشية 

بقاء إلمحاولة في  يظهر فقد استهدفت الواليات المتحدة اليابان آسوق ضخم لبيع منتجاتها الزراعية الفائضة والزراعية

حاولت الشرآات الرأسمالية العمالقة اليابانية بيع  ومن ناحية أخرى،" مظلة الغذاء"هذا البلد تحت سيطرتها مع مفهوم 

لدان أخرى بدال من قبول استيراد المزيد من المنتجات الزراعية من ما لديهم من المنتجات الصناعية الخاصة بها إلى ب

وطالبوا الحكومة بتخفيض تكلفة السياسات الزراعية من أجل بيع الفوائض األمريكية وقامت في هذا   .الواليات المتحدة

لب باالبتعاد عن تناول السياق بعض الحمالت بالترويج من خالل الشعارات إلى اعتماد العادات الغذائية األمريكية وتط

  )http://www.nyeleni2007.org/spip.php?rubrique2(األرز

 والسيادة الغذائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئاألرز  5-9-2

لمتابعة إرادة الواليات المتحدة واحتكار رأس المال " سياسة القتل الرحيم"عززت الحكومة اليابانية سياسة تدعى 

 إنتاج  القمح وفول الصويا واألعالف التي أرادت الواليات عنين ي السياسة إليقاف المزارعين اليابانالياباني ونفذت هذه

 وقد عززت الحكومة اليابانية هذه السياسة خالل فترة الستينات والسبعينات لجعل المزارعين يغيرون .المتحدة تصديرها

 إن السياسات في هذه الفترة لم تكن مصممة لدعم المزارعين .نمط أنتاجهم للمنتجات التي لم تكن تهم الواليات المتحدة

ولذلك لم يكن هناك سيادة للغذاء في ذلك . ين بل آانت مصممة إلرضاء الواليات المتحدة األمريكيةيوالمستهلكين اليابان
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 بالنسبة %72لفول الصويا و % 97، و %86وآنتيجة لذلك فإن النسبة الحالية الستيراد القمح وصلت إلى . الوقت

  .لجميع المحاصيل

ليس فقط ( ولكن في وقت الحق ، غيرت الواليات المتحدة االستراتيجية  باتجاه فتح آل األسواق الزراعية في اليابان

  . وأصبح هدفها الرئيسي األرز)   للقمح

. ض مساحة األرزبدأت اليابان في السبعينات بإنتاج المزيد من األرز الذي يمكن أن يستهلك وشجعت الحكومة بتخفي

ومع ذلك .  بحيث تنتج اليابان ما يكفي من األرز دون الحاجة إلى استيراد%40وحاليًا خفضت حقول األرز بنسبة 

إن .  مليون طن من األرز آحد أدنى للدخول إلى أسواقها منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية67.8 استوردت اليابان

ر المستهلكين والشرآات بشرائها من قبل الحكومة أقل من نصف إجمالي آمية األرز غير المرغوب فيها التي أضط

  .آمية األرز المستوردة

ما  في ظل المفاوضات الزراعية لمنظمة التجارة العالمية% 35إن الحكومة اليابانية اقترحت توسيع الحد األدنى إلى 

إن .  من إجمالي اإلنتاج المحلي%12سوف يمثل  مليون طن من األرز المستورد سنويًا وإذا ما نفذ ذلك فإنه 1.04يمثل 

 مليون طن سوف يتم بيعه آعلف بأسعار منخفضة، إن استيراد آميات من األرز 1.04النصف اإلضافي الفائض من 

وإنه من الهراء  غير الضرورية هو من وسائل سرقة غذاء شعوب أخرى لتغذية الحيوان وهذا من أسوأ السياسات

لمنتجة لكميات آبيرة من األرز لتغذية المواطنين بحاجة إلى استيراد آميات متزايدة تحت عنوان مناقشة لماذا الدول ا

إن أثر دخول الحد األدنى من الرز وإلغاء قانون مراقبة األغذية األساسية آان له األثر البالغ على . التجارة الحرة

 .1993  عام والتي بلغت ذروتها في%35المزارعين، فقد خفضت األسعار التي يستلمها المزارعين بنسبة 

حيث ال يمكن . )اإلصالح الهيكلي في الزراعة( بدال من تحسين األسعار للمزارعين، فقد نفذت الحكومة سياسة سميت 

) هذا ما قاله رئيس الوزراء الياباني جونيتشيروا آويزمومي(لليابان أن تكون معزولة عن األسواق الزراعية العالمية 

  .عصبية رآود الحالة واإلصالحات الهيكلية في الزراعةالذي تناول ب

، القرن الحادي 2006سات الزراعية الجديدة للعام السيا"، اعتمدت الحكومة 2006ففي الرابع من نيسان للعام 

 التي تهدف إلى إلغاء نظام دعم األسعار لجميع المزارعين التي آان يعتقد بأنها داعمة بشكل آبير" والعشرين

 األسر الزراعية والتي آانت تشكل رآن أساسي في الزراعة اليابانية  عدد تخفيضإلى وهذا سوف يؤدي  .ينللمزارع

 الربع استبعاد ثالثة أرباع المزارعين من عملية اإلنتاج ومنحإلى  الحكومة الفترة طويلة ومع هذه الخطة التي تسعى فيه

ر المنتجات المحلية والسلع المستوردة والتي تباع بأسعار أقل من  الفجوة بين أسعايمكن مْل، المتبقي دفعات دعم مباشرة

، السياسة التي دفعت ثالثة أرباع الةوبموجب هذه الح. مثل فول الصويا والقمح) أسعار إغراق(أسعارها في بلد المنشأ 

سات ، فإن السيا ذلكوعالوة على. راعة اليابانيةؤدي مباشرة إلى إنهاء الزتالتخلي عن الزراعة سوف الى المزارعين 

، القرن الحادي تهدف إلى فتح آل األسواق المحلية بدال من تقييد الواردات اليابانية فقط 2006الزراعية الجديدة للعام 

   .متعددة الجنسياتآما أنها تخلق المزيد من الفرص للشرآات .  البلدان اآلسيوية الغنيةمن
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 النقاط الرئيسية التي تناولها الفصل 

 آانت بشكل عام في سياق االرتفاع الكبير في أسعار السلع 2006سياسات الزراعية التي طبقت في العام إن ال •

 الدفعات اإلضافية الزراعية واستمرار انخفاض الدوالر األمريكي ، وفي الجانب المحلي، استدعى اإلصالح بعض

   .م المدفوعات المفردةنظاغير المتعلقة باإلنتاج بشأن الدعم في االتحاد األوروبي من خالل 

وبالرغم من بعض التخفيضات في الدعم فإن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تميزت بمستوى دعم آبير،  •

 مليار  286  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية نحو  بلغ إجمالي الدعم المقدم للمنتجين في دول2006ففي العام 

 .من إيصاالت المزارعين% 27والتي شكلت  يورو مليار 214وما يعادل أدوالر 

العنصر األهم في دعم المنتجين المقدر على الرغم من انخفاض ) SCT(يزال مكون تحويالت السلعة المفردة ال •

االنخفاض في . 06-2004 في %64 إلى 88-1986 في %88نصيبها في إجمالي دعم المنتجين فقد انخفض من 

في حين انخفض مكون تحويالت السلعة المفردة . ة واحدة آان متفاوتا عبر السلعالت  المستهدفة لسلعة أساسييالتحو

)SCT ( في حصة اإليصاالت لمنتج  الحليب  والبيض والحبوب والبذور الزيتية بنسبة أآثر من النصف. 

ل لمواجهة التغيرات المتوقعة في الظروف المناخية ، يمكن للمزارعين بين بعضهم ، تغيير دورات المحاصي •

الزراعية  لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من المياه المتاحة ، تعديل مواعيد  الزراعة وفقا لدرجة الحرارة وأنماط 

 .هطول األمطار ، واستخدام أنواع المحاصيل التي تتالءم بشكل أفضل مع الظروف الجوية الجديدة

اذ بعض اإلجراءات لتسهيل التكييف مع إن السياسات الزراعية العامة في االتحاد األوروبي قامت مسبقا باتخ •

التغيرات المناخية مثل تقدم الدعم غير المرتبط باإلنتاج للمزارع وسياسة التنمية الريفية وقد ساهمت اإلصالحات 

وتحسين إدارة الموارد البيئية الجديدة في السياسات الزراعية العامة في تطوير االستدامة في الزراعة األوروبية 

  .من استراتيجية التكيف للزراعة جزءًا أساسيًا والتي ستكون

إن الصلة بين السياسات الزراعية األوروبية وارتفاع األسعار ال يمكن أن تظهر أثاره في المدى القريب ولكن على  •

 المدى الطويل فإن الدعم األوروبي يزيد من قدرة أوربا التنافسية في السوق العالمية مما يعيق التنمية الزراعية في

 .الدول النامية

اقترحت المفوضية األوروبية للمزيد من تحديث وتبسيط وتوحيد السياسات الزراعية األوروبية وإزالة ما تبقى من 
القيود المفروضة على المزارعين لمساعدتهم باالستجابة لتزايد الطلب على الغذاء ما يدعى بالسياسات الزراعية 

لة بين الدفعات المباشرة واإلنتاج وبالتالي تسمح للمزارعين بمتابعة العامة التي سوف تتحقق من صحة قطع الص
  .مؤشرات األسواق إلى أقصى حد ممكن

آان إصالح سوق جمعيات الخضار  في االتحاد األوروبي 2007العام إن اإلصالح الرئيسي في مجال الزراعة في  •

والبدء بإصالح سوق المشروبات الروحية والفواآه والذي يهدف إلى تعزيز مكانة المنتجين في قطاع التجزئة 

  .والذي يرآز بشكل رئيسي على تخفيض إجراءات دعم السوق واإلنتاج ضمنًا
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إن إصالح قطاع المشروبات الروحية سوف يساهم في تقليص الكمية الفائضة وغير المنافسة من السوق وتقديم  •

 ألف هكتار من 175م في التوقف عن زراعة  أن هذا اإلصالح سوف يساهاآم. البديل للمنتجين غير المنافسين

والدول األعضاء سوف تتوقف عن الزراعة بموجب .العنب مع تخفيض مستوى المكافأة على مدى ثالث سنوات

من إجمالي زراعة الكرمة في الدول األعضاء أو % 8(شروط محددة مثل ما إذا زادت المساحة عن حد معين 

  .أو إذا آانت المساحة ضمن منطقة جبال أو منحدرات أو ألسباب بيئية) من إجمالي مساحة تلك األقاليم% 10

إن األسعار التي وضعت للسكر في االتحاد األوروبي سوف تبقى أعلى من مستوى أسعار السوق العالمية الحالية  •

  .لة محدودوهذا سوف يجعل السوق جاذبة للعديد من المنتجين في الدول النامية حيث الخيار لزراعة المحاصيل البدي

يتطلب دعم الزراعة في البلدان النامية بشكل أولي وقف دعم اإلنتاج الزراعي الحكومي من قبل االتحاد األوروبي  •

والواليات المتحدة ليتمكن المزارعون في الدول النامية من بيع إنتاجهم ومنافسة السلع األوروبية في األسواق 

لذي بدوره سيزيد من فعالية القطاع وإنعاشه في هذه الدول المحلية والخارجية والحصول على هامش ربح وا

  .باإلضافة إلى التغلب على ظاهرة  حدة نقص الغذاء في العالم خالل فترة وجيزة

.إيقاف تصنيع الوقود الحيوي على حساب الغذاء المقدم للماليين والذين يعانون من الجوع في العالم •





117 

  تجارية السوريةالسياسات االقتصادية وال: الفصل السادس

 في مرحلة تحول من بنية اقتصاد مرآزي إلى اقتصاد أآثر تحررا وانفتاحا على السوق 1986مرت سورية منذ العام 

االقتصاد لتعميق اندماجها  هيكلة بإعادةشاملة لتصحيح المسار االقتصادي واختارت البدء بإجراء إصالحات تدريجية و

لالقتصاد بهدف التوصل إلى تحقيق نمو مستدام يؤدي إلى ة ينافستالونتاجية اإلالقدرة  حسينتباالقتصاد العالمي و

  التجارية واالقتصادية واالستثماريةةنظماألتحديث والقوانين االستقرار االقتصادي واالجتماعي من خالل إصدار

  . وزيادة المرونة االقتصاديةوتحسين األداء وخلق بيئة عمل تنافسية فاعلة 

 آخر التطورات في عملية إصالح السياسات االقتصادية والسياسات الزراعية في سورية والتعرف يعرض هذا الفصل

وهو يتناول بالتحليل أهم السياسات الكلية المؤثرة على .على دور عملية اإلصالح االقتصادي في تحقيق أهداف التنمية

  .راعيةالقطاع الزراعي وآخر المستجدات في السياسات التجارية والسياسات الز

  مالمح اإلصالح االقتصادي في سورية6-1

تبنت االقتصاد وهيكلة  إعادة  التزمت الحكومة بعملية اإلصالح وبدأت بتطبيق معايير اإلصالح المطلوبة فعملت على

 يشمل الجوانب إصالحيبرنامج وتطويرحرية التجارة و االنفتاح االقتصادي تستهدف تحقيقسياسات اقتصادية 

 التنمية بناء االقتصاد بزيادة مساهمته في مشاريعالقطاع الخاص في  دورعيتوس وقتصاديةاالتنظيمية والمؤسساتية وال

  . النمو االقتصاديرفع وتائر الكفاءة االقتصادية، و لزيادةوتحسين الخدمات العامة

 عملت على إيجاد و. وتبنت الحكومة اإلصالح التدريجي لتسمح للفعاليات االقتصادية بالتكيف مع مؤشرات السوق

تنمية األنشطة االقتصادية الوسائل الكفيلة بعملية اإلصالح دون التسبب في حدوث آثار سلبية على االقتصاد والمجتمع ب

  .تنافسيتها وزيادة وتحسين بيئة العمل للمؤسسات وتوفير شروط نجاحها وزيادة القيمة المضافة

كومة في بناء االقتصاد فبعد أن آان لمؤسسات القطاع العام الدور وفي إطار اإلصالحات تمت إعادة النظر في دور الح

 آافة الجوانبصالحات اإل وشملت. المهيمن فقد سمح للقطاع الخاص بدخول العديد من المجاالت اإلنتاجية والتجارية

المعوقات أمام ظم معإزالة التجارة وتحرير شملت أيضا آما . التنظيمية واإلدارية وجتماعيةاالتشريعية والمؤسسية وال

 تخفيض عجز الميزانية والحفاظ على معدالت سياسة اقتصادية آلية هادفة إلىورسم التجارة الداخلية والخارجية، 

 االقتصادتحقيق استقرار و أسعار صرف مرنة وتنافسية وتحرير التجارة وتعديل النظام التشريعي لتحفيز االستثمار

 النهوض باالقتصاد من خالل إصالح التجارة الخارجية وخلق بيئة مالئمة  لعاشرةوقد استهدفت الخطة الخمسية ا. كليال

  .لتطور القطاع الخاص
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زيادة االستثمارات األجنبية عن طريق  زيادة نسبة التصدير واالقتصادي إلى برنامج اإلصالح وتسعى سورية من خالل

مستدامة   تنميةوحل مشكلة البطالة وتحقيق، %6ل تعادنمو اقتصادي   نسبة للوصول إلىتوفير بيئة جاذبة لالستثمار

  .للموارد المتاحة

قد أثمرت الجهود المبذولة في تحسين الشروط االقتصادية وساهمت اإلصالحات الهيكلية في تحسن ملحوظ في األداء لو

صيب ارتفع نآما . 2006 عام %5.1 مقارنة بـ2007عام % 6 إلىمعدل النمو االقتصادي االقتصادي حيث وصل 

 في حين آانت الزيادة في حصة الفرد من الناتج المحلي 2007في عام  %3.9بحواليالفرد من الناتج المحلى اإلجمالي 

% 8.1 إلى 2004عام % 12 من  وانخفض معدل البطالة2005عام المقارنة ب %1.9تعادل  2006 العام اإلجمالي في

مساهمة القطاع الخاص  وتزايدت 2007عام % 5.5 إلى 2006عام % 10.6انخفض معدل التضخم من  و2007عام 

   .2006عام % 64.3 في مقابل 2007عام % 65 بشكل مطرد وبلغت في الناتج اإلجمالي المحلي

  السياسات االقتصادية العامة6-2

   السياسات المالية6-2-1

ي استجابة لهذه التحديات التزمت وف .تواجه سورية العديد من التحديات المالية بسبب تناقص الموارد المالية من النفط

الحكومة باالستمرار في تبني عملية اإلصالح التي بدأت في نهاية الثمانينات بهدف تحقيق االستقرار المالي وتحفيز 

  .الموارد البديلة غير النفطية على النمو في إطار مسيرة اإلصالح الوطنية

وائد من خالل ترشيد هيكل الحوافز الضريبية لتشجيع رآزت اإلصالحات على تخفيض النفقات العامة وزيادة الع

المستثمرين على دخول السوق المالية السورية وتحسين الميزانية والحد من التضخم والوصول إلى االستقرار 

االقتصادي المستدام وتحرير أسعار الصرف وتحقيق مزيد من االنفتاح على رؤوس األموال األجنبية والتحول نحو 

من الناتج المحلي % 5وقد نجحت مساعي الحكومة في تقليص نسبة التضخم بحيث لم تتجاوز  .ت السوقاعتماد آليا

  .2007اإلجمالي في عام 

آما عملت الحكومة على تحرير أسعار الصرف واستبدل نظام سعر الصرف المتعدد بسعر صرف موحد للحفاظ على 

  .مرونة سعر الصرف  من خاللأسواق الصرفاستقرار

إجمالي الدين العام الداخلي  بلغ 2007عام ففي . لمسألة األآثر أهمية هي إيجاد حل مقبول لمشكلة الدينوآانت ا

 وقد سعت الحكومة إلى تقليص المديونية الخارجية وتبنت أسلوبا .من الناتج المحلي اإلجمالي % 38 حواليوالخارجي 

 فقط من الناتج المحلي اإلجمالي في  %17.2بحت تشكل أآثر شمولية إلدارة الدين وقد انخفضت الديون الخارجية وأص

 وتقدر نسبة األعباء %7.3 إلى الصادرات بلغت  بالنسبة خدمة الدينمقبولة خاصة وانوهي نسبة  2006العام 

وتم هذا االنخفاض في .  من الناتج المحلي اإلجمالي % 13 بحواليخارجية الديون المترتبة على المالية الوالتزامات 

يون الخارجية بعد إعادة جدولة الديون الخارجية حيث آانت سورية قد سوت ديونها الخارجية مع آل من روسيا الد

  .االتحادية وجمهوريتي التشيك وسلوفاآيا ومع رومانيا وألمانيا
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   األوراق المالية 6-2-2

 وإصدار أوراق 2006 لعام 55وم  ومن التطورات المهمة في السياسات المالية هو إحداث سوق لألوراق المالية بالمرس

الترخيص  للبدء بعملها وصدرت األنظمة الخاصة ب المطلوبة الترتيباتأنهت هيئة األوراق المالية جميع قد لدين عام ف

 الشرآة وإصدار وطرح األوراق المالية عن المهمةالمعلومات  عن لشرآات الخدمات والوساطة المالية واإلفصاح

 وبدالت هيئة األوراق أو األسواق المالية السورية واالزدواج في سوق األوراق والتحكيم وفض ومعايير السلوك المهني

 منها 17ووصل عدد الشرآات التي حصلت على الموافقة لتأسيس شرآة خدمات ووساطة مالية . المنازعات في السوق

 تأسيس عدد الموافقة األولية على ةهيئة األوراق واألسواق المالي أعطت آما .شرآتان حصلتا على الترخيص النهائي

  .شرآة اإلسالمية للوساطة والخدمات الماليةمن الشرآات منها 

وقعت سوق دمشق لألوراق المالية مذآرة تفاهم مع سوق أبو ظبي لألوراق المالية للتعاون بين السوقين لتشجيع آما 

 مذآرة تنصو شرآات الوساطة العاملة فيهما التعاون بينعلى  اإلدراج المشترك وآليهما علىلشرآات المدرجة في ا

  .تقديم الدعم الفني والمالي لسوق دمشققيام سوق أبو ظبي بعلى التفاهم 

 العديد من القوانين والمراسيم التشريعية بهدف تطويره بما يتالءم مع متطلبات النشاطات شهد القطاع المالي صدورقد لو

  :االقتصادية الحديثة ومن أهم تلك القوانين

م شؤون اإلنفاق ينظتضمن ت المتضمن تعديل القانون المالي األساسي الذي 2006لعام  54المرسوم التشريعي رقم  •

  .العام الجاري واالستثماري وإعداد وإقرار وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وهيكلية الموازنة وطرق تبويبها

  .سوق دمشق لألوراق المالية حول إقامة وشروط عمل 2006 لعام 55المرسوم التشريعي رقم  •

    المصارف6-2-3

قد شهدت سورية تطورا آبيرا في القطاع لالسوري و القطاع المصرفي باعتباره أحد أهم رآائز االقتصاد تأتي أهمية

 وآان الهدف من ذلك تسريع 2001 لعام 28المصرفي بعد أن سمح للمصارف الخاصة بالعمل فيها بموجب القانون  

  .قتصادي من خالل توفير تشريعات متطورة تنظم العمليات المصرفيةوتيرة النمو اال

 توقيع مذآرة تفاهم مع النمسا يتم بموجبها إعادة هيكلة القطاع النقدي ومصرف سورية 2007قد تم في العام لو

  .المرآزي

. السياسات المصرفية تناولت تعديل العديد من اللوائح التنظيمية وجوهريةشهدت السنوات القليلة الماضية إصالحات 

النقد نظام التطورات المتسارعة في المتغيرات االقتصادية ولنظام المصرفي لمواجهة ا هيكل وشملت اإلصالحات تعديل

حققت المصارف الخاصة نجاحات واضحة تمثلت في زيادة عددها واتساع انتشارها الجغرافي وارتفاع قد لو .العالمي

أدائها لتواآب التطورات المتالحقة وتكون قادرة على  قامت بتفعيلصارف العامة آما أن الم. حجم أنشطتها المالية

  . المنافسة في ظل ظروف االنفتاح االقتصادي
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قد صدرت تشريعات آثيرة تستهدف إصالح قطاع المصارف منها مرسوم يتعلق بنظام التسويات والمصالحات في لو

يل مجلس النقد والتسليف بإحداث مؤسسات مالية مصرفية ومرسوم تخو) 2006 لعام 213المرسوم (عمل المصارف 

  ). 2007 لعام 15المرسوم (اجتماعية تقدم التمويل الصغير 

والعمل في آافة  السماح للمصارف الخاصة بفتح فروع لها في سوريةومن التطورات المهمة في عمل المصارف 

 األجنبية للمقيمين في سورية من أجل تمويل مشاريع  بمنح القروض بالعمالتلهاسمح أشكال التعامالت المصرفية آما 

 آما سمح للمصارف التجارية أيضًا بالتعامل بالعمالت . قوانين تشجيع االستثماريتم ترخيصها استنادًا إلىاستثمارية 

  .األجنبية

  مصرفا منها ستة مصارف حكومية وعشرة مصارف خاصة بينها مصرفان16يعمل في السوق السورية حاليًا و

مصارف عالمية عديدة عرضت افتتاح فروع لها في سورية ولكن هذه العروض مازالت قيد الدرس  هناكو .إسالميان

   %51حيث إن التشريع السوري يشترط عند إقامة المصارف الخاصة في سورية اال تقل المشارآة السورية فيها عن 
وهناك توجه بالسماح للبنوك األجنبية بفتح فروع . لىفقط من رأسمال البنك آحد أع% 49ويسمح لغير السوريين بتملك 

  . لها في سورية بهدف تشجيع الشرآات األجنبية على دخول السوق السورية

المصارف القائمة بالمنطقة الحرة وطلب تحويلها  بموجبه عمل  ألغىامجلس النقد والتسليف قرارمن جهة أخرى، اصدر 

 ومنح هذه المصارف مهلة مدتها ستة أشهر 2001لعام ) 28(انون رقم إلى فروع للمصارف المرخص لها بموجب الق

 المصارف العاملة في سورية جميع من هذه الخطوة هو جعلهدف ال  وآانلتوفيق أوضاعها وفق مضمون هذا القرار

تطبيق القوانين والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي على جميع المصارف ولمصرف المرآزي ا إلشراف تخضع

  .صةالخا

قرار د شروط الترخيص لمكاتب الصرافة في مدينة دمشق بموجب يحد بعد أن  تم ت ترخيص خمس شرآات صيرفةوتم

  .طالب الترخيص على موافقة مصرف سورية المرآزيحصول  اشترط دمشق ةمحافظعن صدر 

 مليار 10.8حوالي   من المصارف العامةارتفعت الموجودات األجنبية فيوآمؤشر على تطور القطاع المصرفي فقد 

 10 وارتفعت الموجودات المحلية في المصارف من 2006 العام دوالر في  مليار 13.5حوالي  إلى 2001عام دوالر 

  .2006 في العام دوالر مليار 15 إلى نحو 2001 عام دوالرمليار 

 مليار 660 إلى 2007لعام وصلت اإليداعات بالعملة المحلية والقطع األجنبي لدى المصارف السورية في نهاية اآما 

 بمعدل نمو 2005 في عام ) مليار دوالر8.4( ليرة سورية  مليار420 بعد أن آانت ) مليار دوالر13.2 (ليرة سورية

 مليار 34إلى   2007عام  % 12 وقد ارتفع إجمالي األصول في القطاع المصرفي السوري بنسبة %.57  حواليبلغ

في أصول % 5 بالمقارنة مع نمو بنسبة 2007في % 59لخاصة السورية بنسبة دوالر فيما ارتفعت أصول البنوك ا

   .2007 مليار دوالر في نهاية عام 1.5وبلغت قروض البنوك الخاصة . البنوك الحكومية
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ال و .تمويل آافة المنشآت الصناعية والحرفية أنه سيقدم قروضا لالمصرف الصناعيوبالنسبة لسياسة القروض، أعلن 

من آلفة البناء آما يقوم بمنح % 50من آلفة األرض و% 50 لهذه القروض حيث يقوم المصرف بإعطاء يوجد سقوف

التي تدخل في  من ثمن اآلالت وقروض قصيرة لتمويل رأس المال العامل حسب حاجة المنشأة للمواد األولية% 50

  . العملية اإلنتاجية

   سياسات التأمين6-2-4

ه قطاع التأمين في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في سورية وفي إطار  ألهمية الدور الذي يلعبنظرًا

تطوير هذا القطاع للنهوض به  فقد حرصت الحكومة على إلعادة هيكلة قطاع التأميناإلصالحات االقتصادية والمالية 

 والذي 2005 لعام 43عي رقم المرسوم التشري ومنذ صدور  .إلى المستويات المعتمدة دوليًا من حيث األداء والمستوى

صل عدد الشرآات للعمل في سورية إلى جانب الشرآة العامة للتأمين السورية وخاصة التأمين الدخول شرآات سمح ب

  .  شرآة11الخاصة العاملة في السوق السورية إلى

 2007وفي العام  .2005عام مقارنة بال 2006 في العام %11 نموا قدره وآمؤشر على هذا التطور شهد قطاع التأمين

  . %25وصل معدل نموه إلى 

  إلى 2007 لعام 46وانسجاما مع هذا التطور فقد تحولت المؤسسة العامة للتأمين بموجب المرسوم التشريعي رقم 

استثمار أموال بلمؤسسة ل المرسوم مؤسسة اقتصادية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري وسمح

  .  المالية السوريةتعزيز قدراتها التنافسية في السوقو بهدف تحسين أدائها هااحتياطيات

 تفعيل دور التأمين في خدمة األهداف االجتماعية ولتأمين الرعاية الصحية للعاملين في الدولة تمت الموافقة إطاروفي 

ويساهم القطاع الخاص % 55 صحي متخصصة  مشترآة يساهم فيها القطاع العام بنسبة على إحداث شرآة تأمين

 ألف عامل إداري من العاملين في الدولة على أن يتم 650وتستهدف آخطوة أولى التأمين الصحي لحوالي % 45بنسبة 

  .الحقا تشميل بقية العاملين في القطاع العام

  :لتأمين ما يليومن أهم التشريعات الجديدة المتعلقة با

  . حدد النظام الخاص بالتسويات والمصالحة في المؤسسة العامة السورية للتأمين2006 لعام 207المرسوم  •

  . سمح بإصدار عقود التأمين في المناطق الحرة بالدوالر األمريكي2006م لعام /46/100القرار  •

  .ل األموال لدى شرآات التامين تضمن التعليمات الخاصة بمكافحة غسي2006ا لعام .م/59/100القرار  •

  . اقر تأسيس اتحاد لشرآات التأمين في سورية2006 لعام 61/100القرار  •

   سياسات الميزانية6-2-5

استمرت اإلصالحات في مجال سياسات الميزانية ورآزت على زيادة العوائد من التحصيالت الضريبية وتخفيض 

سورية تطورا واضحا بعد تبني اإلصالحات ففي حين بلغت اعتمادات وقد شهدت الميزانية في  .اإلنفاق وتقليص الدعم
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 مليار دوالر 11.8 لتصل إلى 2007 مليار دوالر وزادت  في عام 9.9 حوالي 2006الموازنة العامة للدولة في عام 

 مليار 6 في حين آان  2007 مليار دوالر في عام 6.6 مليار دوالر حيث وصل إلى 0.6وزاد اإلنفاق الجاري بمقدار 

 في 2007 مليار دوالر في عام 5.2 مليار دوالر حيث بلغ 1.3 وزاد اإلنفاق االستثماري بحوالي 2006دوالر في عام 

 وبلغت .%32.3واالستثمارية  %10   وآانت نسبة الزيادة للموازنة الجارية تعادل 2006 مليار دوالر عام 3.9مقابل 

 لإلنفاق تنفيذالنسبة وصلت  (. مليار دوالر20 تعادل قيمة 2007 في عام جنبية صافية بالعملة األالنقدية الحتياطيات اال

  )2006 عام %94  تعادلتنفيذ لإلنفاق االستثماريالنسبة  وآانت %103 الجاري إلى

يعتبر عجز الميزانية من المسائل الحساسة التي تسعى الحكومة إلى ضبطها ومعالجة آثارها السلبية بكل الوسائل و

من الناتج المحلي اإلجمالي % 9.8نسبة  2006في عام والذي شكل (حاليا ل عجز الميزانية يتموة حيث يتم المتاح

وقد تم إجراء تعديالت  .االقتراض من البنك المرآزيب )من الناتج المحلي اإلجمالي% 14 إلى 2007وارتفع في عام 

 تعالج موضوع الضرائب منها المرسوم وصدرت عدة قوانين. جوهرية على نظام التحصيل الضريبي في سورية

 وتضمن تعديل الضريبة على الدخل وآذلك استبدال اإلعفاء المؤقت من الضريبة على 2006 لعام 51التشريعي رقم 

تفصيالت عن هذا الموضوع موجودة في فقرة سياسات (المشاريع االستثمارية بتخفيضات دائمة طوال عمر المشروع 

 إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم تتمتع بالشخصية 2007 للعام 41 القانون رقم وتضمن. )االستثمار في هذا الفصل

  .االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري

ة فخفضت معدالت ضريبة الدخل للحد  الضريبيالتكليفاتإعادة النظر في  المالية بقامت وزارةوبموجب هذه القوانين 

 أعلى معدل لضريبة الدخل يصل إلى ففي حين آان. اعدة التكليف الضريبيمن التهرب الضريبي وقامت بتوسيع ق

للضرائب على % 28 يعادل 2007  عامفيوأصبح  %35 إلى ثم % 63 على مراحل إلى اهتخفيض تم %92حوالي 

 من أسهمها في % 51طرح التي تمساهمة ال اتشرآخفضت بالنسبة للآما . على الشرآات االستثمارية % 22الدخل و 

  %. 14  إلى نسبةاآتتاب عام

 ًا تعتبر مواد باستثناء بعض المواد التي%10  لمعظم المواد بحيث ال يتجاوزرسم اإلنفاق االستهالآيآذلك تم تخفيض 

  .%10جميع أنواع الخضر تخضع لمعدل رسم إنفاق استهالآي  وعلى سبيل المثال  أصبحت . وليست أساسيةآماليًة

فقد انخفض إلى ،  %255جمرآية، فمثًال آان أعلى معدل للرسم الجمرآي يصل إلى  خفضت معدالت الرسوم الآما

وخفضت الرسوم الجمرآية على  %.14.5وأصبح المعدل المتوسط للتعريفة الجمرآية في سورية هو  %60حوالي 

لباقي المستلزمات فقط بالنسبة % 5للمواد األولية ويمكن أن تتصاعد إلى % 1المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج إلى 

 رفع نسبة مساهمة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى الحكومةتستهدف و. نصف المصنعة أو المصنعة

  .خالل السنوات القادمة%/ 25/حدود 

الضريبة على القيمة يتبنى فرض وزارة المالية مشروع قانون وآخطوة متقدمة في مجال اإلصالح الضريبي  أعدت 

 وسيتراوح معدلها 2010صدار تشريع بتطبيقها في العام  والتجهيزات الالزمة إلس اإلجراءاتتدروحاليا ضافة الم

  . وستكون بديال عن عدد من الضرائب% 10
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من الناتج % 4التهرب الضريبي بنحو نسبة قدر حيث تالتهرب الضريبي ا آبيرة لوقف ظاهرة  جهودوتبذل السلطات

 لكبار   لدافعي الضرائب منها قسم ماقس وقد عملت وزارة المالية على إحداث ا.مصادر رسميةوفقا ل المحلي اإلجمالي

دافعي متوسطي وصغار وقسم لكل من من الحصيلة الضريبية اإلجمالية، % 70 حوالي والذين يشكلوندافعي الضرائب 

اد نص تشريعي تضمن استحداث إعدوتعمل وزارة المالية على .  لتسهيل التعامل معهمحسب حجم الضرائبالضرائب 

  . إدارة ضريبية موحدة تقود اإلدارات الضريبية المتعددة في الوزارة

عام % 18.9 مليار دوالر وبنسبة تعادل 0.94ونتيجة هذه التعديالت زاد ت اإليرادات الضريبية غير النفطية بمقدار 

  دوالر مليار6.2  وبلغت2000ليار دوالر عام  م3.4إيرادات الضرائب من وقد تطورت .  مقارنة بالعام السابق2006

 إلى رفع الحكومةتهدف خطة و .من الناتج المحلي اإلجمالي% 4إلى   الضريبيتحصيلالت نسبة وصل و2007عام 

  . خالل السنوات القادمة%10إيرادات خزينة الدولة من الضرائب والرسوم وغيرها إلى 

 آان مجموع  حينفيجمالي الضرائب وفي الناتج المحلي اإلجمالي فمن جهة أخرى زادت مساهمة القطاع الخاص في إ

 فقد لقطاع الخاصل % 42في مقابل    %58 يصل إلى  2004مساهمة القطاع العام من إجمالي الضرائب عام 

 والرسوم  إجمالي الضرائبمن% 47  إلى حوالي2006 في عام  القطاع العامانخفضت نسبة الضرائب التي يدفعها

 القطاع الخاصأما % 38 إلى مساهمة القطاع العام  تراجعت2007 وفي عام %53بنسبة تعادل لقطاع الخاص  اوساهم

 إجمالي الناتج اإلجمالي المحلي ة القطاع الخاص في ساهمم  وبالمقابل بلغتمن إجمالي الضرائب% 62 فزادت إلى

 عام دوالرمليار /0.54/سوم الجمرآية من  الرتحصيالتزادت آذلك  . القطاع العام بهاساهمي% 35 مقابلفي % 65

   .2006 في عام دوالرمليار /0.57/  إلى 2005

   السياسات  الجمرآية6-2-6

تحرير التجارة الخارجية وتقليص العوائق الجمرآية وغير الجمرآية على  اإلصالح االقتصادي يقع في مقدمة أهداف

للتكيف مع المتغيرات تعديل في آليات عمله و هيلهوتأالجمارك إصالح قطاع التجارة وقد شملت اإلصالحات 

وصدور العديد من القرارات والتشريعات التي تسهل اإلجراءات تنظيم وإصالح قطاع الجمارك  وتضمنت االقتصادية

  .وتخفيض الضرائب الجمرآيةالجمرآية 

 وبالنسبة . في قطاع الجماركقد تضمنت التقارير السابقة عن التجارة الصادرة عن المرآز تفصيالت عن اإلصالحاتل

 2006 لعام   38رقم لجمارك جديد لقانون للمستجدات في هذا القطاع آانت أهم التطورات في عمل الجمارك صدور 

اقر قانون الجمارك الجديد مبدأ قيمة  وتضمن تسهيالت جمرآية عديدة و1975 لعام 9ألغى قانون الجمارك القديم رقم 

 بدال من الطريقة القديمة لمادة السابعة من اتفاقية الغات أساسا الحتساب الرسوم الجمرآية ا المنصوص عنها فيالصفقة

التي آانت تعتمد وسطي القيمة للسلع المستوردة آأساس لتحديد الرسوم الجمرآية عليها وسمح للمستوردين باإلطالع 

 لجماركا تطوير األداء في عمل يساعد فيعلى اإلجراءات المتعلقة بتصنيف البضائع إذا رغبوا بذلك وهذا القانون س

  . عبر المنافذ الحدوديةدخول البضائعسهل وي
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 تتم حاليا أتمتة النظام الجمرآي وسيكتمل ذلك حسب المقرر في هيكلية إدارة الجمارك العامةشامل ل وفي إطار تعديل

إحداث إدارة لكل منفذ دودية  الخاص بالمنافذ الح2006 لعام 20 المرسوم التشريعي تضمنو. 2008نهاية العام 

ويتم . الستيراد أو التصديرالقيام بمتابعة  الالزمة لالجمرآيةاإلجراءات  2006 لعام 397المرسوم رقمآما حدد . حدودي

  .حاليا إعداد جدول االلتزامات السورية لالنضمام إلى المفاوضات الجارية بين الدول العربية لتحرير الخدمات

  :انين وقرارات جديدة تتعلق بالجمارك أهمهاصدرت عدة مراسيم وقو

تعرفة أنواع ة وحدد  السوريفي الموانىء تعرفة الوآالء البحريين  تضمن تحديد4/8/2008 تاريخ 1419القرار رقم 

الرسوم الواجب استيفاؤها نسب  والذي حدد 2006لعام 380مرسوم والالشحن والبضائع والسفن األجنبية والسورية 

  .لمصدرة مؤقتًا عند إعادة استيرادهاعلى البضائع ا

 ومن هذه التعرفة الجمرآيةآبيرة علىت اضيخفوأدخلت ت مراسيم عدلت النسب الجمرآية عدة تصدرمن جهة أخرى 

 تضمن تعديل الرسوم على السيارات السياحية الخاصة المسجلة خارج 2006 لعام 38القوانين المرسوم التشريعي 

 المتضمن تعديل الرسوم الجمرآية على الصناعات الكيميائية والمنتجات الصناعية 2006 لعام 76سورية والمرسوم 

 المنصوص عليها في جدول  لعدد من السلعتعديل نسب الرسوم الجمرآيةوتضمن  2007 لعام 357المرسوم األخرى و

سوم الجمرآية على المواد تخفيض الرآذلك تم  .2001 للعام 265التعريفة الجمرآية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 

خفض  بتصديرها إلى األسواق العالميةوتسهيل رفع تنافسية المنتجات السورية بهدف األولية الداخلة في الصناعة 

 جيد تنافسي إطار في المحلية الصناعة ويضع سوريا في الخارجية التجارة نشاط تحفيز إلى سيؤدي وهذا هاتكاليف إنتاج

الرسوم الجمرآية للمواد األولية الداخلة في الصناعة تتراوح وقد أصبحت  للمستهلك النسبة السلع ب خفض أسعاروآذلك

   %.3-1بين 

   سياسات االستثمار6-3

تشجيع االستثمار وتأمين المناخات الجاذبة للمستثمرين من خالل توفير البنى التحتية تقوم السياسات الحالية على 

والتي الستثمار ل الناظمةتشريعات السن و االستثماريةلقة بتراخيص المشروعات والتسهيالت اإلدارية والقانونية المتع

واألراضي الخاصة ملك العقارات تبللمستثمرين األجانب ، والسماح الحوافز الضريبية والتخفيضات الجمرآيةشملت 

 احتياجاتلبي تالتي ات المباشرة اجتذاب االستثماروالبيئة االستثمارية التنافسية لتوفير األموال الالزمة بالمشروع لخلق 

  . التنموية سورية

 األجنبية العملة تحويل  علىقيودية وإزالة الاالستثمار  المشاريعتنفيذب المتعلقة اإلجراءات قد عملت الحكومة تبسيطلو

 ومستلزمات األولية المواد استيراد المسهلة لالستثمار وتسهيل الخدمات ريتوف والمحلية العملة صرف أسعار استقرارو

وتسهيل متابعة اإلجراءات   األجنبي،وتأمين حرية خروج راس المالالالزمة للمشروع وتخفيض الرسوم عليها  اإلنتاج

تنهي للمستثمرين آافة  تب االستثمار في هيئة االستثمارالمتعلقة بالترخيص عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مك
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سماح للشرآات األجنبية بالحصول على القروض المصرفية ومعاملتها وال .اإلجراءات المتعلقة بالوزارات األخرى

  .بالتساوي مع الشرآات الوطنية والسماح بإدخال العمالة األجنبية لتشغيل مشاريعها

 عدد المشاريع المشملة بقانون بلغ  نموًا متزايدًا في حجم االستثمارات السورية حيث2006-1991شهدت الفترة 

  تشكل 2006في عام  ًاعو مشر704 منها مشروعًا 3824 حوالي الفترة  هذهخالل 1991لعام / 10/االستثمار رقم 

  مليار دوالر9.2إلى ستثمارية من إجمالي المشاريع المشملة بالقانون المذآور تصل تكلفتها اال% 18.4ة تعادل نسب

  هذانبية أو التي تضم شرآاء أجانب في وبلغ عدد المشاريع االستثمارية األج. مليار دوالر6.9 يجنبمنها بالقطع األ

وصل عدد المشاريع االستثمارية وبالمقابل  . مليار دوالر2.4حوالي  مشروعا بتكاليف استثمارية 67 بحدودالعام 

 مليون 326.8 مشروعا بتكلفة استثمارية قدرها 66  حوالي2006 في عام 10بقانون االستثمار رقم الزراعية المشملة 

 مليون 787 مليار دوالر منها حوالي 8 فقد تعدت االستثمارات القادمة إلى سورية  قيمة 2007العام أما في . دوالر

  .دوالر استثمارات أجنبية

 تساهم في االستثمارات في سورية  وخالل الفترة  دولة35 فان هناك سوريةفي هيئة االستثمار نشرته  تقرير وبحسب

 2007 مليون دوالر في حين انه في عام 60ألآبر حجما حيث بلغت قيمتها  آانت االستثمارات اإليرانية ا2005-2007

 مشروعا 30آانت ترآيا في مقدمة الدول المستثمرة في سورية فقد وصل عدد المشاريع االستثمارية التي تساهم فيها 

ثم )  مشروع26( مشروع تليها لبنان 28وجاءت العراق األولى بين الدول العربية المستثمرة في القطر بحوالي 

  ). مشروع16( واألردن )  مشروع21(فالكويت )  مشروع22(السعودية 

وذلك من خالل % 7 استهدفت الوصول إلى معدل نمو اقتصادي يعادل 2010-2006وآانت الخطة الخمسية العاشرة 

  . مليار دوالر خالل فترة الخطة36توظيف حجم استثمارات قدره 

لضرورية الزدهار االستثمارات الصناعية شهدت سورية إقامة العديد من المدن وفي إطار توفير البيئة التحتية ا

والتي يتوفر فيها الكهرباء والماء الالزمة إلقامة المشاريع الصناعية  الخدمات البنية التحتية والصناعية بهدف توفير

مدن حتى العام لغ عدد هذه الفيها وبوالمواصالت واالتصاالت ويمكن فيها استئجار وشراء األراضي بأسعار معتدلة 

     و المدينة الصناعية في حسياء في حمص المدينة الصناعية في عدرا بمحافظة ريف دمشق ( ثالث مدن هي 2006

        مليار دوالرخالل الفترة3 وقد وصل حجم الستثمارات فيها إلى )و المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب

محافظة دير   في جديدة  إحداث مدينة صناعية2007 للعام 110 المرسوم رقم وجبوقد تم مؤخرا بم) 2000-2006(

 .وهي رابع مدينة صناعية في سورية إلى جانب المدن الصناعية األخرى  هكتارا1260تغطي مساحة تصل إلى الزور 

 ة الكبيرة الصناعيشاريعإقامة الم  على المبادرة إلى واألجنبي المحلي المدن الصناعية القطاع الخاصإقامة وقد شجعت

  في المدن بقوانين تشجيع االستثمارزيادة حجم االستثمارات للمشاريع المشملة  فيفي سورية وهذا بدوره ساهم

  .الصناعية

تزويدها بما تحتاجه من  و السوريةتحسين نوعية الخدمات والمزايا المقدمة في المدن الصناعيةتسعى الحكومة إلى 

وقد شهدت االستثمارات الصناعية الخاصة . الشحن واالتصاالتام الصناعات مثل الكهرباء ومساندة لقيالخدمات ال
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 مليار 2.5 مشروعًا بكلف استثمارية 647إحداث المدن الصناعية حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية زيادة آبيرة بعد 

  . مليون دوالر135.4مارية بلغت  مشروعًا بتكلفة استث19 فرصة عمل منها استثمارات أجنبية 43000دوالر محققة 

في تطور آخر خاص باإلعفاءات الضريبية على المشاريع االستثمارية وبعد أن تم تخفيض نسب الرسوم الجمرآية  •

 وتضمن استبدال اإلعفاء 2006 في عام  الصادر51المرسوم التشريعي رقم على المستوردات عموما صدر 

 7 إلى 5تتجاوز   لفترة ال10ارية التي تقام وفق قانون االستثمار رقم المؤقت من الضريبة على المشاريع االستثم

 بدال من ذلك، وبموجب المرسوم التشريعي  سنوات بتخفيض الضريبة على هذه المشاريع طيلة عمر المشروع

 % 22الجديد فإن المشاريع االستثمارية التي تقام وفق قانون تشجيع االستثمار ستخضع لضريبة مخفضة  قدرها 

تخفيض هذا ل إمكانية إضافة إلى ذلك فقد نص المرسوم على أن هناك %).28معدل الضريبة الحالي في سورية (

    :في الحاالت التالية%14المعدل   درجات بحيث يصبح8 بحوالي المعدل

 أو نقطتي (  عامًال150إضافية إذا وصل حجم العمالة في المشروع على حسم ثالث درجات  المشروع يحصلس 
  ) عامًال50 عن  عدد عمالهال يقلسم للمشروع الذي ح

حسيا أو دير الزور ن الصناعيتين في مدينتيإذا أقيم في إحدى ال درجتي حسم أخرىعلى  المشروع يحصل س 
  .الصناعيتين

 .م في مناطق نائيةي إذا أقدرجتي حسم أيضاعلى  المشروع يمكن أن يحصل 

 للمستثمر المرخص له وفقًا لقوانين تشجيع االستثمار سمحء  عن رئاسة مجلس الوزرا4رقم قرار الوصدر  •

بالحصول على قرض خارجي بالعملة األجنبية لصالح مشروعه وتسديد القرض وفوائده عن طريق المصارف 

 .2008السورية اعتبارًا من بداية العام 

 سترخص وفق القانون رقم ألصحاب المشاريع االستثمارية المرخصة والتي 2007للعام ) 32( سمح القانون رقم  •

 من غير السوريين بتملك واستئجار واستثمار األراضي والعقارات الالزمة إلقامة مشاريعهم أو 1958 للعام 21

لمساحة سقف الملكية المحدد في القوانين واألنظمة احاجة المشروع ولو تجاوزت وفق توسيعها في المدن الصناعية 

  . أغراض المشروع فيالنافذة شريطة استخدامها حصرًا

بهدف تعزيز فرص االستثمار األجنبي في سورية فقد سعت الحكومة إلى عقد العديد من اتفاقيات التعاون االقتصادي في 

 في دعم البيئة والرغبةالتعاون مجال االستثمار مع العديد من الدول المجاورة والدول الصديقة بهدف توطيد آفاق 

  :ثلة عليها ما يلي ومن األم.االستثمارية في سورية

لتعزيز التعاون في هيئة االستثمار السورية والمؤسسة العربية لضمان االستثمار في الكويت بين مذآرة تفاهم توقيع  •

   .مجال االستثمارات المتبادلة

 5قطر إلنشاء شرآة قابضة باسم الشرآة السورية القطرية لالستثمار برأسمال مصرح به يبلغ توقيع اتفاقية مع  •

  .كييارات دوالر أمرملي
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 مشترآة في اتفاق مع جمهورية التشيك على تشكيل مجلس لرجال األعمال يهدف إلى إقامة منطقة حرة وشرآات •

 .البلدين

   السياسات التجارية6-4

زادت أهمية التجارة الخارجية في االقتصاد الوطني بشكل آبير في السنوات األخيرة بعد أن قامت سورية بتحرير 

في عام % 44.7خارجية ويظهر ذلك من زيادة نسبة التجارة إلى الناتج المحلي اإلجمالي حيث زادت من تجارتها ال

وقد تسارعت خطى تحرير التجارة خالل السنوات الثالث الماضية في إطار تنفيذ .  2006عام % 60.6 إلى 2002

  . تصاديبرنامج شامل يهدف إلى اإلصالح  الهيكلي لالقتصاد لتحقيق االستقرار االق

من جهة أخرى حصل تطور آبير في تخفيض العوائق على التجارة واتخذت إجراءات عديدة لمزيد من تحرير التجارة 

شملت تخفيض معدالت التعرفة وإزالة معظم العوائق غير الجمرآية وتسهيل اإلجراءات الجمرآية وتعزيز الشفافية 

ر التجارة في جعلها تلعب دورا اآبر في تسريع التطور وأسهم تحري. للنظام التجاري وتحسين نوعية الصادرات

  .االقتصادي

 مليار دوالر عام 1.5 من انخفض العجز في الميزان التجاريقد حدث توسع آبير وتطور في تسهيل التجارة آما لو

 وفي هذا مؤشر على تطور مهم في زيادة الصادرات سمح بتعديل 2006 عام  فقط إلى نصف مليار دوالر2005

استيراد آافة المواد والمنتجات ذات بقرارًا سمحت بموجبه والتجارة أصدرت وزارة االقتصاد و.  ميزان التجاريال

 ولغاية الفصل 1المنشأ والمصدر الترآي بما فيها المواد الواردة من المناطق الحرة السورية من الفصل الجمرآي 

ت انضم 2007في العام  و.المنع والوقف والقيد والحصر استثناء من أحكام HS من التعرفة المتناسقة 97الجمرآي 

  .)الوايبو(إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية سورية 

 الذي  الخاص بحماية المستهلك2008للعام / 2/صدر القانون رقم وبهدف تحفيز المنتجين على تحسين جودة منتجاتهم 

فير احتياجاته من المواد االستهالآية واألدوية والمياه توأعطى الحق للمستهلك في الوصول إلى السلعة األفضل و

مهام جمعيات إنشاء ووحدد القانون القواعد العامة المتعلقة بحقوق المستهلك و  الخدماتوآافةوالسكن والرعاية الصحية 

   .حماية المستهلك

  :ع القوانين العالمية ما يليومن القوانين التي صدرت مؤخرا واستهدفت إصالح النظام التجاري السوري بما ينسجم م

الذي تتوافق معظم بنوده مع بنود اتفاقية  2007 لعام  / 8/رقم صدر قانون العالمات الفارقة الجديد في سورية  •

منظمة التجارة العالمية ويتماشى مع التطور الدولي في حقوق الملكية الفكرية وحدد أحكام العالمات الفارقة 

وقد حدد القانون العالمات الفارقة التي تميز المنتجات أو . م والنماذج الصناعيةوالمؤشرات الجغرافية والرسو

الخدمات وشروط تثبيتها على المنتج وحدد مدة الحماية بعشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل والعقوبات 

لصناعية وشروط تطبيقها آما عرف القانون المؤشرات الجغرافية والنماذج ا. المترتبة على انتهاك حق الملكية

  .والعقوبات على انتحالها
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 ية باألعمال التجارية التي يقوم بها اعلقويتضمن القواعد المت  الخاص بالتجارة2007 للعام 33القانون رقم صدر  •
  .شخص مهما آانت صفته القانونية آما يتضمن األحكام التي تطبق على األشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة

إعفاء شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الوطنية الترآية وتضمن  2007عام ل 59م التشريعي رقم المرسوصدر  •
   .المصدرة لسورية من رسوم التصديق القنصلي

 الشرآات بهدف ممارسة شهرآلية تسجيل و  والذي حدد الخاص بالشرآات2008 للعام 3صدر القانون رقم  •
 .في هذه الشرآاتحقوق الشرآاء والمساهمين بين  و السوري القانونفي إطار االقتصادية والتجارية النشاطات
   .مراقبة الشرآات المساهمة والقابضة والمحدودة المسؤوليةب القانون وزارة االقتصاد والتجارة وخول

 بندا 2007لعام  61تضمن المرسوم التشريعيوبهدف تشجيع تحول الشرآات العائلية إلى شرآات مساهمة فقد 
 المرآز المالي الفعلي لهذه وتبرز ا بحيث تعكس القيمة الفعلية لهللمؤسساتتقويم األصول الثابتة أن يتم ينص على 
  .الشرآات

 204وقد ساهم القانون في تحفيز المستثمرين لتأسيس شرآات جديدة حيث زاد عدد الشرآات المحدودة بحوالي  •
خالل ) 362 إلى 331من ( شرآة 31والي وزاد عدد الشرآات المساهمة بح) 1246 إلى 1042من (شرآات 

  .2008النصف األول من العام 

 الخاص بالتحكيم في المنازعات التجارية آوسيلة أساسية لتسوية آل المنازعات 2008 للعام 4صدر القانون رقم  •
ي أي تحكيم يجري في سورية وأي تحكيم تجاري دولي يجري ف النشاطات االقتصادية والتجارية أو الناشئة عن

 بهدف تسهيل الوصول إلى حلول عملية سريعة للمشاآل الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه ألحكام هذا القانون
 وحدد القانون . مما يساعد على تنشيط وزيادة آفاءة العمليات التجاريةووضع ضوابط قانونية تكفل الدقة والعدالة

  .عات من خالل لجان التحكيمالوسائل واألساليب التي يتم بها الوصول إلى حل المناز

 ويهدف إلى ضبط المنافسة خالل المرحلة  بالمنافسة ومنع االحتكارمتعلق ال2008 لعام  7القانون رقم صدر  •
االنتقالية إلى تبني اقتصاد السوق االجتماعي ويتيح للقطاع الخاص لعب دور اآبر في تطور االقتصاد السوري 

القواعد المنظمة وقد حدد القانون  .السوق بعيدا عن الممارسات االحتكاريةحيث يؤمن القانون وجود التنافس  في 
صدر قرار آما .  الممارسات االحتكاريةحظر بقواعد المنافسة وتخل آل ممارسة منع على وشددلحرية المنافسة، 

 ة ومنع االحتكارنشر ثقافة المنافسمن خالل قانون هذا ال تطبيق أحكام يقوم باإلشراف علىلمنافسة لبتشكيل مجلس 
 .الترآز االقتصادي والهيمنة على السوقموضوع  ضبطتطبيق القانون ومتابعة و

    سياسات االستيراد6-4-1

منذ أن تبنت سورية إجراء تعديالت في هيكل اقتصادها حرصت على تحرير تجارتها وتعزيز تنافسية منتجاتها وقامت 

ائق التجارية غير الجمرآية وتخفيض معدالت التعرفة العالية وإزالة بتبسيط إجراءات االستيراد وإزالة العو تدريجيا

وتم الترآيز على ترشيد وتبسيط بنية التعرفة . القيود الكمية على االستيراد وتخفيف الرسوم والقيود التجارية األخرى

  .الجمرآية وبشكل يضمن عدم التأثير سلبا على العوائد

إلى حوالي % 20 التعرفة الجمرآية من حوالي متوسطتخفيض تعرفة وتم قد حدث تخفيض جوهري في معدالت الل و

وتم تخفيض المستويات العالية من التعرفة وتم وقف العمل بإجازات  %25ض جميع رسوم المرافئ بنسبة يخفتو% 14

 العربية الكبرى وقد أزالت اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع ترآيا واتفاقية منطقة التجارة الحرة. االستيراد المسبقة

التعرفة الجمرآية مع األطراف المشارآة في االتفاقيتين وآافة العوائق التجارية األخرى على مجموعة آبيرة من السلع 

  . والخدمات
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 منه احتياجاتهم لتمويل المحلية المصارف من األجنبي القطع شراء السوريين للمستوردين متاحا أصبح 2006 عام ومنذ

مجموعة  تحرير استيراد تضمنت تقرارا  204 أآثر من 2007االقتصاد والتجارة خالل العام أصدرت وزارة وقد 

 معظم السماح باستيراد  وتضمنت 2008 مماثًال صدرت في العام  قرارا128 إضافة إلى السلع والمواد آبيرة من 

 من السلبية التيلمستوردات اقائمة ت وزارة االقتصاد والتجارة صدرأآذلك . المواد بهدف تحرير السوق السورية

  .سمح باستيراد آافة المنتجات عدا بعض البنود الجمرآية التي مازالت ممنوعة وهي قليلة جدًاي خاللها

  سياسات التصدير6-4-2

. التزمت سورية بتحرير نظامها التجاري وتبني معايير تعزيز الصادرات غير النفطية وتحسين األداء االقتصادي

وتم تبني استراتيجية . صدير أآثر انفتاحا وإعطاء حرية اآبر للقطاع الخاص في ممارسة التجارةواتبعت سياسات ت

التصنيع بغرض التصدير مما يعزز تنويع الصادرات وتحسين نوعيتها وزيادة القيمة المضافة على الصادرات وشكل 

  .التصدير احد أهم موارد القطع األجنبي في العقد األخير

وهي تسعى لعقد شراآات تجارية . التفاقيات التجارية التفضيلية آوسيلة لتحسين التدفقات التجاريةترآز سورية على ا

إقليمية آاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو ثنائية آاتفاقية التجارة الحرة مع ترآيا واتفاقية الشراآة مع 

 التجارية الثنائية بهدف تسريع تحرير التجارة واالستفادة من االتحاد األوربي إضافة إلى توقيع العديد من االتفاقيات

  . المزايا التفضيلية التي تساعد على تعزيز التصدير و زيادة التبادل التجاري

آما أزيلت العوائق على . قد ساعد تحرير التجارة وإحداث شبكة تسويق على إحراز بعض التقدم في تنويع الصادراتلو

  .2007 خالل العام %52.5دل النمو في الصادرات السورية غير النفطية بلغ متوسط معالتصدير و

تقديم قروض على التصدير والتي تشكل حافزا وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات السورية تقوم الحكومة ب

  . معرض دولي27  أآثر من فيسوريةتشارك لتصدير المنتجات الصناعية غير التقليدية و

 ومكتب للتدخل  تتمتع باالستقالل المالي واإلداريحداث هيئة لتنمية الصادراتإل األعلى للتصدير  المجلسويعمل

 ستراتيجية للتصديريعنى بمعالجة آافة الصعوبات المحلية التي تواجه المصدرين آما يعمل المجلس على وضع االسريع 

  .صندوق لتمويل الصادراتاث  باإلضافة إلى إحد المطلوب تنميتهاقطاعات اإلنتاجيةتحدد فيها ال

 سيتشكل من اللجان النوعية للمصدرين و سيعمل  اتحاد للمصدرينإنشاء حاليا على االقتصاد والتجارةتعمل وزارة و

 لتنظيم عملية التصدير والتأآيد على التقيد بمعايير الجودة ومنع اتحاد المصدرين تحت إشراف المجلس األعلى للتصدير

 وإقامة نظام معلومات تسويقي لتزويد  بمواصفات وجودة عاليةالذي يجب أن يتم تصديرهني اإلساءة للمنتج الوط

المنتجين والمصدرين بالمعلومات عن األسواق، حيث يتم إنشاء نقطة تجارة دولية تساهم في تامين نقل المعلومات إلى 

ة للقيام بالتعاقد مع موظفين محليين في هذه المصدرين والمنتجين ودراسة واقع المدن المهمة لسورية من الناحية التجاري

  .إضافة إلى  تشجيع تأسيس اتحادات مصدرين ومنتجين لتعزيز التنافسية. الدول للترويج للبضائع السورية فيها
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 إصدار تقرير عن تنافسية االقتصاد السوري 2007وبغية الوقوف على موقع الصادرات السورية في العالم تم في عام 

 نقطة قوة وميزة 28ن هيئة تخطيط الدولة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي توصل إلى أن سورية تتمتع بـ بالتعاون بي

وآانت سورية قد أدرجت .  نقطة ضعف يجب دراستها والعمل على تجاوزها22تنافسية يجب الحفاظ عليها وتعزيزها و

  . دولة يشملها التقرير128 من أصل 84 في المرتبة  وجاءت2007مؤخرًا ألول مرة في تقرير التنافسية العالمية للعام 

  السياسات الزراعية  6-5

    السياسات الزراعية العامة6-5-1

 في توفير الغذاء وإسهامها في زيادة الناتج الوطني وتشجيع التجارة  الزراعةنظرًا لدورتزداد أهمية القطاع الزراعي 

 الناتج سياسات الزراعية تفعيل دور الزراعة وزيادة مساهمتها فيوقد استهدفت ال.  لسكان الريف العملتوفير فرصو

 الغذائية المتطلبات وتوفير الزراعي وتحسينه  اإلجمالي من خالل استخدام التقنيات الحديثة لزيادة اإلنتاجالمحلي

سلع الغذائية  االآتفاء الذاتي من الوتحقيق من خالل زيادة الدخل الريفي الريف لسكان المعيشية وتحسين الظروف

أهداف التطوير وآان احد أهم . وزيادة التصدير الزراعي  الزراعية بالمواد األولية الصناعة المحليةورفدالرئيسية 

تطوير وشملت اإلصالحات  . التي تبنتها سورية هو النهوض بالقطاع الزراعياالقتصادي واإلصالحات االقتصادية

  . النمو االقتصاديمعدالتفي زيادة لتحقيق اإلنتاج الزراعي 

لتعزيز وتشجيع توجيه رؤوس األموال لتوظيفها  الدعم الزراعي آإحدى أدوات السياسة الزراعية قد استخدمت سوريةلو

تطوير المواطنين في المناطق الريفية ودخل وتحسين  زيادة اإلنتاج معدالت تسريع وفي مشاريع االستثمار الزراعي

وقد شملت أنواع الدعم دعم المستلزمات الزراعية  .مناسبة للمستهلكينلغذائية بأسعار اإلنتاج الزراعي وتوفير المواد ا

ودعم شراء بعض المحاصيل وتقديم الخدمات الزراعية المختلفة التي تشمل نشاطات اإلرشاد الزراعي والبحوث 

  . ورعاية الصحة الحيوانية وتقديم القروض الزراعية

وجاءت أولى الخطوات .  الدعم توزيععاشرة أعلنت الحكومة عن إعادة النظر بنظاممنذ بدء العمل بالخطة الخمسية الو

بحوالي ثالثة أضعاف السعر المتداول داخليا وأبقت على آميات محدودة تعادل ألف ليتر   برفع أسعار مادة المازوت

  .سنويا لكل أسرة تباع للمستهلكين بأسعار مخفضة

 جتماعية التي ترتبت على زيادة أسعار المحروقات على المزارعين قدمت الحكومةوللتخفيف من اآلثار االقتصادية واال

)  دوالر60( ليرة سورية لكل دونم 3000 الذين يروون القطن بمياه اآلبار وبمعدل منحة نقدية لمزارعي القطن

سلمها من المزارعين آما رفعت أسعار المنتجات التي تت).  مليون دوالر47.8حوالي  (س. مليار ل2.2 وبإجمالي قدره

 ليرة سورية لكل آيلو غرام 41 ليرة سورية إلى 35حيث رفعت أسعار القطن من  2008أآثر من مرة في العام 

 ليرة سورية للموسم القادم والقمح 20 إلى ثم 17 ليرة سورية للكيلو غرام إلى 11.85من  ورفعت أسعار القمح القاسي

 ليرة 3.75ليرة سورية للموسم القادم ورفعت أسعار الشوندر السكري إلى  19 إلى  ثم 16.5 إلى 10.85الطري من 
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وقررت شراء آامل إنتاج القمح والشعير .  ليرة سورية لكل آيلو غرام17سورية لكل آيلو غرام والذرة الصفراء إلى 

  )2008 لعام 1007 و1004القرارين (من المزارعين وعدم رفض أي آمية من الحبوب في مراآز الشراء 

نتاج الزراعي في آافة المحاصيل وخصوصا اإلستراتيجية اإل أدت إلى تراجع  التيسيئةالجوية الظروف ال آذلك وبسبب

قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة األداء على  بتأجيل سداد 2008  لعام1800رقم القرار صدر  منها

لمدة  وذلك .2008ية التي تستحق األداء خالل عام  وقروض الثروة الحيوان2008 و 2007الموسم الزراعي الشتوي 

 تاريخ استحقاق بعدعام لمدة لقروض المتوسطة األجل االقصيرة األجل وآذلك تأجيل سداد بالنسبة للقروض عام آامل 

القسط األخير بالنسبة للفالحين الذين يسوقون إنتاجهم من المحاصيل الشتوية إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع 

  .حبوب أو الجهات العامة األخرىال

 واشترط لنفس السببوفوائد التأخير  قروض المصرف الزراعي التعاوني من غرامات التأخير 25وأعفى القانون رقم 

  .2008أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العادية قبل نهاية عام 

وسيغطي    2008 للعام 29لتشريعي رقم المرسوم ا بموجب دعم اإلنتاج الزراعيلصندوق من جهة أخرى تم إنشاء 

   :المجاالت اآلتيةالدعم المخصص في الصندوق 

البيطرية والتلقيح االصطناعي واللقاحات الموزعة من قبل الجهات  األدويةو األعالف  ودعماإلنتاج  دعم مستلزمات-أ 

   .روة الحيوانيةالث واألمراض الوبائية والجائحات التي تهدد اإلنتاج الزراعي العامة ومعالجة

 المحاصيل  باإلضافة إلىشوندر سكريوالشعير والقطن  والقمحال  وهياالستراتيجية المحاصيل  دعم أسعار-ب

  .حيوانية التي ترى الوزارة ضرورة تشجيع إنتاجها والوالمنتجات الزراعية

 الزراعي بهدف تنسيق صالحواإل التي تم إحداثها في وزارة الزراعة مديرية صندوق دعم اإلنتاج الزراعيوستقوم 

  .ين آليات وأساليب منح الدعم للمزارعنشاطات الصندوق بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بتحديد

 للتشجيع على التحول إلى استخدام لتمويل الري الحديث  إحداث صندوقتم بهدف ترشيد استخدام المياه من جانب آخر،

وسيقوم الصندوق بتقديم قروض طويلة  .29/9/2005تاريخ ) 91 (طرق الري الحديثة بموجب مرسوم تشريعي رقم

للفالحين الراغبين بترآيب شبكات ري حديثة في األجل وبدون فائدة لمدة عشر سنوات تسدد على أقساط سنوية متساوية 

لعام  على مرحلتين وتنتهي المرحلة الثانية في امليون هكتار إلى الري الحديث1.2 تحويل مساحة  بهدفأراضيهم

% 10تحول لطرق الري الحديثة على اآلبار والمن قيمة الشبكة للراغبين ب% 20 ويعطي الصندوق منحة قدرها .2015

  .سنويًا% 2على المصادر المائية السطحية ويسدد الصندوق عمولة المصرف الزراعي والبالغة 

.  مستلزمات اإلنتاج الزراعيشراءوآان المصرف الزراعي قد عدل معدالت الفائدة على القروض باستثناء قروض 

 للقطاع %7والعام والتعاوني بالصفة االعتبارية للقروض القصيرة األجل بالنسبة للقطاع % 6وتراوحت الفائدة بين 

   .المشترك والخاص للقطاعين %8 وتعاوني لصالح األعضاءال
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لتعاوني بالصفة االعتبارية للغايات لعام وا للقطاع ا%7تراوحت معدالت الفائدة بينلقروض المتوسطة وبالنسبة ل

بالنسبة للقطاع التعاوني لصالح األعضاء  و.)صناعية زراعية مهنية وإنشائية(للغايات غير الزراعية % 8  والزراعية

للغايات الزراعية % 9لمشترك والخاص للقطاعين ابالنسبة و. للغايات غير الزراعية% 9للغايات الزراعية % 8

  . لزراعيةللغايات غير ا% 10و

   . عن حاالت القروض متوسطة األجل% 1فقد زادت نسبة الفائدة عليها بمعدل األجل أما القروض طويلة 

قطر على إقامة مشروع مشترك إلنتاج مع دولة اتفقت سورية وفي إطار التعاون مع الدول والمنظمات الدولية  •

  .  ألف طن600 مليون دوالر وطاقة إنتاجية تبلغ 500 أسمدة األمونيا واليوريا في مدينة دير الزور بتكلفة تصل إلى

 العضوية في سورية  لتعزيز المؤسساتي لتطوير الزراعةامشروع لتمويل الحكومة اإليطالية تم االتفاق على  •

  .لمدة ثالث سنوات  منظمة األغذية والزراعةبإشراف 

 من دول 80منظمة تضم في عضويتها و هي . انضمت سورية إلى الشبكة الدولية لتسويق المحاصيل الزراعية •

 وسيساهم على المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بالمنظمةويسهل ذلك في الحصول . العالم وتأسست برعاية الفاو

  .في خلق فرص تسويقية للمنتجات الزراعية

تطوير واإلصالح وقد صدرت بعض التشريعات الجديدة التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي ليتالءم مع متطلبات ال

  :االقتصادي منها 

 المتعلق بحماية الثروة الحيوانية من األمراض الوبائية والمعدية حفاظا على الثروة 2006 لعام 29صدر القانون  

وتضمن القانون اإلجراءات المتخذة لمنع دخول وانتشار األمراض الوبائية . الحيوانية وعلى صحة اإلنسان وسالمته

دخال الحيوانات والمنتجات والمخلفات الحيوانية إلى سورية أن تكون مرفقة بشهادة صحية إلفي سورية واشترط 

آما تضمن نوع التدابير المتخذة عند ظهور . مصدربيطرية صادرة عن السلطات الصحية البيطرية في البلد ال

  .حاالت ألمراض وبائية في الحيوانات

 المعمول به في الحجر الصحي الزراعي بتعديل قانون  الخاص2007 للعام 26القانون رقم وفي السياق نفسه صدر 

ليشمل تطبيق المعايير التي تتوافق مع المعايير العالمية فيما يخص وقاية النبات على المستوردات من األجزاء  سورية

 لقانون على انهونص ا. النباتية والتربة والكائنات النافعة وبما يضمن منع دخول اآلفات الزراعية الخطيرة إلى القطر

 إذن استيراد وشهادة صحية يجب الحصول علىالكائنات النافعة   شحنة من النباتات أو المنتجات النباتية أوأيإلدخال 

 آفة قد تتسبب في نشر إذا اتضح أن المواد المستوردة و.وقاية النبات المحلية في البلد المصدر نباتية صادرة عن منظمة

 التي قد تترتب  إلزالة المخاطر للمادة المستوردةالمعالجة المناسبةإما ب خالل مدة أسبوع أن يقوميطلب من المستورد 

وآانت سورية قد انضمت إلى االتفاقية . هاإتالف  أو  إلى بلد المنشأ أو دولة أخرىهاإعادة تصدير على إدخالها للقطر أو

  . ق عليها في هذه االتفاقية والتزمت بالمعايير المتف2003الدولية لوقاية النبات منذ العام 
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   السياسات التجارية الزراعية-5-2 -6

أزيلت العوائق على التجارة و الجمرآية وغير الجمرآيةمعظم القيود بتحرير التجارة الزراعية من  سورية قامت

ت المتعلقة وتطبق آافة اإلجراءات والتسهيال. الزراعية وأصبح من الممكن المتاجرة بمعظم السلع الزراعية بحرية

  .بالتجارة العامة على التجارة الزراعية

   سياسات االستيراد الزراعي6-5-2-1

وتخفيض التعرفة الجمرآية تدريجيا على استيراد مستلزمات اإلنتاج قامت سورية بتحرير تجارة معظم السلع الزراعية 

سمح للقطاع و.  واللحوم والزهور وشمل ذلك مجموعة واسعة من المنتجات من بينها الفواآه والخضراواتالزراعي

الخاص باستيراد اللحوم الحمراء من آل دول العالم ضمن الشروط الفنية والصحية التي تضعها وزارة الزراعة 

أن تعتمد  و يجب أن تكون مرخصة أصوال وخاضعة لإلشراف الرسمي البيطري في بلد المنشأالتيالمتعلقة بالمسالخ و

وسمح ألصحاب مصانع عصر بذور .  البيض العقيم من البالد الخالية من أنفلونزا الطيوروسمح باستيراد ،نظام الهاسب

  . القطن حصرا باستيراد مادة بذور القطن الصناعية

   سياسات التصدير الزراعي2- 6-5-2

ات تم تشكيل لجان من قبل اتحاد الغرف التجارية لتسهيل عمليو. تم تخفيض الضرائب على صادرات السلع الزراعية

 تجاوزت صادرات األغنام مليونين وخمسمائة  حيث،األغنامالتصدير وقد قامت بتقديم آافة التسهيالت لزيادة تصدير 

  . 2007رأس في عام 

وفي تطور آخر صدرت عدة قرارات بوقف تصدير بعض السلع الزراعية بشكل مؤقت لتامين آفاية السوق المحلي منها 

  :ه القراراتوللحد من ارتفاع أسعارها واهم هذ

الحمص والعدس والفول اليابس ومادة السميد بأنواعه  والبيض والبطاطاومنع تصدير الفروج ب اتقرارصدرت  •

 بسبب ارتفاع أسعار هذه المواد في  لفترات مؤقتة لتلبية حاجة السوق الداخلية منهاالبندورة ووالمعكرونة والشعيرية

  .األسواق المحلية

 بمنع تصدير الكسبة الناتجة عن عصر بذور القطن 2007 لعام 34تجارة القرار رقم أصدرت وزارة االقتصاد وال •

 بسبب الحاجة إلى استخدامها آمصدر علفي ضروري وبسبب ارتفاع أسعار المواد 2007-2006خالل الموسم 

 .العلفية المتوفرة في األسواق
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 :النقاط الرئيسية التي تناولها الفصل

االقتصاد هيكلة  إعادة  صالح وطبقت معظم معايير اإلصالح المطلوبة فعملت علىالتزمت الحكومة بعملية اإل •

بناء القطاع الخاص في  دورعيتوسوحرية التجارة و االنفتاح االقتصادي تستهدف تحقيقتبنت سياسات اقتصادية و

 .االقتصاد

معدل النمو االقتصادي ث وصل االقتصاد في تحسين الشروط االقتصادية حيهيكلة  أثمرت الجهود المبذولة إلعادة  •

 %3.9بحواليارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي آما . 2006 عام 5.1 مقارنة بـ2007عام % 6 إلى

 %1.9تعادل  2006 العام  في حين آانت الزيادة في حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في2007في عام 

انخفض معدل التضخم  و2007عام % 8.1 إلى 2004عام % 12 من لة وانخفض معدل البطا2005عام المقارنة ب

 بشكل مساهمة القطاع الخاص في الناتج اإلجمالي المحلي تزايدت .2007عام % 5.5إلى  2006عام % 10.6من 

  .2006عام % 64.3 في مقابل 2007عام % 65مطرد وبلغت 

وقد نجحت الحكومة في . ن عجز الميزانية الحكومية م والحد االستقرار للمالية العامةتسعى الحكومة إلى تحقيق  •

  .2007من الناتج المحلي اإلجمالي في عام % 5تقليص نسبة التضخم بحيث لم تتجاوز 

 وصل معدل نموه إلى 2007وفي العام  .2005عام مقارنة بال 2006 في العام %11 نموا قدره شهد قطاع التأمين •

25% .  

ة فخفضت معدالت ضريبة الدخل للحد من التهرب  الضريبيالتكليفات في إعادة النظر المالية بقامت وزارة •

 أعلى معدل لضريبة الدخل يصل إلى حوالي ففي حين آان. الضريبي وقامت بتوسيع قاعدة التكليف الضريبي

للضرائب على % 28 يعادل 2007  عامفيوأصبح  %35 إلى ثم % 63 على مراحل إلى هتخفيض فقد تم 92%

 من أسهمها % 51طرح التي تمساهمة ال اتشرآوخفضت بالنسبة لل.  على الشرآات االستثمارية %22الدخل و 

  %. 14  إلى نسبةفي اآتتاب عام

ت نسبة وصل و2007 عام  دوالر مليار6.2  وبلغت2000 مليار دوالر عام 3.4إيرادات الضرائب من تطورت  •

  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 4إلى   الضريبيتحصيلال

   .2006 في عام دوالرمليار /0.57/  إلى 2005 عام دوالرمليار /0.54/ الرسوم الجمرآية من تحصيالتت زاد •

 عدد المشاريع المشملة بقانون بلغ  نموا متزايدا في حجم االستثمارات السورية حيث2006-1991شهدت الفترة  •

  تشكل 2006في عام  ًاعو مشر704نها  ممشروعًا 3824 حوالي الفترة  هذهخالل 1991لعام / 10/االستثمار رقم 

  مليار دوالر9.2إلى ستثمارية من إجمالي المشاريع المشملة بالقانون المذآور تصل تكلفتها اال% 18.4ة تعادل نسب

  . مليار دوالر6.9 يجنبمنها بالقطع األ
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لضريبة على  وتضمن استبدال اإلعفاء المؤقت من ا2006 في عام  الصادر51المرسوم التشريعي رقم  صدر 

 . بدال من ذلك المشاريع االستثمارية بتخفيض الضريبة على هذه المشاريع طيلة عمر المشروع

  .  2006عام % 60.6 إلى 2002في عام % 44.7زادت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي اإلجمالي حيث من  •

  .2006 عام  فقطيار دوالر إلى نصف مل2005 مليار دوالر عام 1.5 من انخفض العجز في الميزان التجاري •

  .%14إلى حوالي % 20 التعرفة الجمرآية من حوالي حدث تخفيض جوهري في متوسط •

بواقع )  مليون دوالر47.8حوالي  (س. مليار ل2.2إجمالية قدرها  منحة نقدية لمزارعي القطن قدمت الحكومة •

 محصول القطن نتيجة ريرعين من عن آل دونم مروي من اآلبار لتمكين المزا)  دوالر 60حوالي (س .ل 3000

  .رفع أسعار المازوت

آذلك رفعت الحكومة أسعار المنتجات التي تتسلمها من المزارعين حيث رفعت أسعار القطن والقمح القاسي  •

وقررت شراء آامل إنتاج القمح والشعير من المزارعين وعدم رفض . والطري والشوندر السكري والذرة الصفراء

 .     في مراآز الشراءأي آمية من الحبوب
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  نظرة عامة على الوقود الحيوي:  الموضوع الخاص –السابع الفصل 

 مقدمة 

يعتبر الوقود الحيوي من أقدم أنواع الوقود التي أستخدمها اإلنسان منذ القدم ولكن ظهر االهتمام به في السنوات األخيرة 

بدأت تلوح بآثارها على إمدادات الغذاء من خالل يرات مناخية نتيجة االرتفاع الكبير في أسعار النفط وما نتج عنه من تغ

وانعكس التحول نحو االستخدامات البديلة للمحاصيل  .تأثيراتها المباشرة على النظم الزراعية واإلنتاج الزراعي

لتأثيرات ومن أهم تلك ا. الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي في تأثيرات متعددة الجوانب على أوضاع األمن الغذائي

والسكر والبذور الزيتية، التي أصبحت من الحبوب االرتفاع في أسعار المحاصيل الغذائية وبخاصة بالنسبة لمحاصيل، 

 وبالنسبة  أسعارها وانخفضت مخزوناتها،تالمحاصيل الغذائية الرئيسية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، فازداد

أصبحت تشكل أعباًء ثقيلة على موازين مدفوعات الوطن سلع الزراعية فقد للوطن العربي الذي يستورد العديد من ال

العربي النخفاض معدالت االآتفاء الذاتي منها ومساهمتها الكبيرة في قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية، حيث تساهم 

السيد حتر (2006عربي لعام من قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية في الوطن ال% 71تلك السلع الثالث مجتمعة بنحو 

2008.(  

لقد أصبح الوقود الحيوي أحد أبرز العناوين في الوقت الحالي، وليس ثمة اعتراض على االستثمارات في هذا المجال، 

ولكن هناك العديد من الدراسات الحديثة تبين أن هذه االستثمارات تتسبب في زيادة معدل االحترار، مما يعني تعريض 

 .  للمخاطر تحت مسمى حمايتهاالكرة األرضية

   أنواع الوقود الحيوي والدوافع وراء إنتاجه 7-1

إن زيادة أسعار النفط وعدم وجود البدائل الالزمة أدى إلى اتجاه بعض الدول مثل البرازيل واالتحاد األوربي والواليات 

 ةمن السكر والذرالمستخرج شكل اإليتانول المتحدة األمريكية إلنتاج الوقود الحيوي السائل من المنتجات الزراعية على 

أو الحبوب وخاصة القمح في المملكة المتحدة و الديزل الحيوي المستخرج من البذور في الواليات المتحدة وفول الصويا 

 وإن النوعيين الزيتية المعتمدة بشكل خاص على بذور اللفت في المملكة المتحدة أو زيت النخيل في جنوب شرق أسيا

  . المنتجات الزراعية الغذائية الخام الجيل األول من الوقود الحيوي المستخرج من  منورين هماالمذآ
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تشمل نفايات ستخرج من مجموعة متنوعة من المحاصيل غير الغذائية يوهو البديل للغاز الطبيعي و الغاز الحيويأما 

والفضالت الحيوانية  Miscanthusيوية مثل  قش القمح والذرة ، واألخشاب ومحاصيل الكتلة الح مثلالكتلة الحيوية

  .ويعتبر البيوغاز الجيل الثاني المستخرج من مصادر غير زراعية. والمصادر التجارية والصناعية ) الروث(

أما وقود الطحالب ويدعى أيضا وقود الجيل الثالث أو الوقود الحيوي المتقدم وهو الوقود الحيوي المستخرج من 

  . اهتمام آبير في زراعة الطحالبلى نشوء والذي أدى إالطحالب

إن اهتمام المراقبين بالوقود الحيوي مؤخرًا قد ازداد نظرًا لمجموعة من الدوافع التي أظهرتها بعض الدول الصناعية 

الكبرى في استخدام المنتجات الزراعية الغذائية في إنتاج الوقود، منها الحصول على مصدر محلي للطاقة للحد من 

  الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري الناتجة غالبًا عن احتراق انبعاثوآبح , د على النفط المستورداالعتما

سواء آان صادرًا من السيارات أو من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ومنها أيضًا تعزيز ) النفطي(الوقود األحفوري 

  . في تحقيق أمن الطاقةالزراعة المحلية وتخفيف أثار تغير المناخ واإلسهام

، من خالل المساعدات والدعم ريع إنتاج الوقود الحيوي وتوسيعه الواليات المتحدة عدد من القوانين بهدف تستوضع

ص المالي الذي تقدمه الحكومة للمزارعين لتشجيعهم على زراعة الذرة واالستفادة من هذا الدعم من ناحية ومن فر

  .التسويق الجديدة من ناحية أخرى

  تطور إنتاج الوقود الحيوي7-2

وقود حيوي على هيئة آحول إيثانول ال إلنتاج )السائلة والغازية والصلبة (يمكن استغالل الكتل الحيوية بجميع صورها

أو  وغيرها، اقصب السكر والذرة والبطاط زراعية مثلالمحاصيل ومن ال ،يتم استخالصه من النشا النباتي والسيلولوز

 طريق تخمير الكتلة الحيوية من قبل هما عنآل منوينتج  .من الزيوت النباتية المستخرج  الديزل الحيويوقودعلى هيئة 

 2007 مليون طن في عام 47.2 بلغ اإليتانولومن المقدر أن اإلنتاج العالمي من . واإلنزيماتالكائنات الحية الدقيقة 

)Licht 's 2006.(  

فعند بداية اختراع . ات والمواد العضوية إلى وقود حيوي تعود إلى التاريخ القديموفي واقع األمر أن عملية تحويل النبات

 استخدم المبتكرون األوائل أمثال رودلف ديزل وهنري فورد الكحول وزيت الفول السوداني آوقود ،محرآات السيارات

من المجدي استخدام الكحول والزيوت وبعدما شاع استخدام الوقود البترولي لم يعد . وآان ذلك قبل انتشار استخدام النفط

 منتصف النباتية نظرًا لرخص أسعار البترول ولم يتم العودة الستخدام الوقود الحيوي إال بعد األزمة النفطية في

في شكل ، بدأت البرازيل بإنتاج الوقود الحيوي 1973السبعينات، وبعد االرتفاع األول في زيادة أسعار النفط عام 

، نظرًا إلمكانية زراعة قصب السكر فيها، ولم يؤثر ذلك على بقية المنتجات الزراعية قصب السكرتجاري وواسع من 

 ولم يتم داخل البلدبشكل آبير، وبقي استخدامه محصورًا فقط في البرازيل آوقود مخصص للسيارات البرازيلية العاملة 

، لذلك  بقيت اإليتانول المتحدة باستخدام الذرة إلنتاج بدأت الواليات إال بعد أن  إلى الخارج بهتصدير التقنية المرتبطة
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 بالتوسع اإليتانولأما اآلن فقد أخذ إنتاج . في أوروبابدأت  من ثمو. آثاره محصورة في البرازيل طوال هذه الفترة

  . المستخدمة في إنتاجه الزراعية زراعة المنتجاتتتوسعبالتالي عالميًا، و

ن الماضي رفعت حكومة البرازيل الدعم عن اإليتانول بسبب تدني أسعار النفط وزيادة ومع بداية التسعينيات من القر

وفي .  وعندها فقد المستهلكون ثقتهم في اإليتانول، فتوقفت المعامل عن اإلنتاج بعد تكبدها خسائر آبيرة،أسعار السكر

وقود بعد أن ظهرت دعاوى ضد  آانت هنالك عودة قوية الستعمال الكحول بخاصة اإليتانول آمضاف لل2000عام 

المواد الكيماوية التي تستعمل آمضاف للوقود وهي مشتقة من النفط على اعتبارها تشكل خطرًا على صحة اإلنسان، 

  )2008حتر (   مليار جالون في السوق األمريكية2مما أدى لظهور طلب على اإليتانول بحجم 

  يالحيوالعالمي من اإليتانول والديزل   اإلنتاج7-3

 اإلنتاجبلغ فقد . ، أما اإليتانول الزال المسيطر في الحجم الهائل متزايدًا عالميًا صناعة الديزل الحيوي نموًاشهدت

من هذه الكمية في الواليات % 88 حوالي ُأنتجوقد .  مليار لتر51 حوالي 2006 آوقود في عام لاإليتانوالعالمي من 

ُأنتج ، 2006في عام  مليار لتر 6.7حوالي من زيت الديزل الحيوي  العالمي تاجاإلنبلغ و. البرازيلاألمريكية والمتحدة 

 )1خطط مال.(األمريكيةوالواليات المتحدة منها في % 13األوروبي، ومنها في بلدان االتحاد % 75نحو 

 2006 - 1991لألعوام ) مليون ليتر( يبين اإلنتاج العالمي من اإليتانول والديزل – 1المخطط 
اإلنتاج العالمي من اإليتانول والديزل الحيوي (مليون ليتر) للفترة 1991 - 2006
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اإليتانول   الديزل
  2008حتر، : درالمص

. )ألمانيا وفرنسا( بشكل أساسيفي أوروبا هو   وقود الديزل الحيوي في العالمإنتاجأن معظم  فيبينأما المخطط الثاني 

الواليات المتحدة والبرازيل واستراليا المنتجين  وتعتبر ،من إنتاج العالم% 85حوالي هاتين الدولتين  حيث يشكل إنتاج

 ألن أي زيت  زيت النخيلمثل في الطلب على أرخص الزيوت النباتية زيادة آان هناك قد و. قالجدد الذين يدخلون السو

   . وقود الديزل الحيويإلنتاجنباتي يمكن استخدامه 
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  )ألف طن(إنتاج البيوديزل الحيوي في العالم  - 2المخطط

  

   2007 ، تشرين اول المشاهد والتحديات للوقود الحيوي في الدول الناميةصورة عن دراسة : المصدر

لالستخدام  هذا اإلنتاج و يذهب ربع ،2005–1990زيت النخيل ثالث مرات منذ العام ل اإلنتاج العالميفقد تضاعف 

، حيث يتم  المصدرة لزيت النخيل هي ماليزيا واندونيسياالدول الرئيسيةومن . الصناعي وبشكل آبير للبيوفيول

  هي الصين والهند،وليس بالضرورة إلنتاج البيوديزل ،لهدول الرئيسية المستوردة تصديرها إلى االتحاد األوربي، أما ال

  .)IATP 2008(باآستان واالتحاد األوربي الو

  2005 - 1990 اإلنتاج العالمي من زيت النخيل للفترة – 3المخطط 

htt://www.indexmundi.com/en/commodities/agricultural/oil-plam  

 

 2010بحلول عام % 5.75روبي خططا طموحة الستخدام الديزل الحيوي في وسائط النقل بنسبة وضع االتحاد األو

تشجيع االعتماد على  بتقوم الواليات المتحدة األمريكيةآما  ،على أن يتم زيادتها تدريجيا خالل السنوات القليلة القادمة
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آما يتم إعفائه من  ،وي مع الديزل األحفوريمن الديزل الحي % 8إلى % 5 خلط نسبةمن خالل هذا النوع من الوقود 

  .آافة الرسوم والضرائب المفروضة على الوقود التقليدي

يوجد حاليا في الواليات المتحدة األمريكية أآثر من عشرين شرآة إلنتاج وتسويق الديزل الحيوي ، وقد أقر المجلس 

من محطات توزيع هذا النوع من الوقود إلى القومي األمريكي للديزل الحيوي الكثير من الخطط لبناء المئات 

   .المستهلكين

   االتجاهات العامة في إنتاج الوقود الحيوي7-4

  تنامي إنتاج الوقود الحيوي 7-4-1

ن توسع إنتاج الوقود الحيوي في المدى القريب يرتبط بالسياسات الزراعية والتجارية للدول المنتجة وهذه السياسات إ

، أما على المدى البعيد فالعامل المحدد سيكون في  واالقتصاديةالعوامل ذات الطبيعة السياسيةتتحكم فيها مجموعة من 

أسعار النفط والمستمرة منذ عدة التي شهدتها الطاقة البديلة، وتعتبر الفورة أسعاروومدى توفره النهاية هو أسعار النفط 

لدول المنتجة للوقود الحيوي تحقيق عوائد آبيرة ن ليمكسنوات عامًال مساعدًا ومشجعًا إلنتاج الوقود الحيوي حيث 

 3 -1راجع الشكل . (وتوفير نفقات آبرى من إنتاج آميات ضخمة من الوقود الحيوي ليتم استخدامه بدًال عن النفط

 ولكن ال يوجد مؤشر واضح حول ). في الفصل األول من هذا التقرير2008- 2006الخاص بأسعار النفط  في الفترة 

  .2009 وبداية عام 2008النفط المستقبلية بعد االنخفاض الكبير في أسعاره أواخر العام أسعار 

 حيث 2025حتى العام % 50سنويًا ومن المتوقع أن يزيد بنسبة ) اآسا جول (400إن استهالك العالم من الطاقة يعادل 

أن استهالك ) 2006أوغريت (ويقدر . الهندستكون الزيادة األآبر من االستهالك هي في الدول النامية وال سيما الصين و

 30 الكميات تعادل ه مليون برميل من الديزل، وهذ21 مليون برميل من البنزين و21الوقود اليومي حاليًا هو بحدود 

 مليون برميل من الوقود الحيوي المستخلص من الزيوت النباتية فإذا 23 باإلضافة إلى اإليتانولمليون برميل من 

 300 الكميات من الوقود الحيوي إلى مساحات مزروعة بالذرة وقصب السكر فسيتطلب األمر زراعة ترجمنا هذه

 ضعف عن المساحة الحالية لقصب السكر 15 مليون هكتار بالذرة وهذا يعني زيادة 590مليون هكتار بقصب السكر و

ي المستخلص من الزيوت النباتية  الوقود الحيوسيتطلبوخمس أضعاف عن المساحة الحالية المزروعة بالذرة، آما 

وتتطلب سد حاجة هذا .  مليون هكتار بالنخيل أي ما يعادل عشرين ضعفًا للمساحة الحالية المزروعة منه225زراعة 

الطلب سياسات تنافسية مستدامة لالستفادة من الفرص المتاحة ولمواجهة التحديات التي يطرحها هذا الطلب وبالتالي 

. سياسات في قلب االهتمامات التنموية للدول التي ترغب بإنتاج الوقود الحيوي في المرحلة المقبلةيجب أن تكون هذه ال

ومن جهة أخرى سيتطلب اإلحالل الكامل للوقود الحيوي مكان الوقود األحفوري قفزة آبيرة في التكنولوجيا المستخدمة 

، علمًا أن إلنتاج الوقود الحيوياالجتماعية واالقتصادية باإلضافة إلى سياسات ومؤسسات تأخذ باالعتبار اآلثار البيئية و

  .طبيعة القطاع الزراعي هي طبيعة مساعدة نظرًا لتنوع اإلنتاج الزراعي وآثرة البدائل المطروحة التي يمكن األخذ بها
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اإليتانول آما  جإلنتا من قصب السكر إنتاجها تستخدم حوالي نصف إذ قدرة على المنافسة األآثرتعتبر البرازيل المنتج 

 مليار دوالر في عام 38 إلى نحو 1995 مليار دوالر في عام 5ارتفع حجم االستثمار في إنتاج الوقود الحيوي من نحو

 على الديزل الحيوي أما االتحاد األوروبي فيرآز. 2010مليار دوالر في عام 100، ويتوقع أن يصل إلى نحو 2005

  بلدًا25 المؤلف من األوروبيوأنتج االتحاد .  من زيت عباد الشمس وزيت النخيلالذي ينتج في الغالب من اللفت وآذلك

في عام مليون طن  4.8 نحو وأنتج، 2004 على عام %65 بزيادة 2005 عام مليون طن من الديزل الحيوي في 3.2

  .مما يجعله أآبر منتج للديزل الحيوي في العالم، 2006

. لتريارمل 2006في العام ل  في العالم حسب الدواإليتانول إنتاج  

0
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العالم الواليات
المتحدة

البرازيل الصين الهند فرنسا روسيا

  

  .2008حتر، : المصدر

،  اإلجمالية المستخدمة في العالممن الطاقة% 10وفي الوقت الحالي تمثل الطاقة المستمدة من المواد الحيوية حوالي 

وفيما يلي جدول يبين نسبة استخدام الوقود الحيوي من إجمالي الوقود المستخدم في قطاع النقل في بعض الدول 

  .التوقعات المستقبلية له على أساس افتراض عدم تحسن التكنولوجيا المستخدمة حاليًا في استخالص الوقود الحيويو

  .(%)  وتوقعات استخدامه مستقبالنسبة استخدام الوقود الحيوي من إجمالي الوقود المستخدم في قطاع النقل في بعض الدول: 2-3الجدول 

  بقية دول العالماالتحاد يات الوال البرازيل الهند الصين السنة

2005  2 1 37 2  1  0  

  2  4  3 47 5 4  2010متوقع

  2  7  3 49 8 6  2015متوقع

  2  10  4 58 11 8  2020متوقع
  .2006أوغريت، : المصدر

ستؤدي لنشوء الجيل إن إمكانية استخدام بقايا المحاصيل ستزيد بشكل هائل من الطاقة المستمدة من المادة الحيوية آما 

 وهو مادة غنية -الثاني من التقنيات المستخدمة الستخالص الطاقة والتي ستكون أآثر آفاءة في تحويل السيللوز مثًال 

آما أن استخدام األعشاب سريعة النمو وبعض أنواع .  إلى وقود أو حتى إلى آهرباء-بالكتلة الحيوية الغنية بالطاقة 

 والمتحملة للعطش أو األقل تنافسية مع محاصيل الغذاء البشري والعلف الحيواني مقارنة األشجار المقاومة للجفاف
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 الكامنة في هذا المجال وال سيما أمام الدول النامية ذات تاإلمكانيابالذرة وقصب السكر سيفتح آفاقًا هائلة لالستفادة من 

 .المناخ الجاف آأفريقيا والشرق األوسط 

  ناشئة حديثًا في إنتاج الوقود الحيويالدول النامية ال 7-4-2

لدول النامية في أن تحذو حذو البرازيل في إنتاج الوقود الحيوي وذلك عن طريق تطبيق بعض اهناك إمكانيات ل

 وماليزيا والهند، وبينما تسعى صينسياسات تشجع على إنتاج الوقود الحيوي، ومن الدول التي بدأت بهذا التوجه ال

اجاتها المحلية من الطاقة آي تتخلص من عبء استيراد النفط ومخاطر تقلباته السعرية فإن الهند الصين لتغطية احتي

وتعتبر الهند أن من .  احتياجات السوق العالمية من الوقود الحيوي بالتدريج جزء منوماليزيا تسعيان إلى تغطية

من غذائي صارمة ولذلك فهي سوف تزيل الدعم أولوياتها إيجاد بديل عن الوقود األحفوري أما الصين فلديها سياسات أ

ود الحيوي الحقًا علمًا أنها دولة مستوردة للبذور الزيتية وليست مصدرة لها لذلك ستسعى إلنتاج الوقود قعن إنتاج الو

الوقود الحيوي من نبات المنيهوت والبطاطا الحلوة والذرة آما ستعتمد على الدهن الحيواني والزيوت النباتية معًا إلنتاج 

ل إنتاج الوقود الحيوي في فإن األرجنتين ستفّع) 2006ليتش (من جهة أخرى وحسب . الحيوي المستخلص من الزيوت

ايتانول أو وقود حيوي مستخلص من الزيوت النباتية من إجمالي % 5 وستجبر الدولة المصافي على إنتاج 2010العام 

هذا وتفرض األرجنتين رسومًا مخفضة على .  مليون لتر300 يعادل الوقود الذي تبيعه المصفاة في السوق المحلي وهذا

  .صادرات الوقود الحيوي خالفًا لصادرات المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي

زيلر وغراس ( منطقة إنتاج وتطوير إنتاج الوقود الحيوي المستخلص من الزيوت النباتية 14أما ماليزيا فقد أقرت إنشاء 

. ك لتلبية الطلب األوروبي على هذه المادة  آما أقرت استخدام الوقود الحيوي التجريبي في النقل التجاريوذل) 2007

 وهو قانون يشبه القانون األرجنتيني 2006وتم إقرار قانون الوقود الحيوي في البرلمان الفيلبيني في أواسط العام 

وآذلك اندونيسيا تخطط . ية المستخدمة ستكون ثمار جوز الهند السابق في النسب والتواريخ المحددة ولكن المادة النبات

وأخيرًا فإن بعض دول جنوب الصحراء .  لتجهيز مناطق رئيسية تكون أساسًا إلنتاج الطاقة الحيوية آبديل عن النفط

  .األفريقية آمدغشقر وتانزانيا تحاول الشروع باستثمارات إلنتاج الوقود الحيوي بسعات آبيرة في مناطقها

  فرص الدول النامية في تقاسم السوق مع الدول المتقدمة 7-4-3

األخيرة تسعى لتصبح بعضًا من هذه يتضح من خالل مراجعة سياسات الوقود الحيوي في الدول المتقدمة والنامية أن 

ع فيها وباستثناء دوًال مصدرة رئيسية للوقود الحيوي خالل المرحلة المقبلة وذلك باالستفادة من اإلنتاج الزراعي الواس

الصين التي تسعى حتى اآلن لالآتفاء الذاتي فقط فإن بقية الدول النامية التي تخطط اآلن إلنتاج الوقود الحيوي ستصبح 

منتجة له بعد مدة ولكن مدى إمكانية منافستها للوقود الحيوي المنتج في الدول المتقدمة يتوقف على قدرتها على تخفيض 

 بزراعة - ية المنتجة فعليًا للوقود الحيوي وهي أهم الدول النام-هذا ويتوقع أن تقوم البرازيل. برأآتكاليف اإلنتاج بشكل 

ويقول بعض االقتصاديين إن البرازيل قد . وفي المساحات المخصصة للمراعيقصب السكر مكان الحمضيات والبن 

وإن آانت الواليات المتحدة األمريكية حتى نفط تتبوأ في مجال الوقود الحيوي المرآز الذي تشغله السعودية في سوق ال

  .  حاليًاأولى دول العالم إنتاجا للوقود الحيوي
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وخاصة تلك التي تتمتع بمناخ  ، لديها لتحسين الدخل لها إنتاج الوقود الحيوي فرصة حقيقية بعض الدول النامية عتبرتو

 ميزة نسبية في إنتاج بعض أنواع الوقود الحيوي حيث ، آما أن بعض الدول النامية تمتلك شبه المداريأو مداري رطب 

يمكن استغالل هذه الميزة، وسوف تستفيد الدول النامية على المدى البعيد من الطلب العالمي المرتفع على الوقود 

على  -فاض الجوهري في المستقبل المنظور التي ال يتوقع لها االنخ-وسوف تساعد أسعار النفط المرتفعة . الحيوي

يادة عوائد الدول النامية من إنتاج الوقود الحيوي خصوصًا أن قصب السكر هو النبات األآثر آفاءة حتى اآلن في ز

إنتاج الكتلة الحيوية التي تحول إلى وقود عضوي آما تمتاز دول البحر الكاريبي بخبرتها الطويلة في االستفادة من بقايا 

في ضوء التكنولوجيا الحالية فان ( : فط واألسواق في وآالة الطاقة الدوليةويقول رئيس قسم قطاع الن. األلياف النباتية

فإن عدة دول ممن تعد منتجا طبيعيا عليه أآثر أنواع الوقود الحيوي آفاءة هو اإليتانول المستخرج من قصب السكر و

األخرى العلفية سيؤثر ارتفاع أسعار المحاصيل  ولكن ،42)لقصب السكر لديها فرصة حقيقية لتحسين اقتصادها

المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي على مدى تلك االستفادة، آما ستؤثر عوامل األمن الغذائي على مقدار التوسع بإنتاج 

. المحاصيل المحولة إلى وقود حيوي في حال شكل هذا التوسع تهديدًا لألمن الغذائي الوطني في بعض الدول النامية

 اإليتانول أم الوقود الحيوي هذه الدولاع األآثر مالئمة للدول النامية، فهل تنتج تحديد األنوموضوع وهذا يطرح 

المستخلص من الزيوت النباتية مثًال؟ وبالتالي ما هي األنواع الجديدة التي يمكن زراعتها في الدول النامية وتعطي 

الغني بالزيت أو المنيهوت أو ) carcus (مردودًا اقتصاديًا جيدًا؟  وهنا يطرح بعض الخبراء أمثلة مثل نبات الكارآوس

بذور الكاميلينا ، آما يطرحون وجهة نظر اقتصادية تقول أن استخدام بقايا المحاصيل عوضًا عن استخدام المحاصيل 

 تحويل السللوز إلى آتلة عضوية هو عملية مكلفة أننفسها سيكون أآثر توفيرًا واقل تكلفة بالنسبة للدول النامية علمًا 

  .يًا ولكنها تتطور بسرعة ويتوقع لها خالل بضع سنوات أن تصبح أقل تكلفة بشكل ملموس مما هي عليه اآلنحال

التي تدعم إنتاجها  الدول المتقدمة منالدول النامية منافسة حادة سيواجه إنتاج الوقود الحيوي في من جهة أخرى و

الدول النامية في خطر التالشي إذا تجاوزت رباح في تحقيق األ مما يجعل إمكانية  مباشرةبمساعدات مباشرة أو غير

في استخالص مشكلة نقص التقنيات المتطورة  آما ستواجه الدول النامية .المساعدات في الدول المتقدمة حدًا معينًا

 أو التي ستنتج  لدى الدول المتقدمة خالفًا للتقنيات المتأخرة الموجودة لدى الدول النامية المنتجةةالوقود الحيوي والمتوفر

 وهنا يتجلى خطر احتكار التقنيات من قبل الدول المتقدمة المنتجة للوقود الحيوي وعدم السماح للدول .الوقود الحيوي

النامية باالستفادة منها إلى أن يتم تطبيق الجيل الثاني من التقنيات في الدول المتقدمة فيتم السماح للدول النامية باستخدام 

آما يمكن للدول النامية أيضًا أن تواجه العوائق التجارية وغير التجارية لتصدير إنتاجها من الوقود . هاالجيل األول من

الحيوي إلى الدول المتقدمة والسيما في ضوء وجود إنتاج آبير من هذه المادة في بعض الدول آالواليات المتحدة، وهنا 

ل هذه التطورات وسيتوجب على الدول النامية تشجيع هذه الجنوب دورًا محوريًا في حال حصول مث سوف تلعب تجارة

 . التجارة لمواجهة العوائق التي من المحتمل أن تفرضها الدول المتقدمة

إن هناك حافزًا للدول لتدعم منتجي الطاقة الحيوية الصغار ألن ذلك "يقول تقرير األمم المتحدة حول الطاقة المستدامة 

دول عن طريق تسريع إنتاج المنشآت الصغيرة، فهذه  المنشآت تتميز بكون أصحابها  من شأنه أن يزيد عوائد تلك ال

آمواطنين   (وإنفاقهاذوي مستوى معيشي منخفض وبالتالي يتم سد حاجتهم بالقليل من العوائد ولكن تأثير اآتسابهم للنقود 

                                                 
 42 122918=aspx?fid.show_files/com.moheet.www://http   
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آبير ومفيد على تلك الدول سيكون تأثير اقتصادي مضاعف ) يحصلون على أعمال جديدة أو أعمال مربحة أآثر

  ).2007االتحاد األوروبي للصناعات الحيوية (

هذا وينتج االتحاد األوروبي ما يكفي حاجته من الوقود الحيوي المستخلص من الزيوت النباتية ولكنه ال ينتج إال  •

يلية مع االتحاد ألقل نموًا والمرتبطة باتفاقيات تفضافقط من حاجته إلى اإليتانول مما يمثل فرصة للدول % 3

  . األوروبي لسد حاجة األسواق األوروبية والسيما منها دول الكاريبي المنتجة للسكر

  تكاليف إنتاج الوقود الحيوي 7-4-4

يعتبر هذا الموضوع شديد الحساسية ألنه في ضوئه يتقرر مدى الجدوى االقتصادية للوقود الحيوي ويشير تقرير 

أن أسعاره العالمية ستبقى أعلى آثيرا من تكاليف ب اتتوقعالالوقود الحيوي يحدث رغم لمنظمة الفاو إلى أن نمو إنتاج 

  السنوات دوالرات لكل مائة لتر لمعظم فترة106 إلى 104إنتاج الوقود األحفوري وأنها سوف تستمر في نطاق من 

43القادمة العشر
.   

 من إنتاجهاشرآة النفط البرازيلية الحكومية تسويق ولكن ثمة أدلة أخرى تعاآس ما ذهب إليه تقرير الفاو فقد أعلنت 

وبعد ان حققت .  بسعر يقل عن قيمة الغازولين2008الوقود الحيوي لمحطات الوقود المستقلة في اليابان خالل العام 

فة الشرآة نجاحا آبيرا في إنتاج اإليتانول العضوي بكميات ضخمة من قصب السكر بتكلفة منخفضة فإنها تعتقد بأن تكل

وتصدر الشرآة البرازيلية . الوقود الذي ستصدره لليابان سوف تكون اقل من الغاز بما في ذلك تكاليف النقل واالستيراد

 وتعتبر البرازيل الدولة األقل تكلفة إلنتاج الوقود الحيوي في .44الوقود الحيوي للواليات المتحدة والصين وتايوان أيضًا

نتاجية وأسعار المحاصيل العلفية المستخدمة وتليها تايالند التي تواجه طلبًا محليًا العالم من حيث تكلفة العمليات اإل

 دوالر أمريكي 0.22آبيرًا، وتتمتع البرازيل بأآبر ميزة تنافسية في إنتاج الوقود الحيوي وتبلغ تكلفة إنتاج اللتر الواحد 

ذا عائد القتصاديات السعة الكبيرة التي تنتج بها وه)  في االتحاد األوروبي0.53 دوالر في الواليات المتحدة و0.3(

وفيما يلي جدول يبين التكاليف اإلجمالية والصافية إلنتاج الوقود الحيوي من حيث . البرازيل والموارد منخفضة التكاليف

  .أسعار المحاصيل العلفية المستخدمة حسب البلدان

  

  

  

  

  

                                                 
   htm.877670DB56DD-E86B-ABA4-1F2D-7705633B/exeres/NR/net.aljazeera.www://http الجزيرة 43 
 44 1917876=ar&id=aspx?Language.ArticleDetails/newsagenciespublicsite/kw.net.kuna.www://http   
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  هكتار/وقود الحيوي حسب البلدان والمحاصيل، يورو التكاليف اإلجمالية والصافية إلنتاج ال-  1الشكل 

 

  2006هينيغز، : المصدر

 سياسات الوقود الحيوي العالمية  7-5

  قضايا السياسات العامة 7-5-1

  : تعكس قضايا السياسات العامة التالية الفهم الحالي للسياق الذي يربط بين الوقود الحيوي وتغير المناخ واألمن الغذائي

عن بدائل محتملة إلنتاج الوقود الحيوي باستخدام المواد السللوزية الخام المعتمدة على المحاصيل غير يتم الحديث  

 ومن المخاطرة أن ، لكن الوقود السللوزي ال يصلح حاليًا من الناحية التجارية وربما لسنوات طويلة قادمة،الغذائية

 .توضع السياسات على أساس افتراضات تكنولوجية لم تتحقق بعد

ستؤدي التأثيرات البيئية المترتبة على الوقود الحيوي وذلك وفق النماذج المطبقة إلى تغيير آبير الحقًا في أنماط  

 ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة انبعاثات االحتباس الحراري،استعمال األراضي وفي تفريغ األراضي والغابات

 .مما يتطلب تحليل دورة هذه التأثيرات

اج الوقود الحيوي يمكن أن تتسبب في تفاقم اآلثار السلبية على البيئة وعلى األمن الغذائي السيما في إن زيادة إنت 

إفريقيا وفي أجزاء من جنوب آسيا وحتى في البيئات التي تعتبر إمدادات المياه جيدة فيها مثل حوض الميسيسبي 

في إنتاج المحاصيل الخام إلى اإلضرار بنوعية   وسيؤدي إلى تحميل النتروجين الناتج من التوسع ،وخليج المكسيك

 .المياه
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يشكل الوقود الحيوي تحديات محتملة أمام السياسة التجارية لما يحظى به من حماية تعرفية من حيث تصنيفه في  

 بما في ذلك معاملته آسلعة زراعية أو سلعة صناعية أو ، إطار مختلف التصنيفات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية

 المتصلة باالعتماد االهتمامات الوطنيةوآثيرًا ما تخضع المعاملة التجارية للوقود الحيوي إلى اعتبارات . لعة بيئيةس

 .الذاتي في ميدان الوقود

هناك ضرورة لتحليل دورة الحياة في انبعاثات االحتباس الحراري الناتجة عن تغير استعمال األراضي بصورة  

 .مباشرة أو غير مباشرة

 بل يتوجب وضعه في سياق دورة الطاقة اإلجمالية ،عدم تحليل الوقود الحيوي منعزًال عن غيره من العوامليجب  

 . بما فيها مصادر الطاقة المتجددة

  تحديات السياسات العامة  7-5-2

 سياسة الحماية 7-5-2-1

دعمًا ية الكبرى مثًال تقدم حكوماتها ففي الدول الصناع. تلجأ الدول المتقدمة إلى حماية الوقود الحيوي بأشكال مختلفة

ويشمل هذا الدعم حوافز . منافسة البنزين وزيت الديزل التقليديمن آبيرًا إلنتاج الوقود الحيوي حتى يمكنه 

المزج اإلجباري و ، عند االستيرادورسوم جمرآية عالية,  وفرض االستهالك اإلجباري،46وحوافز اإلنتاج ،45االستهالك

 5.5تتراوح بين  وبتكلفة  إجراء200 عنتزيد  تلك والتي  تؤدى إجراءات الدعم.لوقود األحفوريللوقود الحيوي با

 دوالر أمريكي 0.36إلى سعر ال  وصولإلى مثًال  مليارات دوالر أمريكي سنويًا في الواليات المتحدة7.3مليارات و

 مليار 3.7اج مختلف أنواع الوقود الحيوي بحوالي أما اإلتحاد األوربي فقد دعم إنت.  المكافئ للبترولاإليتانولللتر من 

، ثم 2015من احتياجاتها من الوقود باستخدام مصادر بيولوجية بحلول العام % 8يورو، وتعتزم بلدان اإلتحاد تغطية 

  . 2020من احتياجاتها بحلول العام % 20

، والتي أدت إلى إحداث نمٍو سريع ود الحيويمواد الوق إن تدابير السياسات المذآورة والتي تدفع الى زيادة الطلب على

إعادة النظر فيها وفقًا للتقرير  في إنتاج الوقود الحيوي تنطوي على تكاليٍف بيئية، واجتماعية واقتصادية آبيرة وينبغي

  .المعد من قبل منظمة األغذية والزراعة

 مواقف الدول المنتجة الكبرى  7-5-2-2

 ثلث إنتاجها 2007ة على إنتاج الوقود الحيوي حيث استخدمت في عام  تصر الواليات المتحد:الواليات المتحدة  •

 .من الذرة في إنتاج الوقود الحيوي

                                                 
  تخفيضات الضرائب على الوقود  45
  عانات مباشرةإحوافز ضريبية، وضمانات قروض، ومدفوعات   46
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 نفت البرازيل االتهامات القائلة بان الوقود الحيوي هو المسؤول عن االرتفاع األخير في أسعار الغذاء :البرازيل  •

علمًا أن البرازيل وآما  . 47هالك سكان الدول النامية لها وعزت ارتفاع أسعار األغذية إلى الزيادة في است، العالمية

 وتعتبر هي والواليات المتحدة األمريكية ، أشرنا سابقًا هي أآبر مصدر لبعض أنواع الوقود الحيوي آااليثانول

 .من اإلنتاج العالمي% 80أآبر منتج لإليتانول والمقدر بحوالي 

من الوقود المستخدم في السيارات وقودا  % 10 تستهدف أن يكون وضع االتحاد األوربي خطة: االتحاد األوربي  •

  وقد فهم وزراء االتحاد األوربي مقترح االتحاد حول سياسات الوقود بشكل خاطىء ،2020 مع حلول عام حيويًا

ويضغط . حيث لم يحدد مشروع الخطة المقدم بدقة مصدر الوقود المطلوب، بل شدد فقط على مصدر متجدد للطاقة 

األمم المتحدة، ومنظمات البيئة على االتحاد األوروبي من أجل تعديل سياساته الخاصة و ،ل من البنك الدوليآ

. ولكن المفوضية األوروبية آانت ترفض التراجع عن موقفها حول خطة إنتاج الوقود الحيوي. بالوقود الحيوي 

البيئة الفرنسي إن آثيرا من الناس لويس بورلو وزير  ومؤخرًا تراجعت أوربا عن موقفها حيث صرح جان

 من الوقود الحيوي فحسب وأضاف أنه آان على االتحاد أن ةبالمائعشرة   أن الهدف يعنيخاطىءتصوروا بشكل 

التي تعمل  هذا يشمل أيضا السيارات الكهربائية التي ُيعاد شحنها باستخدام الكهرباء النظيفة أو يوضح أن

 وقال إن .2020 حيويا بحلول عام دورًا غير متوافرة عمليا اليوم لكنها قد تؤديبالهيدروجين وهي تقنيات حديثة 

  .شهرا لكن قيمته لم تعد على هذا القدر من الوضوح 18 الوقود الحيوي آان يبدو فكرة رائعة منذ 

 الصاعدة  نفت الصين أن تكون ارتفاعات أسعار الغذاء العالمية ناتجة عن زيادة الطلب في االقتصاديات:الصين  •

 وذلك حسب ،والمعدالت المرتفعة للنمو االقتصادي اللتين حققتاه  والصين نتيجة حجم السكان فيهما،مثل الهند

واردات الحبوب في هاتين الدولتين في انخفاض مستمر منذ عام   حيث أن حجم ،تصريحات الدول المتقدمة

 األوروبي، هو المسئول عن المتحدة واالتحاد يات ، السيما في الوالواعتبرت نمو إنتاج الوقود الحيوي ،"1980

 مليار لتر بحلول 15الي وترغب الصين حاليًا في أن تزيد إنتاج الوقود الحيوي بمقدار أربعة أضعاف إلى حو . ذلك

 %.26، ولتحقيق هذا الهدف يتعين على الصين زيادة إنتاجها من الذرة بنسبة 2020عام 

اثلة بشأن الوقود الحيوي للمساعدة في موازنة ظاهرة االحتباس الحراري، الذي توجه  تبحث الهند أهدافا مم:الهند  •

أصابع االتهام فيها إلى انبعاثات الغازات التي تنتج عن حرق الوقود األحفوري مثل النفط والفحم وزيادة اإلنتاج 

 .المحلي للطاقة وهذا سيعني زيادات آبيرة في زراعات قصب السكر

 مستهلكةمواقف الدول ال  7-5-2-3

 تقليل نسبة الوقود المتجدد المستهدفة بحلول العام إلى تدعو لجنة البيئة في البرلمان األوروبي : االتحاد األوربي 

فقط، عالوة على ذلك تدعو اللجنة إلى إعادة تقييم هذه اإلجراءات % 4من االستهالك الكلي إلى % 10 من 2020

  . من الوقود الحيوي من البرازيلوستستورد دول االتحاد احتياجاتها. 2015عام 

                                                 
  . الجديد على اإلنترنت BBC موقع ال  47
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من احتياجاتها من الطاقة من الوقود الحيوي الذي تنتجه % 16 تستخدم الواليات المتحدة حوالي :الواليات المتحدة  

 . لإليتانول وتعتبر أسواق الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي من أهم أسواق االستهالك ،وتستورده

 . لإليتانول منتجة ومستهلكة ومصدرة  هي دولة:البرازيل  

ستعتمد الصين على مواردها المحلية من الخامات الزراعية والغذائية في إلنتاج الوقود الحيوي بما يمكنها : الصين  

 .2020 بحلول عام الوقود الحيويمن احتياجاتها من % 9من أن تؤمن 

 حيوي وخاصة أنها أآبر وثاني مستهلك للبنزين بعد ستكون اليابان أآثر الدول المستوردة للوقود ال:اليابان  

وفي ضوء أهداف اليابان الخاصة بخفض . الواليات المتحدة والتي تضررت آثيرًا من جراء ارتفاع أسعار النفط

وال يزال   الغازية من ثاني أآسيد الكربون بموجب اتفاقات آيوتو تتجه البالد إلى الوقود الحيوي آبير في االنبعاثات

 السيارات في اليابان بخالف نظرائهم في أوروبا والواليات المتحدة يهتمون باستهالك الوقود غير الضار خدميمست

 اليابان تعاني من ارتفاع أسعار المخلفات الزراعية المحلية وهو ما يعني أن تكلفة  ويقول بعض المحللين إن.بالبيئة

 .أت باستيراد الوقود الحيوي من البرازيل وعليه بد.إنتاج الوقود الحيوي محليا باهظة للغاية

 تأثير البيوفيول على أسعار الغذاء 7-6

 ويعتبر النمو السريع في الطلب على الخامات الغذائية ،هناك تحفظات خطيرة حول األثر الحالي إلنتاج الوقود الحيوي

 إضافة ،الغذائية وبأرقام غير مسبوقةللوقود الحيوي من العوامل األساسية التي أدت إلى ارتفاع األسعار العالمية للسلع 

 حيث ازداد التضخم في أسعار األغذية في جميع البلدان تقريبًا مما ،إلى زيادة أسعار النفط والظروف الجوية وغيرها

 ومن األرقام نرى ارتفاع فاتورة ،انعكس سلبًا وخاصة في البلدان التي يخصص قسم آبير من دخلها لإلنفاق على الغذاء

بين عامي % 33 لتصبح 2006 و 2005بين عامي % 10الغذائية التي تستوردها البلدان النامية والتي آانت المواد 

عن العام الماضي % 14قيمة فاتورة واردات الحبوب لبلدان العجز الغذائي الفقيرة بنسبة  آما زادت ،2007 و 2006

  .طًا آبيرًا على موازنات تلك الدول مما خلق ضغ2008 و2007 مليار دوالر في الفترة ما بين 28لتبلغ 

إن تحليل . ما سبق هو بعض المؤشرات التي تسبب بها التوجه نحو استخدام الخامات الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي

 فعلى الرغم من االتفاق الدولي في الرأي حول دور الزيادة السريعة ،الصلة بين الوقود والغذاء يتضمن تعقيدات آثيرة

قياس  على المواد األولية للوقود الحيوي وارتفاع أسعار الغذاء فإن هذا الدور يتفاوت بين الدول ويصعب معه في الطلب

فعلى الرغم من أن آميات الغذاء المتوفرة تكفي العالم ولكن التحدي الكبير في أن يصل هذا الغذاء إلى آافة . العالقة

  .السكان ويحصل الجميع عليه

 وآذلك مدى ، إشكالية أخرى لها عالقة بالقدرة االقتصادية لألشخاص للحصول على الغذاءالحصول على الغذاء هي

 وهنا تبرز العوامل المحددة لألمن ،إمكانيتهم تجاوز العوائق الناجمة عن اإلمكانية المادية وما يتبعه من تهميش اجتماعي

 فإن إنتاج الوقود الحيوي من محاصيل زراعية حتى  وعليه،الغذائي ألغلبية السكان الفقراء في دخلهم وفي تكلفة الغذاء

 وإن ،ولو آانت غير غذائية سوف يزيد من الضغط على استخدام الموارد الطبيعية وبالتالي ارتفاع التكلفة على الغذاء
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أي ارتفاع في أسعار األغذية سوف يؤدي إلى مشكالت حادة لمستهلكي الغذاء من عمال زراعيين أو غير زراعيين 

   .قراء في الريف والحضروللف

 هل الوقود الحيوي صديق للبيئة ؟  7-7

  يصب في مصلحة البيئة لخلّوه من العوادم الساّمة وبين آخرين يعتبرون استهالآه الكبير جديدًابين َمن يعتبره رافدًا

ج الوقود الحيوي التي للموارد الغذائية الرئيسية جريمة ضد اإلنسانية، تتطور تداعيات الموقف العالمي من موجة إنتا

  .أخذت باالنتشار في أنحاء العالم مؤخرًا

 أن الوقود الحيوي ليس بالضرورة الحل األمثل للقضاء على 48وجدت دراسة حديثة لألآاديمية السويسرية لعلوم المواد

قاسية للتغلب على مشكالت البيئة التي تتسبب فيها المحروقات المستخرجة من النفط، إال إذا توافرت ما وصفتها شروطا 

وتشير الدراسة أنه على الرغم من أن بعض أنواع الوقود الحيوي تخرج عوادم تقل أضرارها بنسبة . جميع السلبيات

عن المحروقات التقليدية، فإن الحصول على هذا الوقود الحيوي من الذرة وفول الصويا يسبب مشكالت بيئية % 30

 .مختلفة ستتفاقم مع مرور الوقت

انول والديزل من النباتات على البيئة منذ مراحل الزراعة وعمليات ت والمياإليتانولبع الباحثون تأثير استخراج قد تالو

 .استخراج الوقود من المحاصيل ، وآيفية التصنيع والتخلص من النفايات الناجمة عنها

م جودة الوقود الحيوي، بل يجب وأآدوا أن السعي للحصول على انبعاثات أقل ال يجب أن يكون العامل الوحيد لتقيي

النظر إلى عوامل أخرى، مثل آميات األسمدة الهائلة التي سيتم استخدامها في الحقول وتأثيرها على التربة والمياه ، مما 

 .قد ينعكس سلبيا على المناخ في المناطق االستوائية

غاز ثاني أآسيد الكربون، وزيادة تلوث الهواء وتتوقع الدراسة أن تعاني المناطق االستوائية من تكدس آميات آبيرة من 

بالسناج الناتج عن حرق الغابات، وغيرها من غازات العوادم الضارة بالصحة مثل أآاسيد النيتروجين، واإليروسوالت 

 .أو الديوآسين ما يعني خسارة فادحة في التنوع البيولوجي في تلك المناطق

شمال خط االستواء ال يمكن االعتماد على محاصيل الحبوب للحصول على آما ترى الدراسة أنه في المناطق الواقعة 

الميثانول الحيوي ألنه غير مجدي اقتصاديًا لمحدودية المساحات الممكن زراعتها وإلنتاجيتها الضعيفة، فضًال عن 

 .احتمال ظهور نسبة تلوث عالية في مياه الصرف نتيجة استخدام األسمدة بكثرة

ة مع صدور توصيات لجنة األمم المتحدة للطاقة البيولوجية المستدامة، التي ترى ضرورة توضيح وتتزامن هذه الدراس

 .تأثير الوقود الحيوي االقتصادي واالجتماعي والبيئي قبل اتخاذ القرار السياسي بالتحول إليها بشكل آامل

ًا وثيقًا بأنماط استخدام تبط ارتباطوحيث أننا نعرف أن التحول المناخي الحادث والتلوث الذي بلغ حدودًا خطرة ير

فالطريق األول للحد من هذا التغير المهدد للبشرية يتمثل بالتقليل من الكميات التي نستخدمها من الوقود . الطاقة
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أّما السبيل الثاني . األحفوري وذلك للتقليل من انبعاثات الغازات السامة المختلفة وفي أولها غاز ثاني أوآسيد الكربون

فطاقة .  تغيير موارد الطاقة المستخدمة، ومن هنا ينبع دور موارد الطاقة المتجددة وال سيما طاقة الكتلة الحيويةفهو

  .الكتلة الحيوية هذه هي المنبع الوحيد للطاقة المحايد تمامًا بما يتعلق بثاني أآسيد الكربون

  حفوريحجم التلوث الذي يسببه الوقود الحيوي ومقارنته بتلوث الوقود األ 7-7-1

يعتبر الوقود األحفوري من نفط وفحم وغاز من أشد العوامل المفاقمة لظاهرة الدفيئة الكونية، حيث أنه يهدد النشاط 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن احتياطيات هذا الوقود وبحسب رأي الخبراء .49الزراعي وغيره من األنشطة البشرية

وبناء على هاتين الحقيقتين فإن البحث عن بدائل أخرى للطاقة يفرضه .  عامًا على األآثر50 إلى 40لن تدوم أآثر من 

  .محدودية الموارد المستقبلية للوقود األحفوري إضافة إلى ما يسببه من تلوث نتيجة االستخدام غير المرشد له

 األثر على الغابات 7-7-2

االحتباس   الحّد من انبعاث غازاتاستخدام الوقود الحيوي وإنتاجه لن يساهم آثيرًا بالضرورة في إن التوسُّع في

على انبعاث غازات االحتباس الحراري إنما  وإن أآبر تأثيٍر للوقود الحيوي. آما ساد االعتقاد سابقًا) الدفيئة(الحراري 

سبيل المثال ُيشّكل إزالة الغابات لغرض تلبية الطلب المتزايد على  فعلى. يتحّدد وفق تحّوالت استغالل األراضي

النبعاث غازات االحتباس  ، وعامًاللألراضي الجيدة والتنّوع الوراثيالزراعية، تهديدًا شديدًا بالنسبة  المنتجات

 ُمنتجات الوقود الحيوي التي ُتطوَّر حاليًا وغير الُمتاحة تجاريًا بعد،  ومن الممكن أن الجيل الثاني المقبل من."الحراري

في تحسين التوازن بين  ايات المحصولية والحرجية سوف يساهمباستخدام مخزونات الخشب والعشب الطويل والنف

  .الحراري االنبعاثات الناتجة عن الطاقة األحفورية وغازات االحتباس

  مقارنة لألشكال المختلفة من الطاقة  7-8

    الوقود األحفوري 7-8-1

 قدر أن االنبعاثات الغازية  هو المصدر لكميات هائلة من الغازات وفي مقدمتها غاز ثاني أوآسيد الكربون حيث 

 ستستمر فترة أطول من ذلك لكن آثارها ،ستبلغ ذروتها في السنوات العشر أو العشرين القادمة على أبعد تحديد

 .بكثير

الذي تكلفة تنظيف البيئة إن .  إن تكاليف إنتاج النفط ومشتقاته ستتعاظم مع اقتراب نضوب النفط ومحدودية عرضه 

 .ستكون أعلى بكثير من تكاليف مساعدة الوقود الحيوي على اقتحام األسواق اآلنلوقود سببه هذا النوع من ا
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   الوقود الحيوي 7-8-2

يؤثر إنتاج الطاقة الحيوية على البيئة على المستويين المحلي والعالمي حيث يؤثر على األراضي والموارد المائية 

  .والتنوع البيولوجي والمناخ العالمي

إال , خ يمثل الحد من آثار تغير المناخ أحد أهم أهداف سياسة تنمية الطاقة الحيوية في آثير من البلدانففيما يخص المنا

أن تحليالت دورة الحياة التي تقيس االنبعاثات في آل مراحل سلسلة اإلنتاج تشير إلى تفاوت في أرصدة الكربون تبعًا 

 يفضي إلى انبعاثات أآثر مما يطلقه الوقود األحفوري والتي  بل إن بعضها،للتكنولوجيات المستخدمة ومسارات اإلنتاج

 واستخدام الطاقة غير ،ألسمدة في مرحلة اإلنتاج األولية واستخدام ا،لمكننة وا،تتمثل في عمليات تحويل األراضي

 مما يؤدي ومن المخاوف المهمة تراجع أرصدة الكربون نتيجة التحوالت السابقة. المتجددة في عمليات التصنيع والنقل

 وفيما يخص التنوع البيولوجي فإن التهديد الرئيسي عليه من ، يستغرق سدادها عقودًا بل قرونًاإلى تكوين ديون آربونية

حيث أن تحويل المناطق الحرجية الطبيعية إلى أراضي , خالل إنتاج الطاقة الحيوي يكمن في تغير استخدام األراضي

 إضافة إلى خطر المحاصيل الجديدة المشغولة بهذه المساحات أو ،لتوازن البيولوجيًال آبيرًا في ازراعية سوف يوقع خل

أما بالنسبة للتربة . إدخال المواد المحورة وراثيًا بغرض زيادة اإلنتاج أو زراعة المحصول الواحد على نطاق واسع

 إلى تلوث المياه والتربة بالمواد  إضافة،50والمياه فإن التوسع في الزراعة يزيد الضغط على الموارد المحدودة أصًال

   .الكيماوية

  الطاقة الشمسية 7-8-3

إّن نسبة أشعة . تتلقى الكرة األرضية ما يكفي من اإلشعاع الشمسي لتلبية الطلب المتزايد على أنظمة الطاقة الشمسية

 آل متر مربع من ويتعّرض.  مرة3000الشمس التي تصل إلى سطح األرض تكفي لتأمين حاجة العالم من الطاقة ب 

حيث يتّم تحويل أشعة الشمس . الساعة من الطاقة آل سنة  / واط  آيلو1700األرض للشمس آمعدل، بما يكفي لتوليد 

إلى آهرباء والتيار المباشر الذي تم توليده يتم تخزينه في بطاريات أو تحويله إلى تيار متواتر على الشبكة من خالل 

بحلول العام ) س/آو(الساعة /اط و مليار آيلو54 الشمسية المنتجة حول العالم إلى قد تصل الطاقة. محّول آهربائي

2020.  

  طاقة الرياح 7-8-4

والطاقة الهوائية هي ظاهرة شاملة وأآثر مصادر الطاقة المتجددة تطورا . بلغ استغالل طاقة الرياح مراحل متقدمة

 فهي قابلة ،ّكل توربينات الرياح الحالية تكنولوجيا متطورة جداش.  مستدامة و فعالة وباالعتماد على تقنية حديثة نظيفة

ولكن رغم أن تكاليف .  مرة حاجة العالم اليوم200 سهلة الترآيب والتشغيل وقادرة على توليد طاقة تفوق  وللتعديل

  . أو الحرارةيكانيكية د فيما يتصل بنوع الطاقة المنتجة أي الكهرباء أو الطاقة المإنتاجهما منخفضة فإن هناك بعض القيو

  الوقود الحيوي في اإلطار العربي 7-9
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هناك اتفاق على أن الوقود الحيوي آان أحد أسباب ارتفاع أسعار الغذاء، ولكن المشكلة أنه تم تناول األزمة عربياًً في 

  .هذا اإلطار فقط مما يعكس عجزًا في التعامل مع أزمة الغذاء القائمة بشكل عام 

رحات لحلول ة تعاملت مع األزمة بتعريفها وتسجيل تداعياتها دون التقدم خطوة لوضع برامج عملية أو مقتفالدول العربي

 تضع وآما نرى يجب أن ،يوي آمبرر الرتفاع أسعار الغذاءآما أن اإلعالم العربي قدم الوقود الح. واقعية قابلة للتنفيذ

، تي من السلع الغذائية بشكل خاص آاالآتفاء الذا،من القوميهة األزمات تتعلق باألالدول العربية إستراتيجيات لمواج

،  على نتائجها بشكل دقيق وملموسوالسلع الزراعية بشكل عام وأن يكون ذلك من خالل برامج زمنية يمكن الوقوف

ة في إنتاج وخاصة تلك التي تمتلك وفر. لكي تكون البلدان العربية بمنأى عن اآلليات المختلفة التي تسعى للضغط عليها 

  .السلع الزراعية والغذائية

  دور السياسات الزراعية في اإلطار العربي 7-9-1

أدت السياسات الزراعية المتبعة في الدول العربية سابقًا والتي غاب فيها التنسيق الالزم بين السياسات القطرية للدول 

 لذلك يجب العمل الجدي على ،ار السلع الغذائية العالمي ألسعاالرتفاعفيما بينها إلى زيادة األضرار من جراء أزمة 

تعديل هذه السياسات وإيجاد سياسات بديلة تنجح في وضع الحلول الطويلة المدى لها، فالدول العربية حاليا خرجت من 

دائرة اإلنتاج واالستثمار الزراعي، وانصرف القطاع الخاص فيها عن االستثمار بالحجم المطلوب في هذا القطاع مما 

  . دى إلى تراجع دورهأ

% 60 فإن إنتاجية العامل الزراعي العربي تبلغ نحو ،2007قتصادي العربي الموحد لعام فحسب ما ورد في التقرير اال

فقط من إنتاجية العامل الزراعي في البلدان المتقدمة، آما أن القطاع الزراعي أصبح طاردا للعمالة بعد تدني األجور به 

خرى، حيث تشير بيانات نفس التقرير إلى أن أجر العامل الزراعي في البلدان العربية يبلغ في مقارنة بالقطاعات األ

  .من أجر العامل بالقطاعات األخرى % 35أحسن التقديرات نحو 

وأدى هذا الوضع إلى زيادة معاناة  العالم العربي الذي آان يعيش حالة عجز في إنتاج احتياجاته من السلع الزراعية 

م، ومن السلع الغذائية بشكل خاص، فالبيانات السابقة تشير إلى أن الطلب على السلع الزراعية في البلدان بشكل عا

لنفس العام فقط ، ومن هنا نتج % 2.5، بينما شهد اإلنتاج الزراعي زيادة قدرها 2005في عام % 4العربية زاد بمعدل 

سلع الزراعية، وفي مقدمتها الحبوب، فاالآتفاء الذاتي للعالم التفاوت والتراجع في نسب االآتفاء الذاتي للعديد من ال

، أي أن العرب يستوردون نصف غذائهم من 2005في عام % 51إلى % 55.2العربي من الحبوب والدقيق تراجع من 

  .الحبوب والدقيق

ربية، آما أن هذه من إجمالي الواردات الزراعية الع% 70وفي المقابل زادت الواردات الغذائية وأصبحت تمثل نحو 

 %11.3 من حيث الكمية بنحو 2005م  حيث زادت الواردات الغذائية لعا،هد زيادة من حيث الكمية والقيمةالواردات تش

  %.6ومن حيث القيمة بنحو 
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 ألن الدول المتقدمة على ما يبدو لن ،ية على الصعيدين المحلي والعربيوعليه يجب التعامل مع األزمة بحلول عمل

 عجزت عن إيجاد آليات 2008ن إنتاج الوقود الحيوي، بدليل أن قمة روما التي انعقدت في مطلع حزيران تتوقف ع

حقيقية بشأن توقف البلدان المتقدمة عن إنتاجه، أو على أقل تقدير االنصراف إلى سلع زراعية أخرى غير غذائية مثل 

بل لم تخرج حتى بقرار يحد من . د الحيوي من السلع الغذائيةوالذي قيل إنه أآثر فاعلية في إنتاج الوقو" الجاتروفا"نبات 

 وهو ما يعني أن الدول المتقدمة وغيرها من الدول المنتجة للوقود الحيوي ،تة الفقراء في غذائهمإنتاجه في ظل مزاحم

  .سوف تستمر في إنتاجه غير عابئة باحتياجات الفقراء

   الحيويمبادرات الدول العربية في إنتاج الوقود 7-9-2

 الستغالل الطاقة الخضراء آطاقة بديلة، وإنتاج الوقود الحيوي من البقايا الزراعية والغذائية  عربيةهناك مبادرات

وتشمل الدول العربية التي شهدت تلك .  مباشرة الزراعيةوالمنتجات الثانوية لصناعة السكر وليس من المنتجات

  . ومصر-  سلطنة عمان- سودان ال–  الجزائر– المبادرات آًال من اإلمارات

 عن تأسيس 2008  آب في دبي في" ضمان لالستثمار" صندوق استثماري أعلن ففي دولة اإلمارات العربية المتحدة

وسوف تبدأ هذه .  للوقود األحفوري في عقر دارهًاشرآة إلنتاج الديزل الحيوي ألول مرة في منطقة الخليج ممثأل تحدي

حيوي عالي الجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول التعاون الخليجي لتنطلق في مرحلة الشرآة بإنتاج الوقود ال

 . تالية إلى دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

للطاقة المستقبلية بهدف تنمية الطاقات الجديدة  يأبو ظبالتابع لمؤسسة " المدينة الخضراء"آما تم افتتاح مشروع 

على  ، والتي تعتبر من أهم مشروعات الطاقة والتي ترآز2006فة إلى إطالق مبادرة في عام هذا باإلضا. والمتجددة

استنباط التكنولوجيا المتقدمة واالستفادة منها في مجاالت الطاقة المتجددة وتعزيز آفاءة أنظمة الطاقة وإدارة قطاعات 

  . في استخدامات مختلفة للمياه مثل التحليةالكربون، وذلك عبر تحويلها إلى منتجات ذات عوائد اقتصادية، ووضعها

 اإليتانول إنشاء شرآة نخيل الجزائر للبيوتكنولوجي في العاصمة الجزائر إلنتاج وقود 2006تم في عام وفي الجزائر 

   .حيوي من التمور غير المستهلكة، والتي تبقى لدى التجار دون طلب عليها

ومن المتوقع أن ). المنتج الثانوي لصناعة السكر( من الموالس تانولاإلي اتجهت شرآات السكر إلنتاج وفي السودان

 مليون لتر من إنتاج شرآة 30 مليون لتر، منها نحو 55 نحو 2008 في هذا العام اإليتانوليبلغ إنتاج تلك الشرآات من 

لسودانية التي تضم  مليون لتر من شرآة السكر ا25 ألف طن من السكر سنويًا، ونحو 380سكر آنانة التي تنتج نحو 

  .)صيامد . ( ألف طن من السكر سنويًا360أربعة مصانع وتنتج نحو 

على أن يبدأ اإلنتاج في  تم إقامة مصنع لتحويل مستخلصات من نخيل التمور إلى وقود إيثانول حيوي وفي سلطنة عمان

ان ألن يكون لهذا المصنع الريادة وتسعى عم).  مليون طن سنويًا0.5نحو (ألف لتر يوميًا ) 900(، وبطاقة 2008عام 

  . 2010في العالم العربي عام 
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 أول مصنع في المنطقة العربية ومنطقة الشرق 16/10/2008 افتتح في محافظة الشرقية المصرية في وفي مصر

توجه الوسط  إلنتاج الوقود الحيوي الصلب من قش األرز الذي ينفذه القطاع الخاص بخبرة وتكنولوجيا تشيكية  وهناك 

ويساهم المشروع . بعدم إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الغذائية وحصر إنتاجه على المخلفات الزراعية والبلدية 

بشكل فعال في حل مشكلة التلوث الحاد الناتج عن حرق المخلفات الزراعية واالستفادة منها بشكل اقتصادي في إنتاج 

  الوقود الحيوي

 42 التي تبلغ مساحتها حاليًا نحو 51سوف تنتج أيضًا الديزل الحيوي من أشجار الجاتروفاوباإلضافة إلى ذلك فإن مصر 

ألف هكتار في جنوب مصر تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة لتصبح مصدرًا للطاقة النظيفة المتجددة وبديًال لزيت 

  .)http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/2/13/EGYP12.HTM .(الديزل

  

  )نيويورك تايمز(جانب من زراعة الجاتروفا 

وتجدر اإلشارة إلى أن الدول العربية تزخر بالكتل الحيوية غير المستغلة خاصة أشجار النخيل، بجانب إمكانات 

   . تحويلها إلى وقود حيوياستغالل المخلفات الزراعية غير المستغلة والتي يمكن

  مدى مالئمة إنتاج الوقود الحيوي لسوريا 7-10

ال تزال المحاصيل الرئيسية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي عالميًا هي الذرة والقمح وقصب السكر من جهة 

من جهة ) السيللوز(اتات والدهون الحيوانية من جهة أخرى  وبقايا النب) زيت النخيل وزيت بذور اللفت(والبذور الزيتية 

، لتاريخهوبالنسبة لتحويل السيللوز إلى وقود حيوي فهي عملية ما تزال مرتفعة الكلفة وغير ذات جدوى اقتصادية . ثالثة

أما بالنسبة للبذور .  قائمة لدراسة إمكانية تخفيض تكلفتها وصولها إلى إمكانية إنتاجها بتكلفة منخفضةاألبحاثولكن 

جد في سوريا أي إنتاج لزيت النخيل ولكن هناك إنتاج للدهون الحيوانية، وبخالف البذور الزيتية فإن الزيتية فال يو

استخالص الوقود الحيوي من الدهن الحيواني هو أآثر آلفة وال يمكن أن يكون ذو جدوى اقتصادية فعلية في القطر 
                                                 

  . نبات يمكن أن ينموا في أراضي أمطارها قليلة نسبيًا لذا يزرع في أماآن اليمكن أن ينموا الغذاء فيها بشكل جيد-  51
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لسكر فهو ال يزرع إال على نطاق ضيق في سوريا بالنسبة لقصب اأما . بمالحظة أسعار المنتجات الحيوانية في سوريا

غذائي أما القمح فهو محصول . وبهدف االستهالك المحلي ولكن سندرس إمكانية االستفادة منه في الفقرة التالية

بالنسبة للبذور الزيتية فإن عباد الشمس يزرع بكميات معقولة . استراتيجي هام وله األولوية على إنتاج الوقود الحيوي

أما الذرة فالكمية المزروعة منه قليلة آما أنه محصول مستهلك للمياه . سوريا وسوف ندرس إمكانية االستفادة منهفي 

ويبقى هناك محصوالن ينبغي دراستهما .  مما يجعل إمكانية االستفادة منه في هذا المجال محليًا شبه مستحيلةآبيربشكل 

  .الكاميلينا والعنب:  هذا المجال محليًاأيضًا لمعرفة مدى إمكانية االستفادة منهما في

 آغ فقط في العام 3000بالنسبة لقصب السكر فال توجد بيانات حول آمياته المنتجة محليًا ولكن صادراته آانت  

  . طن مما يشير إلى صعوبة االعتماد عليه في موضوع إنتاج الوقود الحيوي30 مقابل واردات بلغت حوالي 2005

 ألف طن تترآز في منطقتي الغاب 15 حوالي 2006الشمس فقد بلغ إنتاج سوريا منه في العام بالنسبة لنبات عباد  

مما يشير إلى عدم إمكانية االعتماد على . طن زيت عباد الشمسألف  37وحلب، واستوردت سوريا في نفس العام 

 .محصول عباد الشمس في حال الرغبة بإنتاج الوقود العضوي

ل زراعته مرآزًا هامًا بين الزراعات االقتصادية في سوريا ويستفيد من هذه الزراعة قسم فتحت" أما بالنسبة للعنب 

آبير من المزارعين آمصدر للعيش، ويستهلك طازجًا باإلضافة إلى صناعات عديدة مثل الدبس والعصير 

بة آما تستخرج من والمشروبات الروحية آما تستخدم بقايا صناعة الخمور آعلف للحيوانات أو آسماد لتحسين التر

 ألف طن أآثر من ثلثها مروي 336 حوالي 2006وقد بلغ إنتاج سوريا منه في العام . 52"البذور بعض الزيوت

في العام   طن منه1600والباقي بعل ويترآز اإلنتاج في درعا وحمص بشكل أساسي وصدرت سوريا حوالي 

امن والعشرين من بين الدول المنتجة للعنب في وفي السنوات األخيرة حافظت سوريا على ترتيبها الث. "2006

 العنب األحمر خصوصًا في التقطير وصناعة  جزء منيستخدم. 53"من اإلنتاج العالمي% 0.4العالم حيث شكلت 

المشروبات الروحية حيث يعطي مردودًا عاليًا من الكحول اإليتيلي، وقد وصل معامل التحويل لبعض أصناف 

في اليونان، % 45في إسبانيا و% 50في إيطاليا و% 65في فرنسا و% 76بي إلى  العنب في االتحاد األورو

يمكن دراسة إمكانية وتتوافر في سوريا الخبرة الالزمة لتقطير العنب واستخالص اإليتانول منه بسهولة، لذلك 

  .ي محليًا إنتاج الوقود الحيوسبل البحث عن ت سوريةفي إنتاج الوقود الحيوي في حال قرراالستفادة منه 

بالنسبة لنبات الكاميلينا فهو محصول حولي شتوي أو ربيعي ينتمي إلى الفصيلة الخردلية وال يحتاج إلى إعداد  

األرض للبذار، يمتاز بتحمله للظروف الجوية غير المالئمة والسيما الجو البارد آما أنه يتحمل الجفاف وهو مقاوم 

نبات عادة بالسمسم األلماني أو الكتان البري وهو مشهور ببذوره بدرجة آبيرة لمرض البقعة السوداء ويسمى ال

الزيتية الغنية ويرآز الباحثون والمزارعون والمنتجون جهودهم حاليًا عليه آبديل أفضل لزيت الصويا المستخدم 

حمض اللينوليك وهي نسبة أعلى % 40-35في إنتاج الوقود الحيوي حيث يستخلص من النبات زيت يحتوي على 

ال يتطلب النبات سوى احتياجات قليلة من السماد . من زيت فول الصويا% 1من زيت بذور اللفت و% 8 ـب

                                                 
   بتصرف2006بغاصة،   52
  2006 بغاصة  53
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وبشكل عام . والمكافحة والطاقة ويعتبر من المحاصيل ذات التكلفة المنخفضة آما يمكن حصاده مرتين في العام

ص من البذور الزيتية وخصوصًا أن شروط لالستفادة منه في إنتاج الوقود الحيوي المستخلمبدئيًا فالنبات مالئم 

 ولكن ال بد من إجراء المزيد من .القطرمالئم من حيث المناخ لزراعته في زراعة النبات سهلة ومتيسرة وهو 

  .القطر التوجه والتوسع لزراعته في في حالالدراسات العلمية التفصيلية عنه 

   الكاميلينات نبا- 1- 7الصورة 

  

  2007 والسياسات التجارية، معهد الزراعة: المصدر

   اإليجابيات والسلبيات للوقود الحيوي7-11

 محتملةاليجابيات اإل 7-11-1

 . مورد متجدد وغير قابل للنضوب مما يحقق موضوع االستدامة شئهو وقبل آل الوقود الحيوي  •

 . سبة هذا الغاز في الجوبمعنى أنه ال يؤدي إلى زيادة ن، ي محايد إزاء ثاني أآسيد الكربونالوقود الحيوإن  •

 استعمال الوقود الحيوي إلنتاج غاز للحرق، أو سائل لملء نفباال مكا.  منه طائفة واسعة متنوعةيمكن إنتاج  •
أنه وقود مطواع .  استخدام الوقود الحيوي إلنتاج مادة مثل الفحم النباتي الذي تعبئه في أآياسيمكنالخزانات ، أو 

 .  االستخدام النهائيفي المعامالت التجارية وفي

 . قد يكون البديل األساسي الوحيد للنفط في وسائل النقل •

 الذي واالستخالص والتكرير، و الضرر البيئي تكاليف االستكشافتعتبر تكاليف إنتاجه أخفض إذا أخذنا باالعتبار  •

 .يسببه الوقود األحفوري
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قل ضررا من تلك التي تخرج من الصناعات النفطية  التخلص من النفايات الناجمة عن استخراج الوقود الحيوي أإن •

  .وقد تكون في بعض الحاالت موازية للمخاطر التي ستتسبب فيها العمليات الزراعية الضخمة. التقليدية

 السلبيات والعوائق المحتملة 7-11-2

مع تتنافس فيه من عوائق إنتاجه يقف موضوع توفر األراضي الالزمة إلنتاج الكميات المطلوبة منه بشكل ال  •

 .األسعارالتأثير على و اإلنتاج الغذائي

 .الخلل الموجود في النظام السعري للطاقة •

 والذرة من أجل إنتاج وقود حيوي لن   قصب السكر وتظهر الدراسات األخيرة أن زراعة محاصيل مثل بذور اللفت •

المناخ إذا أخذ في االعتبار تكاليف اإلنتاج تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء فحسب، بل أيضا قد تكون أسوأ أثرًا على 

 . والنقل

المسببة لظاهرة  زيد من انبعاث الغازاتتقد واألهداف التي حددت في مجال إنتاج الوقود الحيوي قد تساهم إن  •

 . االحتباس الحراري بدال من الحد منها

،  لطاقة البديلة حساسة ومعقدة للغايةالشرآات التي بدأت بالفعل في استخراج الوقود الحيوي أن مسألة ابعض رأت  •

  .لعدم وجود إجابات شافية عن جميع التساؤالت والمخاوف المطروحة

األهم من أزمة الطاقة التي قد يواجهها العالم حيث تتطلب إنتاج محاصيل  العنصرهي إن المياه الصالحة لالستعمال  •

جالون من اإليثانول يتطلب أربعة  دراسات إلى أن إنتاجفقد أشارت إحدى ال. الوقود الحيوي آميات هائلة من المياه

المياه الالزمة إلنتاجه منذ زراعة الذرة وحتى وصوله إلى   من المياه الصالحة للشرب، وإذا تم حسابجالونات

  .)السعودية" االقتصادية"جريدة  نقال عن (  جالونا من المياه11 يتطلب اإليتانولمن  محطة البنزين فإن آل جالون

 هي أحد  ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شتى أنحاء العالم نتيجة استخدام المنتجات الزراعية في إنتاج الطاقةإن •

، حيث يعتمد أغلب الفقراء في العالم على الذرة والقمح آمصدرين أساسيين للغذاء فمن غير المنطقي أهم المشاآل

حين يستخدم العالم األخر قوتهم للسيارات بحجة انه صديق أن يموت مجموعة آبيرة من الفقراء نتيجة الجوع في 

  .للبيئة

الدول المستهلكة فرضها  إن اآلثار البيئية للنفط ومشتقاته متعددة ولكن من الواضح أن البدائل التي تحاول حكومات •

ادية أو البيئية النفط ومشتقاته سواء على المستويات االقتص  أضرارًا أآبر بكثير من تسبببحجة تعزيز أمن الطاقة

أزمة الطاقة القادمة لن تكون بسبب ندرة النفط، ولكن  يشكل البديل الوحيد الذي يمكن أن إن. أو حتى األخالقية

  .الطاقة األخرى التي تحظى بدعم هائل من الحكومات المختلفة بسبب الوعود الوهمية لمصادر
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 النقاط الرئيسية التي تناولها الفصل 

وي من أقدم أنواع الوقود التي أستخدمها اإلنسان منذ القدم ولكن ظهر االهتمام به في السنوات يعتبر الوقود الحي •

بدأت تلوح بآثارها على إمدادات األخيرة نتيجة االرتفاع الكبير في أسعار النفط وما نتج عنه من تغيرات مناخية 

  .زراعيالغذاء من خالل تأثيراتها المباشرة على النظم الزراعية واإلنتاج ال

وقود حيوي على هيئة آحول ال إلنتاج )السائلة والغازية والصلبة (يمكن استغالل الكتل الحيوية بجميع صورها •

 اقصب السكر والذرة والبطاط زراعية مثلالمحاصيل ومن ال ،إيثانول يتم استخالصه من النشا النباتي والسيلولوز

 .من الزيوت النباتية المستخرج وقود الديزل الحيويأو على هيئة وغيرها، 

بحلول عام % 5.75وضع االتحاد األوروبي خططا طموحة الستخدام الديزل الحيوي في وسائط النقل بنسبة  •

 . على أن يتم زيادتها تدريجيا خالل السنوات القليلة القادمة2010

لمتحدة األمريكية بخلط نسبة تقوم الواليات افمثًال , بطرق دعم مختلفةتشجيع االعتماد على هذا النوع من الوقود يتم  •

آما يتم إعفائه من آافة الرسوم والضرائب المفروضة على  من الديزل الحيوي مع الديزل األحفوري، % 8 إلى 5

 .الوقود التقليدي 

إن توسع إنتاج الوقود الحيوي في المدى القريب يرتبط بالسياسات الزراعية والتجارية للدول المنتجة وهذه  •

 فيها مجموعة من العوامل ذات الطبيعة السياسية، أما على المدى البعيد فالعامل المحدد سيكون في السياسات تتحكم

 .النهاية هو أسعار النفط والطاقة البديلة

 2025حتى العام % 50سنويًا ومن المتوقع أن يزيد بنسبة ) اآسا جول (400إن استهالك العالم من الطاقة يعادل  •

ويقدر أن استهالك الوقود .  من االستهالك هي في الدول النامية وال سيما الصين والهندحيث ستكون الزيادة األآبر

 30 الكميات تعادل ه مليون برميل من الديزل، وهذ21 مليون برميل من البنزين و21الحيوي اليومي حاليًا بحدود 

 .ستخلص من الزيوت النباتية مليون برميل من الوقود الحيوي الم23 باإلضافة إلى اإليتانولمليون برميل من 

هناك إمكانيات آبرى للدول النامية في أن تحذو حذو البرازيل في إنتاج الوقود الحيوي وذلك عن طريق تطبيق  •

سياسات تشجع على إنتاج الوقود الحيوي، ومن الدول التي بدأت بالفعل بالمضي بهذا التوجه الصين وماليزيا 

 .والهند

وخاصة تلك التي تتمتع  ، لديها لتحسين الدخل لها فرصة حقيقية في بعض الدول الناميةيعتبر إنتاج الوقود الحيوي •

بمناخ مداري رطب والمناطق شبه المدارية آذلك، آما أن بعض الدول النامية تمتلك ميزة نسبية في إنتاج بعض 

 المدى البعيد من الطلب أنواع الوقود الحيوي حيث يمكن استغالل هذه الميزة، وسوف تستفيد الدول النامية على

 .العالمي المرتفع على الوقود الحيوي
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التي تدعم إنتاجها  الدول المتقدمة منالدول النامية منافسة حادة في من جهة أخرى سيواجه إنتاج الوقود الحيوي  •

 .  مباشرةبمساعدات مباشرة أو غير

فقط % 3من الزيوت النباتية ولكنه ال ينتج إال ينتج االتحاد األوروبي ما يكفي حاجته من الوقود الحيوي المستخلص  •

 اإليتانول مما يمثل فرصة للدول أألقل نموًا والمرتبطة باتفاقيات تفضيلية مع االتحاد األوروبي لسد منمن حاجته 

 . حاجة األسواق األوروبية والسيما منها دول الكاريبي المنتجة للسكر

الحيوي باستخدام المواد السللوزية الخام المعتمدة على المحاصيل غير يتم الحديث عن بدائل محتملة إلنتاج الوقود  •

 ومن المخاطرة أن ، لكن الوقود السللوزي ال يصلح حاليًا من الناحية التجارية وربما لسنوات طويلة قادمة،الغذائية

 .توضع السياسات على أساس افتراضات تكنولوجية لم تتحقق بعد

رتبة على الوقود الحيوي وذلك وفق النماذج المطبقة إلى تغيير آبير الحقًا في أنماط ستؤدي التأثيرات البيئية المت •

،  ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة انبعاثات االحتباس الحراري،استعمال األراضي وفي تفريغ األراضي والغابات

 .مما يتطلب تحليل دورة هذه التأثيرات

 في تفاقم اآلثار السلبية على البيئة وعلى األمن الغذائي السيما في إن زيادة إنتاج الوقود الحيوي يمكن أن تتسبب •

مثل حوض الميسيسبي إفريقيا وفي أجزاء من جنوب آسيا وحتى في البيئات التي تعتبر إمدادات المياه جيدة فيها 

ضرار بنوعية ، وسيؤدي إلى تحميل النتروجين الناتج من التوسع في إنتاج المحاصيل الخام إلى اإلوخليج المكسيك

 .المياه

يشكل الوقود الحيوي تحديات محتملة أمام السياسة التجارية لما يحظى به من حماية تعرفية من حيث تصنيفه في  •

، بما في ذلك معاملته آسلعة زراعية أو سلعة صناعية أو  الخاصة بمنظمة التجارة العالميةإطار مختلف التصنيفات

 . سلعة بيئية

 ويعتبر النمو السريع في الطلب على الخامات ،ل األثر الحالي إلنتاج الوقود الحيويهناك تحفظات خطيرة حو •

الغذائية للوقود الحيوي من العوامل األساسية التي أدت إلى ارتفاع األسعار العالمية للسلع الغذائية وبأرقام غير 

  . إضافة إلى زيادة أسعار النفط والظروف الجوية وغيرها،مسبوقة

 بل ، أقل يجب أال يكون العامل الوحيد لتقييم جودة الوقود الحيويت أن السعي للحصول على انبعاثاأآد الباحثون •

يجب النظر إلى عوامل أخرى مثل آميات األسمدة التي ستستخدم في الحقول نتيجة التوسع في اإلنتاج وتأثيرها 

   .على المياه والتربة

على المنتجات الزراعية تهديدًا شديدًا على األراضي الجيدة وعلى يشكل إزالة الغابات لغرض تلبية الطلب المتزايد  •

 .يالتنوع الوراث
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تعاملت الدول العربية مع األزمة العالمية للغذاء بتعريفها وتسجيل تداعياتها دون التقدم خطوة لوضع برامج عملية  •

 ،حيوي آمبرر الرتفاع أسعار الغذاءلآما أن اإلعالم العربي قدم الوقود ا. رحات لحلول واقعية قابلة للتنفيذأو مقت

ذاتي  آاالآتفاء ال،وآما نرى يجب أن تعرض الدول العربية إستراتيجيات لمواجهة األزمات تتعلق باألمن القومي

  .، والسلع الزراعية بشكل عام وأن يكون ذلك من خالل برامج زمنيةمن السلع الغذائية بشكل خاص

لدول العربية سابقًا والتي غاب فيها التنسيق الالزم بين السياسات القطرية أدت السياسات الزراعية المتبعة في ا •

 لذلك يجب العمل ، العالمي ألسعار السلع الغذائيةاالرتفاعللدول فيما بينها إلى زيادة األضرار من جراء أزمة 

 .لهاالجدي على تعديل هذه السياسات وإيجاد سياسات بديلة تنجح في وضع الحلول الطويلة المدى 

 الدول العربية الستغالل الطاقة الخضراء آطاقة بديلة، وإنتاج الوقود الحيوي من البقايا  بعضهناك مبادرات في •

وتشمل الدول العربية التي . الزراعية والغذائية والمنتجات الثانوية لصناعة السكر وليس من المنتجات مباشرة

  . ومصر-  سلطنة عمان- السودان -الجزائر – شهدت تلك المبادرات آًال من اإلمارات

الكاميلينا وهي :  في هذا المجال محليًاا لمعرفة مدى إمكانية االستفادة منها دراستهيمكن ثالث محاصيلهناك  •

  . والجاتروفاوالعنب

  .الوقود الحيوي محايد إزاء ثاني أآسيد الكربون، بمعنى أنه ال يؤدي إلى زيادة نسبة هذا الغاز في الجو •

واالستخالص والتكرير، و الضرر  تكاليف االستكشاف أخفض إذا أخذنا باالعتبار  الوقود الحيوياجتكاليف إنت •

 . الذي يسببه الوقود األحفوريالبيئي

 يقف موضوع توفر األراضي الالزمة إلنتاج الكميات المطلوبة منه بشكل ال تتنافس  الوقود الحيويمن عوائق إنتاج •

 . والمياهرفيه مع اإلنتاج الغذائي واألسعا

األهم من أزمة الطاقة التي قد يواجهها العالم حيث تتطلب إنتاج محاصيل  إن المياه الصالحة لالستعمال هي العنصر •

  .الوقود الحيوي آميات هائلة من المياه
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  مرفق المنهجية 

  يعرف على أنه التغير النسبي السنوي المئوية خالل فترة معينة  : (AGR)معدل النمو السنوي 
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YT   = قيمة السنة األخيرة  

Y0  = قيمة السنة األولى  

T  =  عدد السنوات  

 

. يمثل التغيرات في آميات المنتجات المتبادلة بين الدول والمثقلة حسب األسعار : ) QI) (االستيراد(م آمية التصدير رق
  ) . أي أنها رقم السبيريس القياسي(وتمثل التثقيالت قيم الوحدة في سنة األساس 
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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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i  =  الرقم القياسي للسلعة   

pt  = السعر الحالي  

po  =  سعر فترة األساس  

po  = الكمية الحالية  

qo  = آمية سنة األساس  



168 

لفترة األساس ) أي متضمنة التكاليف والتأمين والشحن (c.i.fيمثل تغير قيمة الواردات :  (IV)الرقم القياسي للواردات 
 .  
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i   = القياسي للسلعةالرقم   

pt = السعر الحالي  

po = سعر فترة األساس  

qt   = الكمية الحالية  

qo = آمية سنة األساس  

يمثل التغيرات في آميات المنتجات المتبادلة بين الدول  : (UV)) الصادرات(الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات 

أي أنها رقم السبيريس (في سنة األساس ) الصادرات(وتمثل التثقيالت آميات الواردات . والمثقلة حسب األسعار 

  ) .القياسي
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po =  وسطي قيمة الوحدة) 1991-1989(فترة األساس  

qo =  وسطي الكمية) 1991-1989(فترة األساس  

  

 (ToT) حدا التجارة

   بين األرقام القياسية لسعر وحدة الصادرات والواردات يعرف على أنه النسبة

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 

المنتج في سورية التي تساوي قيمة الوحدة  قيمة وحدة (1النسبية هي والنقطة المرجعية أو وسطي قيمة الوحدة . العالمية 
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 فعندئذ تقوم سورية بتصدير 1من ) أعلى(وإذا آانت قيمة الوحدة النسبية أدنى ) . لنفس المنتج في األسواق العالمية

 أنها تعكس نوعية أعلى وتعتبر قيم الوحدة األعلى على. العالمي الوسطي " السعر"من ) أعلى(أدنى " بأسعار"منتجاتها 

  . وهي التشكل مؤشرًا على القدرة التنافسية الضعيفة للسعر 

iwiw

isis

QE
QERUV =  

i   = الرقم القياسي للسلعة  

Eis =  قيمة صادرات السلعةi لسورية   

Qis =  آمية صادرات السلعة iلسورية   

Eiw =  قيمة صادرات السلعةiللعالم   

Qiw = ة آمية صادرات السلعiللعالم   

   (RCA)الميزة النسبية الظاهرية 

يظهر الرقم القياسي ما إذا آان أداء السلعة المصدرة أعلى من الصادرات السورية الوسطية من حيث الحصة في 

تعدل حسب المشارآة اإلجمالية للصادرات _  وإذا آان للمنتج حصة مرتفعة من األسواق العالمية،األسواق العالمية

  . ميزة نسبيةفعندئذ يقال بأنها تظهر _ ألسواق العالميةالسورية في ا

ws

iwis

EE
EERCA=  

i   = الرقم القياسي للسلعة  

Eis = المنتج(قيمة صادرات السلعة (iلسورية   

Es =  قيمة إجمالي الصادرات السورية  

Eiw = المنتج(قيمة صادرات السلعة (iللعالم   

Ew= قيمة إجمالي الصادرات العالمية   

  )TB(الميزان التجاري 

  ويعرف على أنه قيمة الصادرات مطروحًا منها قيمة الواردات

IETB −=  

 =E               قيمة الصادراتI =قيمة الواردات  
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  )STB(الميزان التجاري القياسي 

قيمة +قيمة الصادرات(لتجارة على حجم ا) 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 

النظر عن طبيعتها أو أهدافها أو تأثيراتها على المزرعة ، والناشئة من إجراءات السياسات التي تدعم الزراعة ، بغض 

وتتضمن دعم سعر السوق والدفعات من الموازنة مثل التحويل اإلجمالي من دافعي الضرائب . إنتاج المزرعة أو الدخل 

نات دد الحيواع/ المساحة المزروعة –اإلنتاج الحالي : للمنتجين الزراعيين الناشىء من إجراءات السياسات المبنية على 

  PSEوتقيس النسبة المئوية للـ.  الدخل المزرعي اإلجمالي–تاج  محددات مدخالت اإلن–  استخدام المدخالت–

  .التحويالت آنسبة من إجمالي ما تستلمه المزرعة 

  )MPS(دعم سعر السوق 

 الناشئة من إجراءات ودافعي الضرائب للمنتجين الزراعيين القيمة المالية السنوية إلجمالي التحويالت من المستهلكين

السياسات التي تحدث فجوة بين أسعار السوق المحلية واألسعار الحدودية الخاصة بسلع زراعية محددة محسوبة عند 

  .باب المزرعة 

  )GSSE(تقديرات دعم الخدمات العامة 

لناشئة من إجراءات القيمة المالية السنوية للتحويالت اإلجمالية للخدمات العامة المقدمة للزراعة بشكل جماعي ا

 استهالك – الدخل -السياسات التي تدعم الزراعة بغض النظر عن طبيعتها أو أهدافها أو تأثيراتها على إنتاج المزرعة 

  .  منتجات المزرعة 

  )TSE(تقديرات الدعم الكلي 

ات التي تدعم راءات السياسالقيمة المالية السنوية للتحويالت اإلجمالية من دافعي الضرائب والمستهلكين الناشئة من إج

. ها على إنتاج المزرعة أو الدخل، الصافية من استالمات الموازنة الموحدة بغض النظر عن  أهدافها أو تأثيراتالزراعة

  )GDP( التحويالت الكلية من السياسات الزراعية آنسبٍة مئوية من إجمالي الناتج المحلي TSEوتقيس النسبة المئوية للـ

   )TI (آثافة التجارة

ومقارنة إجمالي التجارة ) التجارة اإلجمالية( يقيس االقتصاديون آثافة التجارة لقطاع ما بإضافة التصدير إلى االستيراد 

  .إلى الناتج المحلي اإلجمالي
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  قائمة الجداول
  %)مليار دوالر و (2006-2005 تجارة العالم حسب المناطق،   1-1الجدول 

  %)بليون دوالر و (2006- 2005حسب المناطق،  صادرات العالم   2-1الجدول 

  %)بليون دوالر و (2006-2005 واردات العالم حسب المناطق،   3-1الجدول 

  %)مليار دوالر و (2006-2005 أهم الدول التجارية في العالم،   4-1الجدول 

  %)مليار دوالر و (2006- 2005 أهم الدول المصدرة،   5-1 الجدول

  %)مليار دوالر و (2006- 2005ول المستوردة،  أهم الد  6-1الجدول 

  %) دوالر وونملي (2006- 2004 شبكة التجارة العالمية بالسلع حسب المناطق،   7-1الجدول 

   (%)2006 حصة المنتجات الزراعية من إجمالي السلع األولية حسب المناطق،   8-1الجدول 

  %) دوالر ومليار (2006 أهم الدول المصدرة الزراعية،   9-1الجدول 

  %)مليار دوالر و (2006 أهم الدول المستوردة الزراعية،   10-1الجدول 

  %)مليار دوالر و (2006- 2004 تجارة الشرق الوسط الزراعية،   11-1الجدول 

  %)مليار دوالر و (2006 - 2003، 2000 الواردات الزراعية لبعض الدول العربية،   12-1الجدول 

  )طن1000 (2006-2002ادرات القمح العالمية،  واردات وص  13-1الجدول 

      %) طن و1000 (2006 أهم مصدري القمح،   14-1الجدول 

  %) طن و1000 (2006 أهم مستوردي القمح،   15-1الجدول 

  )مليون دوالر (2006-2003 واردات وصادرات الشعير العالمية،   16-1الجدول 

                                  %)ون دوالر وملي (2006 أهم مصدري الشعير،   17-1الجدول 

  %)مليون دوالر و (2006 أهم مستوردي الشعير،   18-1 الجدول

  )طن1000 (2006-2003 واردات وصادرات الرز العالمية،   19-1الجدول 

                                                    %) طن و1000 (2006 أهم مصدري الرز   20-1الجدول 

      %) طن و1000 (2006 أهم مستوردي الرز   21-1الجدول 

  )مليون دوالر (2006-2003 واردات وصادرات الذرة العالمية،   22-1الجدول 

                                                  %)مليون دوالر و (2006 أهم مصدري الذرة،   23-1الجدول 

  %)مليون دوالر و (2006رة، أهم مستوردي الذ  24-1الجدول 

  )طن1000 (2006-2003 واردات وصادرات القطن العالمية،   25-1الجدول 

                                                    %) طن و1000 (2006 أهم مصدري القطن   26-1الجدول 

  %) طن و1000 (2006 أهم مستوردي القطن   27-1الجدول 

  )طن1000 (2006- 2003، *ات وصادرات زيت الزيتون العالمية وارد  28-1الجدول 

                                                 %) طن و1000 (2006أهم مصدري زيت الزيتون   29-1الجدول 

  %) طن و1000 (2006أهم مستوردي زيت الزيتون   30-1الجدول 

  )طن1000 (2006-2003 واردات وصادرات السكر العالمية،   31-1الجدول 

                                              %) طن و1000 (2006أهم مصدري السكر   32-1الجدول 

  %) طن و1000 (2006 أهم مستوردي السكر   33-1الجدول 

  %) مليون دوالر و (2006-1997/99متوسط ,الميزان التجاري السوري  1-2الجدول 

  %)مليون دوالر و ( 2006,  الشرآاء التجاريينأهمالكلية السورية من خالل مؤشرات التجارة   2-2الجدول 

  %)مليون دوالر  و  (2006- 1999/97متوسط, الصادرات السورية حسب القطاعات  3-2الجدول 
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  %)مليون دوالر و (2006- 1999/97 متوسط،الصادرات السورية بحسب المناطق  4-2الجدول 

  %)مليون دوالر و (2006ورية الرئيسيةوجهة الصادرات الس  5-2الجدول 

  %)مليون دوالر و  (2006-1999/97 متوسط،المستوردات السورية بحسب القطاعات  6-2الجدول 

  %)مليون دوالر و (2006-1999/97 متوسط ،المستوردات السورية بحسب المناطق  7-2الجدول 

  %)دوالر ومليون  (2006الموردين الرئيسيين للبضائع السورية  8-2الجدول 

  % )مليون دوالر و  ( 2006 ,الكليةترآيز السوق للتجارة السورية   9-2الجدول 

  %)مليون ليرة سورية و  (2006-1999/97متوسط ،  الجاريةباألسعار اإلجماليالتجارة والناتج المحلي   10-2الجدول 

مليون دوالر  (2006-1999/97 متوسط ،عة وغير الغذائيةالتجارة الزراعية السورية مصنفة بحسب المواد الخام المصن  11- 2الجدول 
  %)و

  %)مليون دوالر و  (2006- 1999/97 متوسط ،التجارة الكلية والتجارة الزراعية  12-2الجدول 

  %)مليون دوالر و (2006-1999/97 ،قيم الصادرات الزراعية السورية بحسب الفصول  13-2الجدول 

  )مليون دوالر (2006-1999/97لسورية الرئيسية الصادرات الزراعية ا  14-2الجدول 

  )% (2006-1999/97الصادرات الزراعية السورية الرئيسية   15-2الجدول 

  %)مليون دوالر و  (2006- 1999/97 قيم المستوردات السورية بحسب الفصول  16-2الجدول 

  %)    دوالر مليون (2006-1999/97المستوردات الزراعية السورية الرئيسية   17-2الجدول 

  ( %)   2006-1999/97المستوردات الزراعية السورية الرئيسية   18-2الجدول 

  )ألف دوالر (2006- 2005  و1997الميزة النسبية الظاهرية للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل األعوام   1-3الجدول 

  ) طن- ألف دوالر  (2004 -  2004 و 1997الل  قيمة الوحدة النسبية للصادرات الزراعية السورية خ  2-3الجدول 

   (%)2006تنوع السوق للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام   3-3الجدول 

   (%)2006تنوع السوق للواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام   4-3الجدول 

  )طن (2006ورية الرئيسية خالل عام  الزراعية الستوالوارداالميزان السلعي ألهم الصادرات   5-3الجدول 
  
 

  أهم الصادرات الزراعية

  

حتر، : المصدر
  6- 3الجدول 2008

    األغنام الحية

   القطن غير المكرود وغير الممشط  7-3الجدول 

  القمح القاسي والطري     8-3الجدول 

  زيت الزيتون    9- 3الجدول

  المياه المعدنية والغازية    10-3الجدول 

  البندورة   11-3الجدول 

  بذور الكمون   12-3الجدول 

  ) الخوخ-  الدراق - األجاص -  الكرز -  المشمش - التفاح (فواآه مختارة     13-3الجدول 

  العدس    14-3الجدول 

  األلبان واألجبان   15-3الجدول 

  الجلود   16-3الجدول 

  )لنت القطن(زغب بذور القطن    17-3الجدول 
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  ) المندرين– الليمون -البرتقال  (الحمضيات   18-3الجدول 

  قمر الدين وملبن  19-3الجدول 

  الحمص   20-3الجدول 

   بذور اليانسون   21-3الجدول 

   العنب الطازج   22-3الجدول 

   الفستق الحلبي المقشر وغير المقشر   23-3الجدول 

   البطاطا الطازجة والمبردة   24-3الجدول 

  أهم الواردات الزراعية

  رالسك   25-3ل الجدو

  الذرة    26-3الجدول 

  الشعير   27-3الجدول 

  األآساب وبقايا استخراج الزيوت     28-3الجدول 

  الرز   29-3الجدول 

  الشاي   30 - 3الجدول 

  الحليب المجفف    31-3الجدول 

  فول الصويا   32 - 3الجدول 

  بذور السمسم وعباد الشمس    33-3الجدول 

  زالمو   34-3الجدول 

  الزبدة والسمن   35-3الجدول 

   مطحونة أو غير مطحونة-  مع سوقها -  خام -المتة    36-3الجدول 

  القهوة الخضراء والمجففة   37-3الجدول 

  األسماك المعلبة   38-3الجدول 

  النخالة والجريش   39-3الجدول 

   40-3الجدول 

  

  %)مليون دوالر و (2006- 1997 خالل الفترة الواردات والصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول

  %)مليون دوالر و  (2006أهم الشرآاء التجاريين لسوريا حسب حجم التجارة الزراعية خالل عام    41-3الجدول 

  %)مليون  دوالر و  (2006 - 2004الوجهات التصديرية الرئيسية للصادرات الزراعية السورية خالل الفترة    42-3الجدول 

  %)مليون دوالر و  (2006 - 2002المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل الفترة    43-3ل الجدو

مليون دوالر  (2006حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام ) 25(لتجارة الزراعية السورية مع دول االتحاد األوربي ا  44-3الجدول 
  %)و 

   45-3الجدول 

  

  %)مليون دوالر و  (2006 مع السعودية حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام التجارة الزراعية السورية

  %)مليون دوالر و  (2006التجارة الزراعية السورية مع مصر حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام    46-3الجدول 

   47-3الجدول 

  

مليون دوالر  (2006تعرفة الجمرآية خالل عام التجارة الزراعية السورية مع الواليات المتحدة األمريكية حسب فصول ال
  %)و 

  %)مليون دوالر و  (2006التجارة الزراعية السورية مع السوق األوروبية حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام    48-3الجدول 

  %)ن دوالر و مليو (2006التجارة الزراعية السورية مع ترآيا حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام    49-3الجدول 
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  %)مليون دوالر و  (2006التجارة الزراعية السورية مع العراق حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام    50-3الجدول 

  %)مليون دوالر و  (2006التجارة الزراعية السورية مع األردن حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام   51-3الجدول 

  )مليون دوالر و طن (2006راعية السورية إلى المملكة العربية السعودية خالل عام أهم الصادرات الز   52-3الجدول 

  )مليون دوالر و طن (2006أهم الصادرات الزراعية السورية إلى مصر خالل عام    53-3الجدول 

  )والر و طنمليون د (2006خالل عام ) 25(أهم الصادرات الزراعية السورية إلى دول االتحاد األوربي    54-3الجدول 

  )مليون دوالر و طن (2006أهم الصادرات الزراعية السورية إلى العراق خالل عام    55-3الجدول 

  )مليون دوالر و طن (2006أهم الصادرات الزراعية السورية إلى األردن خالل عام    56-3الجدول 

  )مليون دوالر و طن (2006أهم الصادرات الزراعية السورية إلى لبنان خالل عام    57-3الجدول 

  )مليون دوالر و طن (2006أهم الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة األمريكية خالل عام   58-3الجدول 

  )مليون دوالر و طن (2006أهم الواردات الزراعية السورية من السوق األوربية خالل عام    59-3الجدول 

  مليون دوالر و طن (2006خالل عام ) 25(سورية من دول االتحاد األوربي أهم الواردات الزراعية ال  60-3الجدول 

  )مليون دوالر و طن (2006أهم الواردات الزراعية السورية من مصر خالل عام    61-3الجدول 

  )مليون دوالر و طن (2006أهم الواردات الزراعية السورية من ترآيا خالل عام    62-3الجدول 

  

  

  



 
 
 

 %)مليار دوالر و (2006-2005 تجارة العالم حسب المناطق، - 1.1الجدول 

 الحصة العالمية %التغير  2006قيمة التجارة في العام  2005قيمة التجارة في العام  المنطقة

 100.0 13 22534 19,995 العالم

 43.0 162 22534 8,604 أوروبا

 27.6 11 6100.1 5,516 آسيا

 18.1 11 4024.405 3,614 ةأمريكا الشمالي

 2.9 24 712.7 574 أمريكا الوسطى والجنوبية

 2.4 29 623.51 482 اتحاد الدول المستقلة

 3.6 26 910.1 720 الشرق األوسط

 2.4 21 585.8 486 أفريقيا

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



  %)يون دوالر وبل (2006-2005 صادرات العالم حسب المناطق، - 2.1الجدول 

متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 99-97متوسط  المنطقة
04-06 

-)99-97( متوسط معدل  
)04-05( 

التغير  %
)2005/2006(  

 10.6 6.0 10,121.08,941.7 9,153.0 7,551.0 6,482.0 6,183.0 6,449.0 5,712.0 5,600.3 العالم
 8.0 18.1 3,921.9 4,353.0 4,031.1 3,381.7 2,835.7 2,654.6 2,633.5 2,521.4 1,032.9 أوروبا
 5.3 40.2 2,509.7 2,773.0 2,633.9 2,122.2 1,808.1 1,673.3 1,836.3 1,547.1 168.2 آسيا

 11.6 7.6- 1,321.8 1,478.0 1,324.5 1,163.0 1,106.2 1,147.5 1,225.0 1,070.7 2,482.6 أمريكا الشمالية
 27.0 12.1 280.1 351.0 276.3 212.9 187.8 187.2 194.1 163.6 112.7 جنوبيةأمريكا الوسطى وال

 28.7 10.9 267.4 342.0 265.7 194.6 153.2 144.3 145.7 106.5 116.7 اتحاد الدول المستقلة
 35.7 11.4 406.8 529.0 389.7 301.8 251.2 238.2 267.6 186.3 171.4 الشرق األوسط

 27.8 20.8- 234.3 296.0 231.7 175.2 140.1 137.4 147.0 116.8 1,515.6 أفريقيا

متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 99-97متوسط  المنطقة
04-06 

-)99-97( متوسط معدل  
)04-05( 

التغير  %
)2005/2006(  

 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العالم
 2.3- 11.4 43.9 43.0 44.0 44.8 43.7 42.9 40.8 44.1 18.4 أوروبا
 4.8- 32.2 28.1 27.4 28.8 28.1 27.9 27.1 28.5 27.1 3.0 آسيا

 0.9 12.8- 14.8 14.6 14.5 15.4 17.1 18.6 19.0 18.7 44.3 أمريكا الشمالية
 14.9 5.7 3.1 3.5 3.0 2.8 2.9 3.0 3.0 2.9 2.0 أمريكا الوسطى والجنوبية

 16.4 4.6 3.0 3.4 2.9 2.6 2.4 2.3 2.3 1.9 2.1 لدول المستقلةاتحاد ا
 22.8 5.1 4.5 5.2 4.3 4.0 3.9 3.9 4.1 3.3 3.1 الشرق األوسط

 15.5 25.3- 2.6 2.9 2.5 2.3 2.2 2.2 2.3 2.0 27.1 أفريقيا
 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر

  



  %)بليون دوالر و (2006-2005 واردات العالم حسب المناطق، - 3.1الجدول 

متوسط  المنطقة
-04متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 97-99

06 
 متوسط معدل

 )  97-99(-)04-05( 
التغير  %

)2005/2006(  

 14.5 8.6 10,938.0 12,413.0 10,842.0 9,559.0 7,859.0 6,742.0 6,482.0 5,648.36,725.0 العالم
 14.3 8.3 4,653.1 5,225.2 4,572.7 4,161.3 3,461.6 2,876.1 2,732.4 2,464.22,774.8 أوروبا
 15.5 9.5 2,898.0 3,327.1 2,881.6 2,485.3 1,974.6 1,657.2 1,558.5 1,404.81,678.4 آسيا

 11.2 8.4 2,283.2 2,546.4 2,290.0 2,013.3 1,727.5 1,605.1 1,583.4 1,196.31,687.6 أمريكا الشمالية
 21.5 4.9 300.3 361.7 297.6 241.7 189.9 179.6 204.2 206.3 204.1مريكا الوسطى والجنوبيةأ

 30.3 9.7 223.5 281.5 216.0 173.0 132.3 104.0 94.4 81.6 106.6 اتحاد الدول المستقلة
 15.4 11.1 329.2 381.1 330.2 276.2 210.2 184.3 175.1 167.4 141.8 الشرق األوسط

 14.2 8.5 250.6 289.8 253.8 208.2 162.7 135.5 134.0 129.4 130.5 أفريقيا

متوسط  المنطقة
-04متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 97-99

06 
 نسبة متوسط معدل  

 )97-99(-)04-05( 
التغير  %

)2005/2006(  

 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العالم
 0.2- 0.3- 42.5 42.1 42.2 43.5 44.0 42.7 42.2 41.3 43.6 روباأو

 0.8 0.8 26.5 26.8 26.6 26.0 25.1 24.6 24.0 25.0 24.9 آسيا
 2.9- 0.2- 20.9 20.5 21.1 21.1 22.0 23.8 24.4 25.1 21.2 أمريكا الشمالية

 6.2 3.4- 2.7 2.9 2.7 2.5 2.4 2.7 3.2 3.1 3.6أمريكا الوسطى والجنوبية
 13.8 1.0 2.0 2.3 2.0 1.8 1.7 1.5 1.5 1.2 1.9 اتحاد الدول المستقلة

 0.8 2.3 3.0 3.1 3.0 2.9 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5 الشرق األوسط
 0.3- 0.1- 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 2.1 1.9 2.3 أفريقيا

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



  %)مليار دوالر و (2006-2005في العالم،  أهم الدول التجارية - 4.1الجدول 

 %الحصة العالمية  )مليار دوالر(قيمة التجارة 
 البلد

2005 2006 2005 2006 

2006-2005التغير  %  

باستثناء التجارة (العالم 
 84.1- 100.0 100.0 2,520.4 15,826.6 )األوروبية الداخلية
تجارة  (25االتحاد األوروبي 

 71.9- 34.1 19.3 860.5 3,060.5 )خارجية
 81.8- 17.1 14.9 430.3 2,364.5 الواليات المتحدة

 87.8- 6.9 9.0 174.1 1,422.1 الصين
 64.1- 15.8 7.0 399.2 1,111.9 اليابان
 81.0- 5.1 4.3 129.0 679.7 آندا

 84.1- 3.7 3.7 94.3 592.9 هونج آونج
 81.2- 4.1 3.4 102.5 545.7 آوريا

 112.6 20.6 1.5 518.2 243.7 المكسيك
 74.1- 4.4 2.7 111.4 429.6 سنغافورا

 85.4- 2.2 2.4 55.7 382.5 تايبيه
 82.5- 2.6 2.3 65.0 370.4 روسيا
 83.5- 1.7 1.6 42.2 255.5 ماليزيا
 67.9- 3.1 1.6 79.2 247.1 سويسرا

 17.7 11.4 1.5 286.8 243.7 السعودية
 73.3- 2.4 1.5 61.7 231.1 أوستراليا
 75.8- 2.2 1.4 55.3 228.3 تايالند
 39.8- 5.4 1.4 136.4 226.7 الهند

 19.1 9.3 1.2 233.4 195.9 البرازيل
 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



  %)مليار دوالر و (2006-2005 أهم الدول المصدرة، - 5.1الجدول 

 %التغير السنوي  رتيبالت %الحصة العالمية )مليار دوالر(القيمة 
 المصدرون

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005/2004 2006/2005 

 92.8- 16.4 - - 100.0 100 555.4 7,733.3 )باستثناء التجارة األوروبية الداخلية(العالم 
 70.7- 10.3 1 1 70.0 17 388.8 1,327.8 )تجارة خارجية (25االتحاد األوروبي 
 86.5- 10.45 2 2 22.1 12 122.5 904.3 الواليات المتحدة

 84.7- 5.3 3 4 16.5 8 91.4 595.8 اليابان
 90.3- 28.4 4 3 13.3 10 73.8 762.0 الصين
 23.6- - 5 5 13.1 1 72.7 95.1 الهند

 80.3- 10.1 6 6 10.4 4 57.7 292.3 هونج آونج
 84.1- 13.6 7 7 10.3 5 57.3 359.6 آندا

 78.0- 27.8 8 9 9.1 3 50.6 229.6 سنغافورا
 60.0- 6.2 9 11 9.1 2 50.4 125.9 سويسرا
 88.5- 12.2 10 8 5.9 4 32.7 284.7 آوريا

 68.8- - 11 10 5.8 1 32.4 103.8 النرويج
 71.6- 22.4 12 13 5.4 1 30.1 105.8 أوستراليا
 88.3- 33.7 13 12 5.2 3 28.8 245.3 روسيا
 87.8- 7.8 14 14 4.3 3 23.9 196.6 تايبيه
 78.7- 13.0 15 16 4.2 1 23.5 110.1 تايالند
 71.1- - 16 18 3.8 1 21.2 73.4 ترآيا
 86.4- 11.4 17 15 3.5 2 19.2 140.9 ماليزيا
 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



  %)مليار دوالر و (2006-2005 أهم الدول المستوردة، - 6.1الجدول 
 %التغير السنوي  الترتيب %الحصة العالمية )والرمليار د(القيمة 

 المستوردون
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005/2004 2006/2005 

 75.7- 15.9 - - 100.0 100.0 1965.0 8,093.3 )باستثناء التجارة األوروبية الداخلية(العالم 
 72.8- 14.0 1 1 24.0 21.4 471.7 1,732.7 )تجارة خارجية (25االتحاد األوروبي 

 78.9- 13.6 2 2 15.7 18.0 307.8 1,460.2 الواليات المتحدة

 72.1- 13.5 3 4 7.3 6.4 144 516.1 اليابان

 84.8- 17.6 4 3 5.1 8.2 100.3 660.1 الصين

 77.6- 14.4 5 5 3.6 4.0 71.7 320.1 آندا

 73.3- 16.3 6 6 3.6 3.2 69.8 261 آوريا

 51.6- 35.2 7 8 3.2 1.6 63.7 131.6 الهند

 69.6- 22.1 8 7 3.1 2.5 60.8 200 سنغافورا

 64.6- 29.9 9 10 2.3 1.5 44.3 125.1 روسيا

 87.8- 10.2 10 9 1.9 3.7 36.6 300.6 هونج آونج

 82.5- 10.4 11 15 1.7 2.3 32.6 185.9 تايبيه

 73.1- 24.0 12 12 1.6 1.5 31.8 118.2 تايالند

 74.8- 14.6 13 16 1.6 1.5 31.6 125.3 أوستراليا

 44.9- --  14 11 1.6 0.7 30.6 55.5 النرويج

 76.2- 8.6 15 17 1.5 1.5 28.8 121.2 سويسرا

 65.3- -- 16 14 1.4 1.0 26.9 77.6 البرازيل

 61.9- 8.8 17 13 1.3 0.9 26.5 69.5 أندونيسيا

 79.9- 8.8 18 18 1.2 1.4 23 114.6 ماليزيا
 .التجارة العالميةموقع منظمة : المصدر

  



  %) دوالر وونملي (2006-2004 شبكة التجارة العالمية بالسلع حسب المناطق، - 7.1الجدول 

 العالم 
  

 أمريكا الشمالية
  

 آسيا الشرق األوسط أفريقيا اتحاد الدول المستقلة أوروبا الغربية أمريكا الوسطى والجنوبية

 06 05 04 06 05 04 06 05 04 06 05 04 06 05 04 06 05 04 06 05 04 06 05 04 السنة

                 العالم

المنتجات 
 207 183 172 38 32 28 38 33 30 34 29 24 452 413 387 31 27 24 140 126 117 945 852 788 )1(الزراعية 

 144 131 124 35 30 26 33 29 26 31 27 22 371 339 319 27 23 20 111 98 90 755 683 632 الغذاء
 63 51 48 3 3 2 5 4 4 3 2 2 81 74 68 4 4 3 29 28 26 190 169 156 المواد الخام

إجمالي 
الصادرات 
 السلعية

8958 10159 11783 1850 2093 2355 244 301 378 4001 4398 5118 181 224 290 204 240 283 267 321 381 2108 2443 2839 

                     أمريكا الشمالية
المنتجات 
 46 41 40 3 3 3 4 4 4 1 1 1 18 17 16 9 8 8 69 63 59 152 137 131 )2(الزراعية 

إجمالي 
الصادرات 
 السلعية

1323 1478 
2 

741 824 905 72 87 107 216 238 279 5 7 8 15 18 22 25 34 42 249 270 314 

من ) 2(نسبة 
)1( 17 16 16 51 50 50 32 30 29 4 4 4 5 5 4 12 11 11 9 8 9 23 22 22 

أمريكا الوسطى 
       والجنوبية

  
  
  

        

المنتجات 
 19 19 16 5 4 4 6 5 4 5 5 3 32 28 26 15 14 12 19 17 15 102 94 80 )3(الزراعية 

إجمالي 
الصادرات 
 السلعية

284 355 430 93 118 135 68 86 112 59 68 86 4 6 6 7 10 11 5 6 8 38 48 62 

من ) 3(نسبة 
)1( 10 11 11 13 14 14 49 51 49 7 7 7 13 18 16 15 16 15 13 14 14 9 10 9 

       أوروبا
  
  
  

        

المنتجات 
 24 21 20 9 8 7 12 11 11 13 10 9 350 320 301 4 3 3 22 20 19 436 396 371 )4(الزراعية 

إجمالي 
الصادرات 
 السلعية

4051 4372 4963 368 398 430 51 58 67 2990 3201 3651 88 109 142 98 112 120 105 122 129 309 332 366 

من ) 4(نسبة 
)1( 47 47 46 16 16 16 12 13 13 78 78 77 38 35 38 35 33 33 26 26 25 12 12 11 

 موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
  



  %) دوالر وونملي (2006-2004 شبكة التجارة العالمية بالسلع حسب المناطق، - 7.1الجدول تتمة 

 العالم 
 

 أمريكا الشمالية
 

 آسيا الشرق األوسط أفريقيا اتحاد الدول المستقلة أوروبا الغربية أمريكا الوسطى والجنوبية

 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 السنة
اتحاد الدول 
         المستقلة

النتجات الزراعية 
)5( 22 26 30 1 1 1 0 0 0 6 7 8 8 8 9 1 1 1 1 1 2 6 6 8 

إجمالي الصادرات 
 46 40 35 13 11 9 6 5 4 80 62 55 247 178 137 8 7 5 24 19 16 426 340 265 السلعية

 4 4 3 4 5 3 3 4 2 27 28 31 2 2 2 0 0 0 1 0 0 3 3 3 )1(من ) 5(نسبة 

         أفريقيا
المنتجات الزراعية 

)6( 30 32 32 2 2 2 0 0 0 14 15 14 0 1 1 6 6 7 1 1 2 5 5 6 
إجمالي الصادرات 

 73 49 41 6 5 4 33 26 23 1 1 1 148 128 101 11 8 7 80 60 43 363 298 230 السلعية
 3 3 3 5 5 4 17 17 18 2 2 2 3 4 4 1 1 1 1 2 2 3 4 4 )1(من ) 6(نسبة 

         الشرق األوسط
المنتجات الزراعية 

)7( 11 12 14 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 5 6 7 1 1 1 

إجمالي الصادرات 
 340 281 198 72 54 44 21 15 12 3 3 2 103 87 64 4 3 3 72 66 55 645 538 399 السلعية

 1 1 1 19 19 18 3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 )1(من ) 7(نسبة 

           آسيا
المنتجات الزراعية 

)8( 143 154 179 21 22 26 1 2 2 22 24 29 2 3 4 5 6 7 7 8 9 84 89 102 

إجمالي الصادرات 
 1638 1424 1238 111 89 75 70 54 44 50 37 25 604 498 434 70 51 39 708 608 535 3278 2779 2405 السلعية

 49 49 49 24 24 26 17 18 17 3437 9 9 6 6 6 8 6 6 19 18 18 19 18 18 )1(من ) 8(نسبة 

 موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



   (%)2006 حصة المنتجات الزراعية من إجمالي السلع األولية حسب المناطق، - 8.1الجدول 

 الواردات الصادرات حصة المنتجات الزراعية من إجمالي السلع

 8.0 8.0 العالم

 5.9 9.0 أمريكا الشمالية

 8.2 23.8 أمريكا الوسطى والجنوبية

 8.8 8.8 أوروبا

 11.8 7.0 اتحاد الدول المستقلة

 13.4 8.8 أفريقيا

 10.0 2.1 الشرق األوسط

 7.3 5.5 آسيا

 الواردات الصادرات حصة المنتجات الزراعية من السلع األولية

 29.3 29.3 العالم

 25.0 40.6 أمريكا الشمالية

 27.5 36.0 أمريكا الوسطى والجنوبية

 34.0 44.9 أوروبا

 48.1 9.8 اتحاد الدول المستقلة

 45.6 11.4 أفريقيا

 50.5 2.8 الشرق األوسط

 22.1 34.9 آسيا
 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر

  
  
  



 %)مليار دوالر و (2006 أهم الدول المصدرة الزراعية، - 9.1الجدول 

 %معدل التغير السنوي  الترتيب %الحصة العالمية  قيمة الصادرات
 المصدرون

2005 2006 2005 2006 2004 2005/2006 

 9.6 43.442.91 369.7405.2 )25(االتحاد األوروبي 

 13.4 9.8710.12 84.195.3 )تجارة خارجية (25االتحاد األوروبي 

 12.1 9.719.813 82.792.7 الواليات المتحدة

 7.4 4.834.684 41.244.2 آندا

 12.8 4.114.185 3539.5 البرازيل

 13.3 3.373.456 28.732.5 الصين

 4.6 2.492.357 21.222.2 أستراليا

 21.2 2.092.298 17.821.6 تايالند

 11.2 2.252.269 19.221.3 األرجنتين

 27.9 1.681.9410 14.318.3 إندونيسيا

 14.7 1.751.8111 14.917.1 روسيا

 16.4 1.571.6512 13.415.6 ماليزيا

 15.5 1.491.5613 12.714.7 المكسيك

 42.2 1.21.5314 10.114.4 الهند

 1.8 1.531.415 1313.2 نيوزيلندا

 13.8 1.21.2216 10.111.5 تشيلي
 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



  %)مليار دوالر و (2006 أهم الدول المستوردة الزراعية، - 10.1لجدول ا
 المستوردون %معدل التغير السنوي  الترتيب %الحصة العالمية  قيمة الصادرات

2005 2006 2005 2006 2005 2005/2006 

 302.8 1 43.3 - 433.7 107.7 )25(االتحاد األوروبي 

 9.3 2 12.4 12.5 123.7 113.2 )ةتجارة خارجي (25االتحاد األوروبي 

 8.2 3 10.3 10.6 103.6 95.8 الواليات المتحدة

 0.5- 4 6.6 7.27 65.6 65.9 اليابان

 14.3 5 5.2 4.98 51.7 45.2 الصين

 11.6 6 2.4 2.37 24.0 21.5 آندا

 21.2 7 2.3 2.13 23.4 19.3 روسيا

 10.8 8 1.9 1.85 18.6 16.8 آوريا

 12.2 9 1.8 1.81 18.5 16.5 المكسيك

 7.4 10 1.2 - 11.9 11.1 هونج آونج

 2.0 12 1.0 1.0 9.7 9.5 تايبه

 7.4 13 0.9 0.91 8.9 8.2 سويسرا

 21.7 14 0.9 0.8 8.8 7.2 اإلمارات

 5.5- 15 0.9 1.0 8.6 9.1 السعودية

 17.4 16 0.8 0.9 8.5 7.2 ماليزيا

 2.3 17 0.8 0.85 7.8 7.7 الهند
  موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 %)مليار دوالر و (2006-2004 تجارة الشرق الوسط الزراعية، - 11.1الجدول 
 الشرق األوسط

 الصادرات للشرق األوسط الواردات من الشرق األوسط  
 2006 2005 20062004 2005 2004 العالم

 381.46 321.4 267.0 645.48 538.0 399.1 إجمالي السلع
 38.12 32.27 28.45 13.77 12.37 10.63 سلع الزراعيةال

%2.7 2.3 2.1333 10.7 10.0 9.9932 
 أمريكا الشمالية

 42.1 34.1 25.3 72.3 66.27 54.57 إجمالي السلع
 3.45 2.56 2.66 0.3 0.33 0.34 السلع الزراعية

%0.6 0.5 0.4149 10.5 7.5 8.1948 
 أمريكا الوسطى والجنوبية

 7.87 6.4 5.1 4.36 3.12 2.91 لي السلعإجما
 5.22 4.46 3.78 0.04 0.05 0.04 السلع الزراعية

%1.4 1.6 0.9174 74.0 69.5 66.328 
 أوروبا

 128.88 122.0 104.9 102.76 86.87 63.73 إجمالي السلع
 9.39 8.47 7.32 2.47 2.26 2.13 السلع الزراعية

%3.3 2.6 2.4037 7.0 6.9 7.2858 
 اتحاد الدول المستقلة

 13.3 10.6 9.1 3.03 3.1 2.2 إجمالي السلع
 1.71 1.49 0.91 0.69 0.56 0.42 السلع الزراعية

%19.3 18.1 22.772 10.0 14.0 12.857 
 أفريقيا

 6.33 5.1 3.9 20.94 15.5 12.5 إجمالي السلع
 1.82 1.46 1.22 1 0.63 0.59 السلع الزراعية

%4.7 4.1 4.7755 31.0 28.5 28.752 
 الشرق األوسط

 71.58 54.2 43.7 71.58 54.2 43.7 إجمالي السلع
 7.22 6.04 5.22 7.22 6.04 5.22 السلع الزراعية

%11.9 11.2 10.087 11.9 11.2 10.087 
 آسيا

 111.41 89.0 74.9 339.62 280.8 198.3 إجمالي السلع
 9.31 7.79 7.33 1.45 1.16 0.87 السلع الزراعية

%0.4 0.4 0.4269 9.8 8.8 8.3565 
 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر

  



 %)مليار دوالر و (2006 - 2003، 2000 الواردات الزراعية لبعض الدول العربية، - 12.1الجدول 

نسبة الزراعة من إجمالي الواردات  )مليار دوالر(القيمة 
% 

 البلد
2000 2003 2004 2005 2006 2006 

 9.3 … 851,850 788,080 683,370 552,185 العالم

 4506.44121.0 4,280 4,362 3,361 2,815 الجزائر

 28.3 … ... 3,647 3,221 4,208 مصر

 1628.21616.6 1,602 1,580 1,404 1,210 لبنان

 14.1 ... 1,263 1,213 1,188 1,158 عمان

 8564.35915.3 9,065 7,429 6,259 5,663 السعودية

 20.0 ... 1,621 1,456 1,185 850 سوريا

 1696.67211.1 1,459 1,450 1,225 968 تونس

 8810.9389.0 7,241 6,206 4,748 3,857 اإلمارات العربية المتحدة

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



  )طن1000 (2006-2002 واردات وصادرات القمح العالمية، - 13.1الجدول 

 %التغير 
 2006 2005 2004 2003 السنة

  معدل 
2005-2006 

 2004-2005 2005-2006 

 0.9 0.3- 113,227 113,713 112,740 113,041 104,501 الواردات

 0.9 0.3- 113,227 113,713 112,740 113,041 104,501 الصادرات
 قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية: المصدر

  
  

 %) طن و1000 (2006 أهم مستوردي القمح، - 15.1الجدول                                                               %) طن و1000 (2006 أهم مصدري القمح، - 14.1الجدول 

 % 2006 البلد % 2006 البلد

 100 113,713 العالم 100 113,713 العالم

 مصر  24.1 27,400 الواليات المتحدة
  7,700 6.8 

 6.6 7,500 )25(االتحاد األوروبي  14.1 16,000 أستراليا

 البرازيل 13.9 15,800 آندا
  6,200 5.5 

 الجزائر 13.2 15,000 )25(االتحاد األوروبي 
  5,500 4.8 

 اليابان 9.2 10,500 روسيا
  5,469 4.8 

   6.9 7,900 األرجنتين
 أندونيسيا

  4,800 4.2 

 دة بيانات وزارة الزراعة األمريكيةقاع: المصدر



  )مليون دوالر (2006-2003 واردات وصادرات الشعير العالمية، - 16.1الجدول 

 %التغير 
 2006 2005 2004 2003 السنة

 معدل 
2005-2006 

  2004-2005 2005-2006 

 18.1- 15.6- 2,995 2,696 3,294 3,902 3,733 الواردات

 8.4- 10.9 3,032 2,899 3,164 2,853 2,627 الصادرات
 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

  
  
  

 %)مليون دوالر و (2006 أهم مستوردي الشعير، - 18.1الجدول                                         %)مليون دوالر و (2006 أهم مصدري الشعير، - 17.1الجدول 

 % 2006 البلد % 2006 البلد

 100 3,733 العالم 100 2,899 العالم

 32.5 1,214 السعودية 24.1 700 أستراليا

 10.9 406 الصين 13.1 379 *االتحاد األوروبي

 10.2 379 *االتحاد األوروبي 8.2 237 آندا

 7.0 261 اليابان 5.5 158 روسيا

 1.5 57 الواليات المتحدة 2.0 57 الواليات المتحدة

 1.5 56 رجنتيناأل   1.9 56 األرجنتين
 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر                                                                                            قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

 التجارة األوروبية الداخلية باستثناء*                                                                                التجارة األوروبية الداخلية باستثناء*



  )طن1000 (2006-2003 واردات وصادرات الرز العالمية، - 19.1الجدول 

 %التغير 
 2006 2005 2004 2003 السنة

 معدل 
2005-2006 

 2004-2005 2005-2006 

 0.0 2.5- 28,166 28,166 28,166 28,877 27,184 الواردات

 0.0 2.5- 28,166 28,166 28,166 28,877 27,184 الصادرات
 قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية: المصدر

  
  

     %)طن و 1000 (2006 أهم مستوردي الرز - 21.1الجدول                                                    %) طن و1000 (2006 أهم مصدري الرز - 20.1الجدول 

 % 2006 البلد % 2006 البلد

 100 28,166 العالم 100 28,166 العالم

 6.7 1,900 الفيليبين 25.9 7,300 تايالند

 6.0 1,700 نيجيريا 18.5 5,200 فيتنام

 4.3 1,200 إيران 13.5 3,800 الهند

 4.3 1,200 العراق 13.1 3,700 الواليات المتحدة

 3.6 1,000 السعودية 10.7 3,000 باآستان

 3.5 975 )25(االتحاد األوروبي    3.6 1,000 مصر
  قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية: المصدر                                                                         قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية: المصدر



  )مليون دوالر (2006-2003درات الذرة العالمية،  واردات وصا- 22.1الجدول 

 %التغير 
 2006 2005 2004 2003 السنة

 معدل 
2005-2006 

  2004-2005 2005-2006 

 12.5 8.6- 11,271 11,933 10,609 11,602 9,084 الواردات

 20.7 3.1- 10,844 11,860 9,827 10,138 10,034 الصادرات
 ألمم المتحدةقاعدة بيانات ا: المصدر

  
  

 %)مليون دوالر و (2006 أهم مستوردي الذرة، - 24.1الجدول                                                   %)مليون دوالر و (2006 أهم مصدري الذرة، - 23.1الجدول 

 % 2006 البلد % 2006 البلد

 100 11,933 العالم 100 11,860 العالم

 21.6 2,578 اليابان 60.3 7,157 الواليات المتحدة

 10.6 1,263 آوريا 10.2 1,208 األرجنتين

 9.2 1,100 المكسيك 3.9 460 البرازيل

 5.6 673 )*25(االتحاد األوروبي  3.5 412 الصين

 3.9 460 آولومبيا 1.5 173 صربيا

 2.8 338 الجزائر   1.4 166 البارغواي
  قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر                                                                                            حدةقاعدة بيانات األمم المت: المصدر

 التجارة األوروبية الداخلية باستثناء*                                                                                                                                   



  )طن1000 (2006-2003 واردات وصادرات القطن العالمية، - 25.1الجدول 

 %التغير 
 2006 2005 2004 2003 السنة

 معدل 
2005-2006 

  2004-2005 2005-2006 

 32.7 1.7- 8,470 9,661 7,279 7,405 6,611 الواردات

 27.4 5.2 8,666 9,709 7,623 7,245 6,611 الصادرات
 قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية: المصدر

  
  %) طن و1000 (2006 أهم مستوردي القطن - 27.1الجدول                                                   %) طن و1000 (2006 أهم مصدري القطن - 26.1الجدول 

 % 2006 البلد % 2006 البلد

 100 9,661 العالم 100 9,709 عالمال

 43.5 4,199 الصين 39.4 3,821 األمريكيةالواليات المتحدة 

 13.6 1,317 *)25 (األوربياالتحاد  25.5 2,478 )25 (األوربياالتحاد 

 7.7 740 ترآيا 7.7 751 الهند

 3.6 352 الباآستان 10.8 1,045 أوزبكستان

 5.0 482 بنغالدش 4.4 429 البرازيل

 5.0 479 اندونيسيا   6.5 628 استراليا
  قاعدة بيانات األمم المتحدة+ قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية : المصدر                                           قاعدة بيانات األمم المتحدة+ قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية : المصدر

  التجارة األوروبية الداخلية باستثناء*                                                                                                                                    



  )طن1000 (2006-2003، * واردات وصادرات زيت الزيتون العالمية- 28.1الجدول 
 

 %التغير 
 2006 2005 2004 2003 السنة

 معدل 
2005-2006 

 2004-2005 2005-2006 

 3.6- 34.6 651 639 663 493 437 الواردات

 8.2- 36.1 631 604 658 483 395 الصادرات
 مجلس زيت الزيتون العالمي: المصدر

  
  

  %) طن و1000 (2006 أهم مستوردي زيت الزيتون -  30.1الجدول                                                   %) طن و1000 (2006 أهم مصدري زيت الزيتون - 29.1الجدول 

 % 2006 البلد % 2006 البلد

 100 639 العالم 100 604 العالم

 36.3 232 الواليات المتحدة 51.4 311 )*25(االتحاد األوروبي 

 29.6 189 )25(االتحاد األوروبي  19.1 116 تونس

 4.7 30 آندا 12.1 73 ترآيا

 4.7 30 اليابان 5.8 35 سوريا

 4.5 29 أستراليا 3.5 21 المغرب

 4.1 26 البرازيل   2.7 16 األرجنتين
  مجلس زيت الزيتون العالمي: المصدر                                                                                   مجلس زيت الزيتون العالمي: المصدر

 التجارة األوروبية الداخلية اءباستثن*



  )طن1000 (2006-2003 واردات وصادرات السكر العالمية، - 31.1الجدول 
 

 %التغير 
 2006 2005 2004 2003 السنة

 معدل 
2005-2006 

6  2004-2005 2005-2006 

 50.3- 19.4 69,349 46,062 92,635 77,595 72,150 الواردات

 41.4- 14.5 67,283 49,741 84,825 74,095 67,200 الصادرات
 قاعدة بيانات اليونكتاد+ قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية : المصدر

  
  

  %) طن و1000 (2006 أهم مستوردي السكر - 32.1الجدول                                              %) طن و1000 (2006 أهم مصدري السكر - 31.1الجدول 

 % 2006 البلد % 2006 البلد

 100 46,062 العالم 100 49,741 العالم

 6.8 3,123 الواليات المتحدة 34.4 17,090 البرازيل

 6.3 2,900 روسيا 16.8 8,345 )25(االتحاد األوروبي 

 5.7 2,630 )25(االتحاد األوروبي  8.5 4,208 أوستراليا

 4.3 1,982 باآستان 4.5 2,242 تايالند

 3.9 1,800 إندونيسيا 3.0 1,510 دالهن

 3.0 1,402 اليابان   2.5 1,241 غولتيماال
 قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية: المصدر                                                      قاعدة بيانات وزارة الزراعة األمريكية: المصدر

  



  
  %) مليون دوالر و (2006-1997/99توسط م, الميزان التجاري السوري1-2الجدول 

متوسط  القيمة 
-04متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 97-99

06 

معدل النمو 
السنوي 

(%) 

 8,567 10,100 8,486 7,115 5,762 6,556 5,287 4,700 3,431 )ص(الصادرات الكلية 
16.7 

 9,557 10,626 10,047 7,996 5,092 5,070 4,747 4,033 3,909 )و(الواردات الكلية
15.4 

 989.4- 526.2- 1,561.4- 880.6- 669.9 1,485.5 539.3 666.8 478.6- )و-ص(الميزان التجاري 
1.4 

 18,124 20,727 18,533 15,111 10,854 11,625 10,034 8,733 7,340 ) و+ص(حجم التجارة الكلي
16.0 

(%) الميزان التجاري القياسي 
 5.5- 2.5- 8.4- 5.8- 6.2 12.8 5.4 7.6 6.5- )100*و + ص /و -ص (

-12.6 
 2007بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر



 %)مليون دوالر و ( 2006,  الشرآاء التجاريينأهم مؤشرات التجارة الكلية السورية من خالل 2-2الجدول 

حجم  الصادرات المستوردات البلدان
 التجارة 

الميزان 
 التجاري 

ن الميزا
التجاري 
 القياسي

 النسبة المئوية لحجم التجارة

 12.1 58.4 1,460 2,499 1,979 519 ايطاليا
 6.9 23.7 339 1,428 883 544 المملكة العربية السعودية

 6.1 40.8 515 1,264 889 374 فرنسا
 5.5 91.9- 1,041- 1,133 46 1,087 روسيا االتحادية 

 4.5 17.8- 167- 934 384 550 مصر 
 3.7 82.5- 625- 757 66 691 الصين
 3.6 13.5- 101- 752 325 426 ترآيا
 3.2 94.2 627 666 646 19 العراق
 3.2 70.5- 463- 657 97 560 أوآرانيا
 2.5 44.9 235 524 380 145 لبنان
 2.5 52.7 275 522 399 123  األردن
 2.3 81.0 392 484 438 46 بريطانيا

 2.2 7.4- 33- 451 209 242 مريكيةاألالواليات المتحدة 
 2.1 39.9- 176- 441 133 309 ألمانيا

 2.0 0.1- 1- 408 204 204  العربية المتحدةاإلمارات
 1.9 65.2 259 398 328 69 اسبانيا
 1.7 41.4 143 346 244 101 الكويت
 1.6 95.2- 326- 342 8 334 الهند 
 1.6 95.8- 310- 324 7 317 اليابان
 1.0 99.5- 209- 209 0 209 طامال
 1.0 64.1 131 204 168 37 ليبيا

 1.0 4.5 9 201 105 96 هولندا
 0.9 93.2 174 187 180 6 الجزائر
 0.6 16.0- 20- 123 51 71 اليونان
 0.6 70.2- 80- 115 17 97 البرازيل
 0.5 54.3- 57- 105 24 81 بلجيكا

 0.5 72.5 70 97 83 13 السودان
 0.4 61.2- 56- 92 18 74 إيران

 0.4 70.8- 62- 88 13 75 رومانيا
 0.4 91.0 71 78 74 4 اليمن

 0.4 97.0- 71- 73 1 72 األرجنتين
 0.3 4.1 3 72 37 34 بلغاريا
 0.3 7.9 6 70 38 32 قطر

 0.3 97.5- 66- 68 1 67 سويسرا
 0.2 100.0- 51- 51 0 51 سيريالنكا
 0.2 82.5- 41- 50 4 45 السويد
 0.2 65.7- 30- 46 8 38 آندا

 0.2 53.3 24 45 35 11 البرتغال
 79 436- 748 16,303 8,525 7,778 المجموع

 21 434 1,274- 4,424 1,575 2,849 بقية البلدان
 100.0 2.5- 526- 20,727 10,100 10,626 المجموع النهائي
 2007 لإلحصاءبيانات المكتب المرآزي : المصدر



 %)مليون دوالر  و  (2006-1999/97متوسط,  الصادرات السورية حسب القطاعات3-2الجدول 
 )مليون دوالر( قيمة الصادرات

متوسط  القطاع
متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 97-99

04-06 

معدل 
النمو 

السنوي 
(%) 

 7.6 894.0 1239 710 733 777 1071 600 577 741 األسماك والغابات, الصيد, الزراعة
 8.8 3,315.8 3453 3647 2847 3646 4005 3704 3211 1919 منتجات المقالع والمعادن

 29.5 2,686.3 4707 1797 1555 1338 1479 981 912 771 الصناعات
 26.4 408.1 718 289 217 192 132 120 82 139 المنتجات الغذائية والمشروبات

 23.8 448.4 889 240 216 272 263 181 286 199 المنسوجات
 17.2 666.2 684 643 672 508 603 374 335 226 الفحم ومنتجات المشتقات البترولية

 42.0 1,163.5 2416 625 449 367 480 306 209 207 المنتجات الصناعية األخرى
 554.0 1,678.4 700 2332 2003 1 0 0 0 0 األخرى
 16.7 8,574.6 10100 8486 7137 5762 6556 5286 4700 3431 المجموع

  share 
  

 10.4 12.3 8.4 10.3 13.5 16.3 11.4 12.3 21.6 األسماك والغابات, الصيد, الزراعة
 38.7 34.2 43.0 39.9 63.3 61.1 70.1 68.3 55.9 منتجات المقالع والمعادن

 31.3 46.6 21.2 21.8 23.2 22.6 18.6 19.4 22.5 الصناعات
 4.8 7.1 16.1 14.0 14.3 8.9 12.3 9.0 المنتجات الغذائية والمشروبات

 5.2 8.8 13.4 13.9 20.3 17.8 18.5 31.4 المنسوجات
 7.8 6.8 35.8 43.2 38.0 40.8 38.1 36.7 الفحم ومنتجات المشتقات البترولية

 المنتجات الصناعية األخرى

  
  
  
  22.9 31.2 32.5 27.4 28.9 34.8 23.9 13.6 

          0.001      0.001      0.0 األخرى
-         0.012    28.066 27.4756.9 19.6 

 100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سنوات متعددة, المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المرآزي لإلحصاء



  %)مليون دوالر و (2006-1999/97متوسط, السورية بحسب المناطق الصادرات 4-2الجدول 
 )مليون دوالر(قيمة الصادرات 

 المنطقة
معدل النمو  06-04متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 99-97متوسط 

 (%)السنوي 

 11.4 3530 4057 3777 2756 3519 3967 3402 3053 1903 االتحاد األوربي 

 13.9 101 196 63 42 156 142 131 206 79 وربية األخرىالبلدان األ

 23.7 2227 3778 1371 1533 1203 1451 812 760 852 البالد العربية

 0.3 379 427 313 396 605 657 593 506 417 البالد اآلسيوية

 31.5 240 236 306 178 251 146 78 61 35 البالد األمريكية 

 38.3 2091 1405 2656 2210 28 192 269 113 145 بقية دول العالم

 16.7 8567 10100 8486 7115 5762 6556 5286 4700 3431 مجموع العالم

  
 % 

 41.2 40.2 44.5 38.7 61.1 60.5 64.4 65.0 55.5 االتحاد األوربي 

 1.2 1.9 0.7 0.6 2.7 2.2 2.5 4.4 2.3 البلدان األوربية األخرى

 26.0 37.4 16.2 21.5 20.9 22.1 15.4 16.2 24.8 بيةالبالد العر

 4.4 4.2 3.7 5.6 10.5 10.0 11.2 10.8 12.2 البالد اآلسيوية

 2.8 2.3 3.6 2.5 4.4 2.2 1.5 1.3 1.0 البالد األمريكية 

 24.4 13.9 31.3 31.1 0.5 2.9 5.1 2.4 4.2 بقية دول العالم

 100.0 100.0 100 100 100 100 100 100 100.0 مجموع العالم

  
  
  
  
  
  
  

 سنوات متعددة, المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المرآزي لإلحصاء



 %)مليون دوالر و (2006, وجهة الصادرات السورية الرئيسية5-2الجدول 
 %النسبة المئوية  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  البلد

 19.6 1,979 ايطاليا
 8.8 889 فرنسا

 8.7 883  السعوديةالمملكة العربية
 6.4 646 العراق
 4.3 438 بريطانيا
 3.9 399  األردن
 3.8 384 مصر 
 3.8 380 لبنان
 3.3 328 اسبانيا
 3.2 325 ترآيا

 2.4 244 الكويت
 2.1 209 األمريكيةالواليات المتحدة 

 2.0 204  العربية المتحدةاإلمارات
 1.8 180 الجزائر
 1.7 168 ليبيا

 1.3 133 ألمانيا
 1.0 105 هولندا
 1.0 97 أوآرانيا
 0.8 83 السودان
 0.7 74 اليمن
 0.7 66 الصين
 0.5 51 اليونان

 0.5 46 روسيا االتحادية 
 0.4 38 قطر

 0.4 37 بلغاريا
 0.4 37 قبرص
 0.3 35 البرتغال
 0.3 27 تونس
 0.2 24 بلجيكا
 0.2 18 إيران

 0.2 17 البرازيل
 0.2 17 هنغاريا
 0.1 13 رومانيا
 0.1 12 عمان

 85.0 8,588 المجموع
 15.0 1,512 بقية البلدان

 100.0 10,100 المجموع النهائي
 2007, اإلحصائيةالمجموعة , لإلحصاءالمصدر المكتب المرآزي 



 %)مليون دوالر و  (2006-1999/97متوسط,  المستوردات السورية بحسب القطاعات6-2الجدول 
 )مليون دوالر(مة الواردات قي

 القطاع
معدل النمو السنوي  06-04متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 99-97متوسط 

(%) 
 10.3 591.5 581 719 475 444 364 345 361 292  والغاباتاألسماك, الصيد, الزراعة

 22.4 121.4 226 89 49 36 30 29 96 55 منتجات المقالع والمعادن
 15.8 8,233.4 9,672 8,834 6,193 4,603 4,662 4,356 3,555 3,460  التحويليةالصناعات

 5.7 673.3 782 589 649 519 537 451 466 531 المنتجات الغذائية والمشروبات
 30.5 66.0 79 42 77 39 36 6 10 12 منتجات التبغ
 2.5- 217.4 212 221 219 221 183 323 289 253 المنسوجات
 11.1 1,305.6 1,344 1,373 1,199 913 899 792 764 643  الكيميائيةوالمنتجاتت الكيميائيا
 14.8- 746.7 168 1,134 937 648 688 683 503 515 األساسيةالمعادن 

 13.5 499.1 732 724 41 569 23 606 596 302 أخرىاآلالت وتجهيزات 
 15.9 735.6 954 697 556 374 236 321 233 340 الشاحنات والتريالت
 29.9 3,989.6 5,401 4,053 2,515 1,320 2,061 1,174 696 864 األخرىالمنتجات الصناعية 

 5.3 610.3 147 405 1,279 9 14 17 21 103 األخرى
 15.4 9,556.6 10,626 10,047 7,996 5,092 5,070 4,747 4,033 3,910 المجموع

 النسبة المئوية
 6.2 5.5 7.2 5.9 8.7 7.2 7.3 8.9 7.5 باتاألسماك والغا, الصيد, الزراعة

 1.3 2.1 0.9 0.6 0.7 0.6 0.6 2.4 1.4 منتجات المقالع والمعادن
 86.2 91.0 87.9 77.5 90.4 92.0 91.8 88.2 88.5 الصناعات

 7.0 7.4 6.7 10.5 11.3 11.5 10.4 13.1 13.6 المنتجات الغذائية والمشروبات
 0.7 0.7 7.1 11.9 7.5 6.7 1.3 2.1 0.3 منتجات التبغ
 2.3 2.0 2.2 2.7 4.3 3.6 6.8 7.2 6.5 المنسوجات

 13.7 12.6 15.5 19.4 19.8 19.3 18.2 21.5 16.4 الكيميائيات والمنتجات الكيميائية
 7.8 1.6 12.8 15.1 14.1 14.8 15.7 14.2 13.2 المعادن األساسية

 5.2 6.9 8.2 0.7 12.4 0.5 13.9 16.8 7.7 اآلالت
 7.7 9.0 7.9 9.0 8.1 5.1 7.4 6.6 8.7 الشاحنات والتريالت

 41.7 50.8 45.9 40.6 28.7 44.2 27.0 19.6 22.1 المنتجات الصناعية األخرى
 6.4 1.4 4.0 16.0 0.2 0.3 0.4 0.5 2.6 األخرى
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سنوات متعددة, المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المرآزي لإلحصاء



 %)مليون دوالر و (2006-1999/97متوسط ,  المستوردات السورية بحسب المناطق7-2الجدول 
 )مليون دوالر(قيمة الواردات 

 المنطقة
 متوسط 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 99-97متوسط 

2004-2006 
 معدل النمو

 (%)السنوي 

 7.4 1433 1973 1231 1095 1046 1260 1569 1198 1193  األوربياالتحاد 
 24.5 1381 1842 1221 1080 611 608 737 554 397 األخرى األوربيةالبلدان 

 28.4 1403 1844 1255 1111 684 607 446 434 321 البالد العربية
 12.8 1493 1895 1421 1162 1591 824 715 686 813 اآلسيويةالبالد 
 3.1 522 450 531 585 482 512 415 370 363  األمريكيةالبالد 

 18.0 3324 2622 4388 2963 678 1259 864 791 822 بقية دول العالم
 15.4 9139 10626 10047 6743 5092 5070 4747 4033 3910 مجموع العالم

 النسبة المؤية

 15.7 18.6 12.3 16.2 20.5 24.9 33.1 29.7 30.5 االتحاد األوربي 
 15.1 17.3 12.2 16.0 12.0 12.0 15.5 13.7 10.2 البلدان األوربية األخرى

 15.4 17.3 12.5 16.5 13.4 12.0 9.4 10.8 8.2 البالد العربية
 16.3 17.8 14.1 17.2 31.2 16.3 15.1 17.0 20.8 البالد اآلسيوية

 5.7 4.2 5.3 8.7 9.5 10.1 8.8 9.2 9.3 البالد األمريكية 
 36.4 24.7 43.7 43.9 13.3 24.8 18.2 19.6 21.0 بقية دول العالم

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع العالم

  
  
  
  
  
  
  

 سنوات متعددة, المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المرآزي لإلحصاء



 %)مليون دوالر و (2006,سورية  الموردين الرئيسيين للبضائع ال8-2الجدول 
 %النسبة المئوية  )مليون دوالر(قيمة الواردات  البلد

 10.2 1,087 روسيا االتحادية 
 6.5 691 الصين
 5.3 560 أوآرانيا

 5.2 550 مصر 
 5.1 544 المملكة العربية السعودية

 4.9 519 ايطاليا
 4.0 426 ترآيا
 3.5 374 فرنسا
 3.1 334 الهند 

 3.0 317 يابانال
 2.9 309 ألمانيا

 2.3 242 الواليات المتحدة األمريكية
 2.0 209 مالطا

 1.9 204 األمارات العربية المتحدة
 1.4 145 لبنان

 1.2 123 األردن 
 1.0 101 الكويت
 0.9 97 البرازيل
 0.9 96 هولندا
 0.8 81 بلجيكا
 0.7 75 رومانيا
 0.7 74 إيران

 0.7 72 األرجنتين
 0.7 71 اليونان
 0.7 69 اسبانيا
 0.6 67 سويسرا
 0.5 51 سيريالنكا
 0.4 46 بريطانيا
 0.4 45 السويد
 0.4 38 آندا
 0.3 37 ليبيا
 0.3 35 فنلندا
 0.3 34 بلغاريا
 0.3 32 قطر

 0.3 28 المغرب
 0.2 24 التشيك
 0.2 20 البحرين
 0.2 19 هنغاريا
 0.2 19 النمسا
 0.2 19 العراق
 0.1 13 السودان
 74.4 7,903 المجموع

 25.6 2,723 بقية البلدان
 100.0 10,626 المجموع النهائي

 2007بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء : المصدر



  % )مليون دوالر و  ( 2006 ,الكلية ترآيز السوق للتجارة السورية 9-2الجدول 
 

  بلدان10 ألعلى %  بلدان5 ألعلى % ن بلدا10 أعلى  بلدان5   أعلى المجموع النوع

 65.9 47.9 6,653 4,837 10,100  الصادرات الكلية
 50.9 34.0 5,405 3,434 10,626 الواردات الكلية

 المصدر بيانات المكتب المرآزي لإلحصاء والمديرية العامة للجمارك
  
  
  
  
  

 %)مليون ليرة سورية و  (2006-1999/97متوسط , التجارة والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية10-2الجدول 

 متوسط  سورية
  متوسط 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 97-99

 04-06 
معدل النمو 

 (%)السنوي 

 11.8 1,484,495 1,016,5191,067,2651,253,9431,490,7981,708,745 974,008 903,944 785,035 الناتج المحلي اإلجمالي 
 7.6 315,326 347,361 305,351 293,267 264,840 254,181 246,404 223,702 207,953 محلي الزراعيالناتج ال

الناتج المحلي /الناتج المحلي الزراعي 
 3.7- 21.4 20.3 20.5 23.4 24.8 25.0 25.3 24.7 26.5 اإلجمالي 

 43.6 906,192 1,036,336 926,669 755,572 501,807 537,307 463,923 403,725 82,407 )الواردات+ الصادرات( التجارة الكلية
 28.5 61.0 60.6 62.2 60.3 47.0 52.9 47.6 44.7 10.5 الناتج المحلي اإلجمالي/ التجارة الكلية 

 30.2 123,262 127,938125,304 116,544 102,819 109,429 74,98978,686 19,716 )االستيراد+ التصدير (التجارة الزراعية
 9.3- 13.8 12.1 13.8 15.4 20.5 20.4 17.0 18.6 23.9 التجارة الكلية/ رة الزراعية التجا

 21.0 39.2 36.1 41.9 39.7 38.8 43.1 31.9 33.5 9.5 الناتج المحلي الزراعي /التجارة الزراعية 
 2007, المجموعة اإلحصائية, المصدر المكتب المرآزي لإلحصاء



  %)مليون دوالر و (2006-1999/97متوسط , وغير الغذائية,  السورية مصنفة بحسب المواد الخام المصنعة التجارة الزراعية11-2الجدول 
-97متوسط  )مليون دوالر (الوارداتقيم

-04متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 99
 (%)معدل النمو السنوي  06

 6.6 1,103 1,125 1,170 1,015 869 819 707 720 721 المواد الغذائية والحيوانية
 5.1 249 159 273 315 217 216 171 115 113 المواد غير الغذائية

 6.4 1,352 1,284 1,443 1,330 1,086 1,034 878 835 833  التجارة الزراعيةإجمالي
 4.9 772 720 782 815 622 663 513 455 516 المواد المصنعة
 8.6 580 564 661 515 464 372 365 380 317 المواد الخام

 6.4 1,352 1,284 1,443 1,330 1,086 1,034 878 835 833 التجارة الزراعية الكلية
 النسبة المئوية

 81.7 87.6 81.1 76.3 80.0 79.1 80.5 86.2 86.5 المواد الغذائية والحيوانية
 18.3 12.4 18.9 23.7 20.0 20.9 19.5 13.8 13.5 المواد غير الغذائية

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 لتجارة الزراعية اإجمالي
 57.2 56.1 54.2 61.3 57.3 64.1 58.4 54.5 62.0 المواد المصنعة
 42.8 43.9 45.8 38.7 42.7 35.9 41.6 45.5 38.0 المواد الخام

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 التجارة الزراعية الكلية

  

  

-97متوسط  )ليون دوالرم(قيم الصادرات 
-04متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 99

 (%)معدل النمو السنوي  06

 5.0 808 886 791 748 799 973 475 443 628 المواد الغذائية والحيوانية
 17.0 808 886 791 748 799 973 475 443 295 المواد غير الغذائية

 9.8 1,617 1,773 1,582 1,496 1,598 1,946 949 886 923  التجارة الزراعيةإجمالي
 21.8 316 340 374 233 210 168 129 85 86 المواد المصنعة
 0.7 819 882 741 833 927 1,165 694 701 838 المواد الخام

 4.1 1,135 1,222 1,115 1,066 1,137 1,333 823 786 923 التجارة الزراعية الكلية
 النسبة المؤوية

 63.6 50 70.9 69.8 70.3 73.0 57.6 56.3 68.0 الغذائية والحيوانيةالمواد 
 36.4 50 29.1 30.2 29.7 27.0 42.4 43.7 32.0 المواد غير الغذائية

 100 100 100 100 100 100 100 100 100  التجارة الزراعيةإجمالي
 27.8 27.8 33.5 22.0 18.5 12.6 15.7 10.8 9.3 المواد المصنعة

 72.2 72.2 66.5 78.0 81.5 87.4 84.3 89.2 90.7 مواد الخامال
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 التجارة الزراعية الكلية

  

 بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



 %) دوالر و مليون (2006-1999/97متوسط ,  التجارة الكلية والتجارة الزراعية12-2الجدول 

متوسط  سورية
متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 97-99

04-06 
معدل النمو السنوي 

(%) 

 )مليون دوالر(قيمة المستوردات
 15.4 9,557 10,626 10,047 7,996 5,092 5,070 4,747 4,033 3,909 التجارة الكلية

 6.4 1,2841,352 1,443 1,330 1,086 1,034 878 835 833 التجارة الزراعية
 7.8- 14.4 12.1 14.4 16.6 21.3 20.4 18.5 20.7 21.3 التجارة الكلية/ التجارة الزراعية 

 )مليون دوالر(قيمة الصادرات

 16.7 8,567 10,100 8,486 7,115 5,762 6,556 5,287 4,700 3,431 التجارة الكلية
 4.1 1,2221,135 1,115 1,066 1,137 1,333 823 786 923 التجارة الزراعية
 10.8- 13 12.1 13.1 15.0 19.7 20.3 15.6 16.7 26.9 التجارة الكلية/ التجارة الزراعية 

 )مليون دوالر(الميزان التجاري 

 1.4 989.4-526- 1,561.4 880.6 669.9- 1,485.5- 539.3- 666.8- 478.6- التجارة الكلية
 194.7- 217.8- 61.5- 328.2- 263.6- 51.1 298.9 54.3- 48.2- 89.9 *التجارة الزراعية

 )مليون دوالر(حجم التجارة 

 16.0 18,124 20,727 18,533 15,111 10,854 11,625 10,034 8,733 7,340 التجارة الكلية
 5.2 2,5062,487 2,559 2,396 2,223 2,368 1,701 1,621 1,757 التجارة الزراعية
 9.3- 14 12.1 13.8 15.9 20.5 20.4 17.0 18.6 23.9 رة الكليةالتجا/ التجارة الزراعية 

 الميزان القياسي

 12.6- 5.459-2.539- 8.4 5.8 6.2- 12.8- 5.4- 7.6- 6.5- التجارة الكلية
 190.0- 8.8- 2.5- 12.8- 11.0- 2.3 12.6 3.2- 3.0- 5.1 التجارة الزراعية

 سنوات متعددة ووثائق حكومية, اإلحصائيةالمجموعة , المصدر المكتب المرآزي لإلحصاء



 %)مليون دوالر و (2006-1999/97,  قيم الصادرات الزراعية السورية بحسب الفصول13-2الجدول 

متوسط  الفصل 
متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 97-99

04-06 
معدل النمو 

(%)السنوي 
 1.9 271.3 287.6 270.2 256.3 291.6286.8 299.3285.3 251.6 القطن 

 24.9 236.3 247.7 207.0 254.1 351.5223.7 101.636.6 52.2 الحيوانات الحية
 3.4 126.2 148.6 85.3 144.8 125.6166.3 8.5 0.0 117.5 الحبوب

, الجذور, الخضار المأآولة
 8.9- 114.2 119.4 126.1 97.0 132.0123.9 137.9144.7 229.1 )الخضار الطازجة(, الدرنات

 75.6 56.7 58.7 58.7 52.8 16.6 7.2 0.4 0.4 1.1 المشروبات الروحية والخل
 21.6 64.8 58.9 95.5 40.0 58.7 19.4 22.2 13.6 15.0 الزيوت والدهون 

 9.1- 53.1 66.2 56.2 36.9 111.465.1 118.4 99.6 129 الفواآه المأآولة والحمضيات 
 9.5 43.1 53.4 45.8 30.0 140.752.2 80.7 40.7 28.2 ابل القهوة والشاي والمتة والتو

 8.1 37.0 49.5 35.4 26.1 30.2 36.7 32.3 23.6 28.7 محضرات من الخضار  والفواآه 
 7.6 9.9 4.7 6.6 18.4 10.6 5.9 10.9 4.2 2.8 بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية 

 24.2 22.5 29.8 21.0 16.8 17.2 13.3 7.0 7.8 6.5 الحليب ومنتجات الحليب 
 9.6 17.7 18.5 17.9 16.8 16.6 22.5 20.2 18.8 9.7 الجلود باستثناء الفراء
 32.6 14.4 14.7 15.8 12.7 9.2 9.1 4.5 1.9 2.0  النشاءأومحضرات من الحبوب 

 9.8 12.2 10.6 13.3 12.6 11.9 10.3 6.5 7.2 5.5 السكر والمنتجات السكرية
 4.7- 11.1 9.0 12.9 11.4 7.7 14.8 9.4 6.1 12.5  والنباتات الصناعية البذور الزيتية

 1.2- 7.8 5.3 10.2 7.8 7.3 10.7 14.3 7.1 5.7 األخرىالخضار 
 121.4 7.3 10.4 5.0 6.6 9.1 1.2 1.2 0.3 0.0 منتجات صناعة الطحن 
 50.0 8.2 8.0 10.1 6.5 4.6 3.8 2.4 0.6 0.5 لألآلمحضرات مختلفة قابلة 

 3.7 4.8 4.5 5.1 4.7 5.2 5.8 3.6 5.1 3.5 األخرىالمنتجات الحيوانية 
 2.8 4.3 4.1 4.3 4.7 4.1 4.2 3.1 2.5 3.3 الكاآاو ومحضرات الكاآاو

 14.5 5.2 5.8 5.9 3.9 3.8 2.2 1.9 2.0 2.2 الصوف والشعر
 7.0- 3.0 3.3 3.3 2.6 2.4 2.2 2.9 1.8 5.4 التبغ وبدائل التبغ المصنعة

 23.0- 1.3 1.7 1.2 1.1 3.1 9.9 5.7 3.9 10.5  والورود ونباتات الزينةاألبصال
 0.0 0.7 0.5 0.9 0.7 0.6 0.5 0.2 0.0 0.0  والمواد الخشبيةاألخشاب

 23.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  واألسماكمحضرات اللحوم 
 0.0 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  األسمدة
 57.5 0.4 0.3 0.7 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.0 لألآل القابلة واألحشاء اللحوم
 17.6 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1  والقشريات والرخوياتاألسماك

 78.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المنتجات الكيميائية
 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 مستحضرات التجميل

ورق الزجاج  والمنسوجات 
 46.8 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 المصنعة من الخضار

 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفلين والمصنوعات الفلينية
 12.1- 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 والصبغةنباتات خام وعلكة 
 4.1 1,135 1,222 1,115 1,066 1,3331,137 786.4823.4 923.3 المجموع النهائي

 بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



 )مليون دوالر (2006-1999/97 الصادرات الزراعية السورية الرئيسية 14-2الجدول 

  متوسط السلع
  متوسط 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 97-99 

 04-06 
عدل النمو م

 (%)السنوي 
 23.9 209.3 222.8 179.9 225.3 201.1 326.7 34.9 99.6 49.8 األغنام

 4.0- 163.0 169.6 163.2 156.2 139.5 201.2 204.1 198.3 225.7 القطن غير الممشط وغير المكرود
 37.2 59.1 49.7 91.5 36.0 53.2 11.5 6.1 4.6 5.4 زيت الزيتون

 !DIV/0# 77.1 27.7 84.6 119.0 117.8 117.8 8.5 0.0 0.0 القمح
 76.2 56.3 58.2 58.2 52.5 16.0 7.0 0.1 0.4 1.1 المياه المعدنية والغازية

 5.9- 39.8 51.1 41.1 27.3 51.8 62.4 69.2 78.1 78.0 البندورة
 14.1 32.2 41.2 32.3 23.2 42.7 131.0 74.6 34.7 16.3 بذور الكمون
 6.9- 26.1 30.3 29.1 18.9 31.5 49.7 40.5 38.4 50.0 **فواآه مختارة

 20.5- 5.3 3.2 6.9 5.8 4.5 3.7 5.4 4.0 16.2 البقوليات
 31.8- 20.3 2.9 31.4 26.7 28.8 22.4 18.5 10.4 42.3 العدس

 13.4- 7.1 5.5 9.7 6.3 10.8 16.5 22.5 22.6 15.0 الحمضيات
 37.8- 6.9 0.3 8.1 12.1 6.3 0.4 0.7 6.0 9.4 الحمص
 1.8- 7.7 10.4 7.4 5.1 7.6 11.6 10.4 7.6 11.8 قمر الدين
 3.0 5.4 5.5 7.2 3.5 5.5 4.5 3.0 4.5 4.5 اليانسون

 39.2 18.2 26.1 17.2 11.5 9.9 8.0 3.9 3.3 2.6 الجبن األبيض
 10.1- 4.8 5.9 5.4 3.0 3.1 6.0 4.6 10.2 12.5 البطاطا والبطاطا المصنعة

ويا و القطن والزيتون آسبة فول الص
 6.0 9.2 4.1 6.4 17.2 9.5 5.7 4.9 4.1 2.7 وعباد الشمس 

 34.3- 2.2 1.3 3.2 2.2 5.0 20.7 25.1 14.6 24.3 العنب 
 19.8- 2.4 4.5 0.9 1.7 4.5 5.8 12.4 6.5 21.2 الفستق الحلبي 

 100.0- 8.7 0.0 0.2 26.0 0.1 0.2 27.1 47.9 24.4 الشعير
 2.3 752.6 720.4 784.0 753.5 749.2 1,012.8 576.8 595.8 613.2 المجموع

 7.1 381.9 501.9 331.3 312.5 388.1 320.5 246.6 190.7 310.1 سلع أخرى
 4.1 1,222.31,134.5 1,115.3 1,066.0 1,137.3 1,333.3 823.4 786.4 923.3 إجمالي الصادرات الزراعية

 الدراق  الخوخ و,األجاص, المشمش, الكرز, التفاح  **
 بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



  )% (2006-1999/97 الصادرات الزراعية السورية الرئيسية 15-2الجدول 

  متوسط السلع
  متوسط 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 97-99

 (%)معدل النمو السنوي  04-06

 19.0 18.5 18.2 16.1 21.1 17.7 24.5 4.2 12.7 5.4 األغنام
 7.8- 14.4 13.9 14.6 14.7 12.3 15.1 24.8 25.2 24.4 القطن غير الممشط وغير المكرود

 31.8 5.2 4.1 8.2 3.4 4.7 0.9 0.7 0.6 0.6 زيت الزيتون
 --- 6.8 2.3 7.6 11.2 10.4 8.8 1.0 0.0 0.0 القمح

 69.3 5.0 4.8 5.2 4.9 1.4 0.5 0.0 0.0 0.1 المياه المعدنية والغازية
 9.6- 3.5 4.2 3.7 2.6 4.6 4.7 8.4 9.9 8.4 البندورة

 9.6 2.8 3.4 2.9 2.2 3.8 9.8 9.1 4.4 1.8 بذور الكمون
 10.6- 2.3 2.5 2.6 1.8 2.8 3.7 4.9 4.9 5.4 **فواآه مختارة

 23.7- 0.5 0.3 0.6 0.5 0.4 0.3 0.7 0.5 1.8 البقوليات
 34.5- 1.8 0.2 2.8 2.5 2.5 1.7 2.3 1.3 4.6 العدس

 16.8- 0.6 0.4 0.9 0.6 0.9 1.2 2.7 2.9 1.6 الحمضيات
 40.2- 0.6 0.0 0.7 1.1 0.6 0.0 0.1 0.8 1.0 الحمص
 5.7- 0.7 0.8 0.7 0.5 0.7 0.9 1.3 1.0 1.3 قمر الدين
 1.0- 0.5 0.4 0.6 0.3 0.5 0.3 0.4 0.6 0.5 اليانسون

 33.8 1.6 2.1 1.5 1.1 0.9 0.6 0.5 0.4 0.3 األبيضالجبن 
 13.6- 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.6 1.3 1.4 البطاطا والبطاطا المصنعة

 1.9 0.8 0.3 0.6 1.6 0.8 0.4 0.6 0.5 0.3 آسبة فول الصويا و القطن والزيتون وعباد الشمس 
 36.8- 0.2 0.1 0.3 0.2 0.4 1.6 3.1 1.9 2.6 العنب 

 22.9- 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.4 1.5 0.8 2.3 بي الفستق الحل
 100.0- 0.8 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 3.3 6.1 2.6 الشعير

 1.7- 66.3 58.9 70.3 70.7 65.9 76.0 70.0 75.8 66.4 المجموع
 2.9 33.7 41.1 29.7 29.3 34.1 24.0 30.0 24.2 33.6 أخرىسلع 

 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100  الصادرات الزراعيةإجمالي
 الخوخ و الدراق, األجاص, المشمش, الكرز, التفاح**   بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك



  %)مليون دوالر و  (2006-1999/97, قيم المستوردات السورية بحسب الفصول16-2الجدول 
رقم  
متوسط  الفصل  الفصل

متوسط  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 97-99
05-06 

معدل النمو 
 (%)السنوي 

 10.1 329.7 196.1187.4256.9278.7400.7309.6 157.5231.3الحبوب 10
 4.5 203.9 146.1176.5166.8202.8195.1213.8 157.492.9السكر والمنتجات السكرية 17
 1.8-81.8 56.673.564.6102.888.054.6 61.971.7بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية 23
 99.91.0 97.194.984.2101.7104.493.5 87.169.3)القهوة والتوابل(القهوة والشاي والمتة والتوابل 9

 97.78.2 67.875.390.198.1116.278.6 45.264.6البذور الزيتية والفواآه والنباتات الصناعية 12
 2.8-88.8 72.564.780.086.0100.379.9 97.695.7)زيوت ودهون(ت والدهون النباتية والحيوانيةالزيو 15
 -----41.6 20.832.530.580.439.94.5 0.00.0األسمدة 31
 88.013.3 36.054.051.460.687.6115.8 48.351.1الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل 4

 42.2-30.0 5.735.839.056.832.90.3 12.09.6بغ وبدائل التبغ المصنعةالت 24
 54.67.7 33.636.442.245.448.570.1 41.642.3)الفواآه(األصفرالفواآه المأآولة والحمضيات و البطيخ 8

 35.615.3 32.444.432.142.439.025.6 9.56.8المنتجات الكيميائية 38
 3.4-27.2 18.219.821.624.523.034.2 43.733.1 والقشريات والرخوياتواألسماكات اللحوممحضر 16
 22.821.7 15.714.816.423.322.522.7 5.77.4)الخضار الطازجة(,الدرنات,الجذور,الخضار المأآولة 7

 30.518.3 20.346.318.721.928.541.1 12.619.3لألآلمحضرات مختلفة قابلة 21
 1.0-18.3 5.98.318.619.510.624.7 26.511.8الحيوانات الحية 1

 13.519.0 9.713.310.611.714.314.6 4.36.4 دقيق النشاءأومحضرات من الحبوب 19
 ----9.3 9.48.59.311.56.410.0 0.00.0 ومستحضرات التجميلاألساسيةالزيوت 33
 14.118.5 7.24.38.610.717.014.4 4.43.4القطن 52
 13.933.3 3.06.97.48.715.617.5 2.31.7محضرات من الخضار والنباتات والفواآه القابلة لألآل 20
 10.320.9 3.74.65.98.48.613.8 3.75.6الكاآاو ومحضرات الكاآاو 18
 10.7105.1 6.37.68.38.211.512.4 0.10.0ضارورق الزجاج  والمنسوجات المصنعة من الخ 53
 6.715.8 1.53.73.35.85.88.5 3.01.9الجلود باستثناء الفراء 41
 9.730.2 1.52.22.45.311.712.2 1.91.6المشروبات الروحية والخل 22
 3.82.2 3.92.23.54.64.12.8 2.42.8منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء 11
 2.952.3 0.50.30.12.11.94.6 0.20.2 والقشريات والرخوياتاألسماك 3

 40.6-1.3 0.22.51.31.91.90.0 1.91.8الصوف والشعر 51
 1.59.4 0.80.90.71.91.41.4 0.70.8والصبغةنباتات خام وعلكة 13
 6.4 1,349.2 872.51,021.81,074.91,326.81,438.81,282.0 832.2833.7المجموع النهائي  

 بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك
  



 %)   مليون  دوالر (2006-1999/97,  المستوردات الزراعية السورية الرئيسية17-2الجدول 

  متوسط السلع
  وسطمت 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 97-99 

 04-06 
معدل النمو 

(%)السنوي 
 12.4 156.2 175 181 113 104 101 99 108 77 الذرة
 4.0 192.8 199 186 193 160 169 140 88 152 السكر

 2.8 125.1 91 138 147 102 88 71 87 75 زيوت من بذور مختلفة
 6.1 56.4 57 55 57 54 56 48 37 38 الشاي

 0.7 74.2 51 82 90 48 55 42 59 49يتون وعباد الشمسآسبة فول الصويا و القطن والز
 2.8- 72.9 50 89 80 59 50 72 58 61 الرز

 8.9 35.2 41 35 30 28 25 15 22 22 حليب البودرة
 7.4 28.4 36 25 25 22 20 20 22 22 الموز

 17.6 31.2 34 30 29 24 24 28 22 11 بذور السمسم وبذور عباد الشمس
 4.5- 24.6 32 20 23 20 19 18 33 44 السمك المعلب
 8.0- 14.0 25 5 12 12 15 33 61 45 السمن النباتي
 5.6 18.9 17 20 19 15 16 13 13 12 الزبدة والسمنة

 8.5- 20.5 16 26 20 9 19 30 13 29 القهوة 
 1.2 35.7 15 55 37 36 19 15 15 14 فول الصويا

 8.8- 11.5 8 12 15 14 14 13 15 16 المتة
 6.0 7.0 3 6 12 10 12 10 0 2 األخرىالنخالة والبقايا 

 100.0- 19.8 0 0 59 109 69 61 31 135 الشعير
 ----- 1.7 0 5 0 0 0 0 0 0 الزيوت والدهون المهدرجة

 0.8 926.3 850 968 961 827 772 728 684 803 المجموع
 46.2 426.0 434 476 369 260 262 149 150 30 أخرىسلع 
 6.4 1,352.3 1284 1443 1330 1086 1034 878 835 833  الواردات الزراعيةماليإج

 بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك
  



  ( %)   2006-1999/97,  المستوردات الزراعية السورية الرئيسية18-2الجدول  

 متوسط السلع
 متوسط 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 97-99

04-06 
 12 14 13 8 10 10 11 13 9 الذرة
 14 16 13 15 15 16 16 11 18 السكر

 9 7 10 11 9 9 8 10 9 مختلفة بذور من زيوت
 4 4 4 4 5 5 6 4 5 الشاي

 5 4 6 7 4 5 5 7 6 الشمس وعباد والزيتون القطن و الصويا فول آسبة
 5 4 6 6 5 5 8 7 7 الرز
 3 3 2 2 3 2 2 3 3 المجفف الحليب

 2 3 2 2 2 2 2 3 3 الموز
 2 3 2 2 2 2 3 3 1 الشمس عباد وبذور السمسم بذور

 2 2 1 2 2 2 2 4 5 المعلب السمك
 1 2 0 1 1 1 4 7 5 النباتي السمن
 1 1 1 1 1 2 1 2 1 والسمنة الزبدة

 2 1 2 2 1 2 3 2 4 القهوة
 3 1 4 3 3 2 2 2 2 الصويا فول

 1 1 1 1 1 1 1 2 2 المتة
 1 0 0 1 1 1 1 0 0 األخرى والبقايا النخالة

 1 0 0 4 10 7 7 4 16 الشعير
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المهدرجة والدهون الزيوت

 68 66 67 72 76 75 83 82 96 المجموع
 32 34 33 28 24 25 17 18 4 أخرى سلع

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 الزراعية الواردات إجمالي
 بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك

  



  ) ألف دوالر (2006- 2005  و1997 الميزة النسبية الظاهرية للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل األعوام 1-3الجدول 
1997 2005 2006 

 السلع القيمة القيمة القيمة
 RCA العالم سوريةRCA العالم سوريةRCA مالعال سورية

 1,053,290.0124.9 150.3222,785.0 1,256,511.0 21.9321,786.0 918,553.0 45,864.0 الحية األغنام
 11,329,293.08.9 170,657.0 10.2 9,291,228.0 12.1162,133.0 8,912,332.0 247,001.0 القطن لنت

 5,416,853.016.7 152,924.0 3.6 5,080,288.0 31,451.0 9.4 2,834,811.0 60,533.0 البندورة
 2,762,121.03.0 13,871.0 2.1 2,589,246.0 9,192.0 0.5 2,016,272.0 2,291.0 البرتقال
 4.1 767,148.0 5,355.0 5.2 648,173.0 18.55,743.0 307,182.0 13,000.0 الكرز

 4.9 299,147.0 2,468.0 2.9 251,470.0 17.81,226.0 176,110.0 7,150.0 المشمش
 4,431,758.010.2 76,302.0 2.8 3,884,431.0 18,419.0 0.7 2,811,222.0 4,686.0 التفاح
 20,513,154.05.2 180,171.0 2.4 17,631,577.0 73,058.0 4.8 17,505,336.0 190,824.0 القمح
 4,017,947.00.5 3,719.0 0.4 4,112,856.0 2,525.0 4.3 2,271,335.0 22,177.0 العنب
 39.8 540,599.0 36,461.0 20.0 635,078.0 76.921,638.0 392,362.0 68,849.0 العدس
 2,707,997.02.5 11,653.0 0.3 1,878,096.0 892.0 1.7 1,311,253.0 5,058.0 البطاطا
 17,110,137.01.3 37,181.0 0.0 16,002,019.0 930.0 0.1 10,054,540.0 3,100.0 )البقر حليب من (الجبن
 57.1 93,900.0 9,078.0 67.0 89,098.0 24.210,172.0 105,001.0 5,804.0 القطن بذور زغب

 1,674,841.01.5 4,342.0 0.7 1,342,562.0 38.81,548.0 467,708.0 41,460.0 الحلبي الفستق
 1.0 565,353.0 916.0 7.6 473,852.0 6,155.0 0.2 323,271.0 145.0 الحمص
 6,746,443.014.7 167,461.0 11.0 5,451,140.0 102,500.0 1.0 2,724,361.0 6,342.0 البكر الزيتون زيت
 14.0 7,070,454.0 167,723.0 10.6 5,695,418.0 102,541.0 1.0 2,826,818.0 6,495.0 اإلجمالي الزيتون زيت
   1,222,277.7   1,115,270.2   1,044,953.5السورية الصادرات إجمالي قيمة
  721,725,849.0  654,406,760.0  457,768,845.0 العالمية الصادرات إجمالي قيمة

 قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة: المصدر



 ) طن-ألف دوالر  (2004 - 2004 و 1997 قيمة الوحدة النسبية للصادرات الزراعية السورية خالل  2-3الجدول 
1997 2005 2006 

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة
RUV 

 السلع

 العالم سورية العالم سورية

RUV 

 العالم سورية العالم سورية

RUV 

  العالم سورية العالم سورية

 1.7 767,746 94,596 1,053,290 222,785 1.6 897,700 141,057 1,256,511 321,786 2.1 929,527 22,550 918,553 45,864 *األغنام الحية

 1.0 9,079,538 138,182 11,329,293 170,657 0.9 8,200,982 152,881 9,291,228 162,133 1.0 5,499,755 155,644 8,912,332 247,001 لنت القطن

 0.2 6,077,463 1,004,785 5,416,853 152,924 0.1 4,950,303 225,571 5,080,288 31,451 0.7 3,687,901 108,201 2,834,811 60,533 بندورة

 0.4 5,317,682 63,974 2,762,121 13,871 0.9 5,270,262 20,785 2,589,246 9,192 1.7 4,453,667 2,986 2,016,272 2,291 البرتقال

 0.8 126,212,306 1,404,100 20,513,154 180,171 1.1 120,700,540 457,091 17,631,577 73,058 1.3 107,026,889 884,900 17,505,336 190,824 القمح

 0.2 3,416,087 16,226 4,017,947 3,719 0.3 3,506,329 6,466 4,112,856 2,525 1.1 2,355,717 20,141 2,271,335 22,177 العنب

 1.1 1,323,150 79,427 540,599 36,461 0.8 1,409,390 60,600 635,078 21,638 1.1 806,274 133,588 392,362 68,849 العدس

 0.8 9,748,692 53,057 2,707,997 11,653 1.1 8,891,452 4,003 1,878,096 892 3.2 6,941,137 8,353 1,311,253 5,058 البطاطا

 0.4 4,307,995 25,011 17,110,137 37,181 0.5 4,008,298 434 16,002,019 930 0.8 2,757,444 1,006 10,054,540 3,100 )من حليب البقر(الجبن 

 0.8 250,727 31,475 93,900 9,078 0.8 237,782 35,434 89,098 10,172 0.8 271,082 18,000 105,001 5,804 ر القطنزغب بذو

 0.6 293,876 1,270 1,674,841 4,342 0.7 269,784 416 1,342,562 1,548 1.0 129,339 11,991 467,708 41,460 الفستق الحلبي

 0.8 951,301 1,838 565,353 916 0.6 949,694 20,810 473,852 6,155 2.3 887,515 173 323,271 145 الحمص

 0.7 1,485,498 56,221 6,746,443 167,461 0.6 1,430,890 44,600 5,451,140 102,500 1.1 960,011 2,006 2,724,361 6,342 زيت الزيتون البكر

 0.7 1,634,042 56,301 7,070,454 167,723 0.6 1,545,867 44,647 5,695,418 102,541 1.2 1,038,803 2,034 2,826,818 6,495 زيت الزيتون اإلجمالي

 قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة: المصدر
  آغ50تم حساب إنتاج األغنام بضرب عدد رؤوس األغنام بوسطي وزن الرأس وهو * 



  (%)2006م  تنوع السوق للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل عا3-3الجدول 
 عدد الشرآاء التجاريين حصة أهم عشر دول حصة أهم خمس دول

 أهم السلع المصدرة
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

 8 10 100.0 100.0 99.7 99.8 األغنام الحية

 24 34 91.0 89.5 83.0 70.7 القطن غير المكرود وغير الممشط

 10 16 100.0 100.0 98.0 96.0 القمح القاسي والطري

 10 15 100.0 99.6 99.0 98.6 المياه الغازية والمعدنية

 18 39 85.1 96.5 74.1 87.4 زيت الزيتون

 12 28 99.0 97.4 95.0 88.5 بندورة

 30 57 57.4 73.1 54.7 53.1 بذور الكمون

 20 28 96.0 96.1 84.1 84.2 فواآه مختارة

 18 38 96.0 97.4 81.4 87.5 العدس

 8 8 100.0 95.0 90.0 95.0 الجلود

 7 8 100.0 100.0 88.0 95.0 زغب بذور القطن

 18 20 96.0 99.7 92.3 81.4 الحمص

 18 18 97.0 99.5 93.0 92.6 الحمضيات

 15 19 98.5 99.8 79.4 79.8 العنب الطازج

 20 20 92.0 97.5 86.6 85.1 الفستق الحلبي

 18 18 90.0 96.7 77.0 83.0 ) بذور-  مجمدة -طازجة (البطاطا 

 ـ ـ 93.6 96.1 86.0 86.1 المتوسط
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



  (%)2006 تنوع السوق للواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام 4-3الجدول 
 عدد الشرآاء التجاريين حصة أهم عشر دول حصة أهم خمس دول

 أهم السلع المستوردة
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

 14 15 96.0 98.9 86.7 92.3 )مكرر وخام(السكر 

 8 7 100.0 100.0 88.0 98.5 الذرة الصفراء

 8 8 100.0 100.0 96.8 96.2 الشعير

 14 16 98.0 99.3 90.0 94.8 الرز

 10 10 100.0 100.0 97.0 99.6 الشاي

 2 5 100.0 100.0 100.0 100.0 آسبة الزيتون وفول الصويا وأخرى

 3 3 100.0 100.0 100.0 100.0 فول الصويا

 20 24 89.5 91.5 79.1 78.8 الحليب المجفف

 14 18 97.9 91.5 87.8 87 الموز

 5 8 100.0 100.0 100.0 100 األسماك المعلبة

 10 9 100.0 100.0 95.0 98.7 بذور السمسم وعباد الشمس

 1 1 100.0 100.0 100.0 100 حونة أو غير مطحونةمط, مع سوقها, خام , المتة 

 5 5 100.0 100.0 100.0 100.0 نخالة ونخالة جريش وغيرها

 20 22 86.0 92.5 81.0 75.4 الزبدة والسمن

 10 12 100.0 99.7 98.0 97.4 القهوة

 ـ ـ 97.8 98.2 93.3 94.6 المتوسط
 زراعية قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات ال: المصدر 

 



 )طن (2006 الميزان السلعي ألهم الصادرات والواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام 5-3الجدول 

االستهالك  الصادرات الواردات االنتاج المنتجات
 االآتفاء الذاتي الظاهري

 131.8 3,742,979.1 1,196,340.9 7,795.0 4,931,525.0 القمح القاسي والطري

 72.2 1,665,146.7 201.0 462,945.7 1,202,402.0 الشعير

 116.3 155,398.5 25,570.9 248.4 180,721.0 العدس

 96.3 53,876.2 684.8 2,677.1 51,884.0 الحمص

 229.3- 14,972.6- 49,301.6 0.0 34,329.0 بذور الكمون

 10.3 1,547,561.2 1,724.2 1,390,315.4 158,970.0  الذرة

 125.0 548,412.1 137,292.9 0.0 685,705.0 رود وغير الممشطالقطن غير المك

 100.1 60,044,423.3 85,153.4 9,476.7 60,120,100.0 *األغنام

 8.9 50,337.1 969.9 46,846.0 4,461.0 بذور السمسم

 76.2 19,250.2 1,463.0 6,042.2 14,671.0 بذور عباد الشمس

 143.4 420,228.8 256,411.5 74,052.3 602,588.0 البندورة

 104.0 579,968.9 34,816.2 11,374.0 603,411.0 البطاطا

 5.1 62,160.6 246.2 59,265.8 3,141.0 فول الصويا

 101.6 331,534.0 5,434.7 214.8 336,754.0 العنب

 103.2 95,494.3 3,068.1 24.4 98,538.0 المشمش

 113.1 330,910.8 43,904.9 487.7 374,328.0 التفاح

 101.7 21,788.4 377.0 15.4 22,150.0 األجاص

 102.9 61,210.0 3,187.8 1,431.9 62,966.0 الكرز

 100.6 55,759.3 2,618.9 2,294.3 56,084.0 الدراق

 100.2 905,239.2 25,056.4 23,690.6 906,605.0 الحمضيات
 96.7 75,653.6 1,338.8 3,809.3 73,183.0 الفستق الحلبي 

 27.3 736,769.3 160.1 535,620.4 201,308.9 كرالس
 0.0 13,074.1 0.0 13,074.1 0.0 القهوة
 0.0 29,264.0 0.0 29,264.0 0.0 الشاي

 0.0 12,174.8 354.2 12,529.1 0.0 الحليب المجفف
 107.2 235,361.5 17,126.5 135.0 252,353.0 زيت الزيتون

 0.0 141,648.5 0.0 141,648.5 0.0 الرز
 0.0 10,917.4 0.0 10,917.4 0.0 المتة

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر
  آغ50تم حساب إنتاج األغنام بضرب عدد رؤوس األغنام بوسطي وزن الرأس وهو * 
  



  األغنام الحية6-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة الوحدة 
 (%)ة الوجهات التصديرية الرئيسي طن/دوالر

   12.5 الكويت - 16.4 قطر - 70.4المملكة العربية السعودية  2,595.6 49.8 19,174 99-97وسطي 
 1.7 لبنان - 8.2 قطر -8.2 الكويت -  - 77.8المملكة العربية السعودية  2,540.8 209.3 82,374 06-04وسطي 
 1.6 لبنان - 7 قطر -12.1 الكويت -  - 77.6ة السعودية المملكة العربي 2,985.6 326.7 2002109,410
     4.1 الكويت - 8 قطر -  18.1 لبنان - 67.4المملكة العربية السعودية  2,957.7 201.1 200367,998
     7.6 قطر -9.1 الكويت -  9.1 لبنان - 73.0المملكة العربية السعودية  2,400.2 225.3 200493,850
     4 لبنان -8 الكويت - 10 قطر - 77المملكة العربية السعودية  2,639.7 179.8 200568,118
      1.6 لبنان - 6.8 قطر - 7.7 الكويت - 83.2المملكة العربية السعودية  2,616.8 222.8 200685,153

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
 

 كرود وغير الممشط القطن غير الم- 7-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة الوحدة 
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

 - 4.1 باآستان - 4.1 الجزائر - 4.4 إسبانيا -  4.9 فرنسا - 4.9 الصين - 6.9 إندونيسيا - 17.4 إيطاليا - 17.6ترآيا  1,398.5 225.7 161,369 99-97وسطي 
       2.4 تايالند - 2.5 الواليات المتحدة- 3.0 سويسرا - 3.1 اليابان - 3.7المغرب 

  3.5 بنغالدش - 3.6 اليابان - 5.8 إندونيسيا - 8.2 مصر - 13.0 إيطاليا - 15.3 الصين - 26.6ترآيا  1,191.6 163.0 136,808 06-04وسطي 
    4.9 الهند - 6.6 بلجيكا - 7.7 إندونيسيا - 10.4 ترآيا - 14.2 باآستان - 15.0إيطاليا  789.5 201.2 2002254,784
       4.0 الصين 4.2 الباآستان - 4.4 اليابان - 5.5 تايالند - 5.9 بلجيكا - 7.3 إندونيسيا - 16.1 إيطاليا - 32.5ترآيا  1,093.3 139.5 2003127,623
    3.4 مصر - 3.6 آوريا الجنوبية - 6.2 إندونيسيا - 12.6 الصين - 15.2يطاليا  إ- 19.4 باآستان - 20.0ترآيا  1,372.0 156.2 2004113,876
      4.4 مصر - 4.2 باآستان -  5.4 تايالند -  7.1 اليابان - 7.2 إندونيسيا - 8.0 الصين - 11.1 إيطاليا - 36.6ترآيا  1,025.0 163.2 2005159,256
  4 إندونيسيا - 4.8 بنغالدش - 12.8 إيطاليا - 16.7 مصر - 23.2رآيا  ت- 25.2الصين  1,235.2 169.6 2006137,293
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر



    القمح القاسي والطري8-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

  2 العراق - 2.6 ترآيا - 3.8 تونس -  20.7 بلدان أخرى - 22.3 آوريا الجنوبية - 40.1الجزائر  217.8 103.5 475,046 99-97وسطي 
  5.1 تونس - 5.6 الجزائر - 6.1 العراق - 13.9 األردن - 18.3 إيطاليا -  41.2مصر  135.4 119.4 882,288 06-04وسطي 
 4.1 مصر - 12.6 آوريا الجنوبية -  83.2الجزائر  188.2 117.8 2002626,218
  4.7 تونس -7.8 إيطاليا -  11.0 العراق -21.8 مصر - 50.8الجزائر 176.5 117.8 2003667,580
 3 آوريا الشمالية - 9.1 لبنان - 11.3 األردن - 15.6 الجزائر - 16.3 العراق -  35.0مصر  179.8 125.9 2004700,193
  - 8.5 إيطاليا - 10.1 تونس - 10.6 األردن -  58.6 مصر 113.0 84.8 2005750,332
  4 تونس - 19.9 األردن - 30.1 مصر - 43.9إيطاليا  123.4 147.6 20061,196,341

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 

   زيت الزيتون9-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)ديرية الرئيسية الوجهات التص طن/دوالر

   5.4 اإلمارات -5.5 الكويت -29.6 لبنان - 41.3السعودية  2,843.5 5.4 1,912 99-97وسطي 
  4.2 السعودية -6 سويسرا -8 المنطقة السورية الحرة - 10.8 اإلمارات - 14.4 إسبانيا -40.4إيطاليا  1,745.1 59.1 33,847 06-04وسطي 
 4.3 اإلمارات -  6.6 الواليات المتحدة- 6.6 ترآيا - 8.9 الكويت -14.6 سويسرا - 30.5السعودية  2,381.0 11.5 20024,837
     2.3 ترآيا - 5.2 إسبانيا - 5.2 السعودية - 17.9 سويسرا - 50.3إيطاليا  1,789.5 53.2 200329,717
      5.2 السعودية -  7 إسبانيا - 8.4 المنطقة السورية الحرة - 11.8 سويسرا - 46.2إيطاليا  1,624.3 36.0 200422,144
 6.3 سويسرا -13.8 إسبانيا -10.6 المنطقة السورية الحرة - 27.9 إيطاليا -29.4اإلمارات  1,470.1 91.5 200562,270

 المنطقة - 2.6 اإلمارات - 2.8 الكويت - 4.3نان  لب- 5.4 إيران - 9.4 السعودية - 14.1 إسبانيا -40.7إيطاليا  2,901.1 49.7 200617,126
 1.5 الواليات المتحدة -  2.0السورية الحرة 

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



   المياه المعدنية والغازية10-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

  1.7 مصر - 2.9 لبنان - 3 األردن - 16.3 السعودية - 65.3ليبيا  702.1 1.1 1,574 99-97وسطي 
 13.3 األردن - 82.8العراق  201.8 56.3 279,046 06-04وسطي 
  13.4 لبنان - 80.5األردن  288.1 7.0 200224,164
   3.2 لبنان - 43.9 األردن - 50.5العراق  241.9 16.0 200365,989
   17.4 األردن - 79.6العراق  197.7 52.5 2004265,519
  18 األردن - 78.6العراق  192.7 58.2 2005302,047
   4.6 األردن - 90.4العراق  216.0 58.2 2006269,570

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
 

  البندورة11-3الجدول 
 الصادرات

 واتالسن
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

 3.5 الكويت - 8.8 روسيا االتحادية - 77.3المملكة العربية السعودية  607.9 78.0 128,279 99-97وسطي 
   6 السوق األوربي - 6.1 الكويت - 7.9لعراق  ا- 9.5 لبنان - 59.0المملكة العربية السعودية  143.5 40.4 281,291 06-04وسطي 
   5.1 اإلتحاد األوربي - 5.6 الكويت -  7.0 اإلمارات العربية المتحدة - 74.9المملكة العربية السعودية  285.7 62.4 2002218,377
   3.2 رومانيا - 4.8تحدة  اإلمارات العربية الم- 6.6 الكويت - 76.5المملكة العربية السعودية  237.7 51.8 2003217,987

 اإلمارات العربية - 4.1 أوآرانيا - 4.2 لبنان - 4.6 اإلتحاد األوربي - 7 الكويت - 67.6المملكة العربية السعودية  110.9 28.9 2004260,310
 3.7المتحدة 

 اإلتحاد األوربي - 4.2مارات العربية المتحدة  اإل- 9.1 العراق -  12.5 لبنان - 58.0المملكة العربية السعودية  125.7 41.1 2005327,152
4.6   

 اإلمارات - 5.9 الكويت - 9.6 اإلتحاد األوربي - 11.8 لبنان - 12.9 العراق - 51.5المملكة العربية السعودية  199.3 51.1 2006256,411
      3.4الغربية المتحدة 

 ية قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراع: المصدر 
  



  بذور الكمون12-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة الوحدة 
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

 المكسيك -  6.3  آولومبيا- 6.3 مصر - 6.4 المغرب -  8 اإلتحاد األوربي - 12.9 البرازيل -13.0 السعودية - 16.8الواليات المتحدة  1,514.2 9910,78916.3-97وسطي 
        3.8 ترآيا - 4.6

 .    3.8  الجزائر - 7.7 المغرب -  8.7مصر - 9 الواليات المتحدة - 9.3 البرازيل - 9.6 السعودية - 16.3اإلمارات  804.1 0640,09132.2-04وسطي 

 - 5.1 مصر -  7.2 المكسيك - 8.2 الواليات المتحدة - 9.9 ماليزيا - 9.9ية  السعود- 10.2 اإلتحاد األوربي - 20.2اإلمارات المتحدة  2,828.2 46,332131.0 2002
   4.4البرازيل 

 البرازيل - 7.4 اإلمارات العربية المتحدة - 10.3 مصر - 12.7 المملكة العربية السعودية -12 اإلتحاد األوربي - 15الواليات المتحدة  1,349.5 31,62342.7 2003
       3.3 الجزائر - 3.6 ماليزيا - 4.3لمكسيك  ا-  6.4 المغرب - 7.3

 - 10.2 المملكة العربية السعودية - 11.2 البرازيل - 11.3 الواليات المتحدة - 12.8 اإلتحاد األوربي -19.2اإلمارات العربية المتحدة  746.8 31,13023.2 2004
    -  3.8 ماليزيا - 4 الجزائر - 5.0 المغرب - 5.1مصر 

 - 8 البرازيل - 9.8 اإلمارات المتحدة - 10.5 الواليات المتحدة - 10.6 مصر -  10.8 السعودية -  11.0 اإلتحاد األوربي -11المغرب  810.2 39,84132.3 2005
  - 3.8الجزائر 

 -3.5الجزائر-3.6يتنام  ف-5.3يات المتحدة  الوال-5.3 سنغافورة -7.1 المغرب-7.9 السعودية -8.8 البرازيل -10.5 مصر-20.5اإلمارات 835.2 49,30241.2 2006
 .    3.1المكسيك 

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 

 ) الخوخ- الدراق - األجاص - الكرز - المشمش -التفاح (  فواآه مختارة 13-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
  (%)الوجهات التصديرية الرئيسية طن/دوالر

    3 لبنان - 4.1 البحرين - 6.7 اإلمارات -9.1 الكويت -48.8السعودية  1,014.2 50.0 49,304 99-97وسطي 
 5.4 لبنان -21.4 األردن - 22.1 السعودية -  26.6مصر  366.5 26.1 71,207 06-04وسطي 
   4.9 لبنان - 6.9 الكويت - 7.9 األمارات - 9مصر  - 9.1 األردن - 52.5السعودية  764.0 49.7 65,093 2002
   4.3 لبنان - 5.5 األمارات - 6.3 الكويت - 11.3 مصر - 15.8 األردن - 42.1السعودية  660.8 31.5 47,666 2003
 3.1 الكويت -3.5- اإلمارات -3.8 روسيا االتحادية - 5.4 لبنان- 20.2 مصر-20.9 السعودية -25.2األردن  396.4 18.9 47,641 2004
 2.5 اإلمارات -4 العراق -5.6 الكويت - 8.9 لبنان - 17.9 األردن - 19.6 مصر-27.6السعودية  266.0 29.1 109,402 2005
  1.5 لبنان - 1.6 الكويت -3.4 ليبيا - 17.9 السعودية - 21.1 األردن -40.1مصر  535.7 30.3 56,577 2006

  الوطني للسياسات الزراعية قاعدة بيانات المرآز: المصدر 



   العدس14-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

   3 مصر - 3.6 السعودية - 7.2 العراق - 69.9ترآيا  559.8 42.3 75,637 99-97وسطي 
     3.0 السودان - 3.3 لبنان - 9.6 األردن - 12.5 ترآيا -  24.1سعودية  ال-  34.6مصر  401.5 23.3 57,962 06-04وسطي 
  2 لبنان -2.3 ترآيا -8.7 األردن -12.6 السعودية - 65.6العراق  585.6 22.4 200238,168
   5.3 العراق -6.4 األردن - 9 ترآيا -13.4 بنغالدش - 13.6 السعودية -  44.7مصر  413.1 28.8 200369,728
 2.4 بنغالدش - 3.1 لبنان - 4.3 ترآيا - 6.9 األردن - 18.7 السعودية -  56.8مصر  373.3 26.7 200471,459
  2.2لبنان -3.3 المغرب - 7.3 السودان - 9.7 األردن - 20.2 السعودية - 20.8 ترآيا -29.2مصر  408.7 31.4 200576,856
  3.8 الكويت - 5.4 المغرب -  5.4 لبنان -  12.3 ترآيا -12.3 األردن -  17.8 مصر - 33.5السعودية  458.7 11.7 200625,571

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
 

  األلبان واألجبان 15-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

 2.62826.8 909 99-97وسطي 
 4.8 الكويت - 5.5 اإلمارات - 5.5 السعودية - 10.5 األردن - 56.8لبنان 18.21585.2 11,512 06-04وسطي 
  3.4 إيطاليا - 6.3 السعودية - 8.3 اإلمارات -10.6 الكويت  - 61لبنان 4.01378.5 20022,932
  2.8 األردن - 3.5 الكويت - 5.1إلمارات  ا- 8.1 السعودية - 64.7لبنان 9.92179.0 20034,526
 2.4 اإلمارات - 3.8 األردن - 4.1 الكويت -   6.0 السعودية - 67.3لبنان 11.51686.7 20046,814
  6.2 السعودية -6.4 الكويت - 8.2 األردن - 8.8 العراق - 56.0لبنان 17.21120.1 200515,326
 3.8 الكويت - 4.6 السعودية -8.6 اإلمارات - 19.4 األردن - 48.7لبنان 26.12104.4 200612,396

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



  الجلود16-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

   3.3 آوريا الجنوبية - 11.3 ترآيا - 81.9إيطاليا 3.51873.0 1,843.6 99-97وسطي 

  88.7إيطاليا 16.22189.4 7,401.3 06-04وسطي 
  95.3إيطاليا 20.42832.7 20027,184.7
  96.4إيطاليا 16.02416.9 20036,623.8
  3.5 ترآيا - 89.8إيطاليا 16.12706.1 20045,957.9
  2.3 مصر - 96.1اليا إيط16.32449.6 20056,634.7
   1.2 الصين - 1.9 ترآيا - 2.5 مصر - 4.7 الهند - 80.2إيطاليا 16.21689.4 20069,611.3

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
 

 )لنت القطن( زغب بذور القطن - 17-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)صديرية الرئيسية الوجهات الت

  4.9 إيطاليا - 8.9 المملكة العربية السعودية - 9.8 الواليات المتحدة - 30.5 اليابان - 37.4ألمانيا  230.5 5.7 24,716.1 99-97وسطي 

   4.8 إسبانيا - 5.1ة السعودية   المملكة العربي- 14.6 الصين - 23.7 اليابان - 44.2ألمانيا  289.8 7.7 26,413.0 06-04وسطي 

   3.0 مصر - 3.1 المملكة العربية السعودية - 20.9 اليابان - 68.5ألمانيا  240.8 10.6 200244,076.8

   3.8 مصر - 5.2  المملكة العربية السعودية - 9.2 الصين - 16.9 اليابان - 60.6ألمانيا  225.5 7.2 200331,803.9

  4.1  المملكة العربية السعودية - 11.9 الصين - 17.1 اليابان - 64.1ألمانيا  291.3 7.6 200426,251.6

  4.0 المملكة العربية السعودية - 4.6 إسبانيا - 11.6 الصين - 13.6 اليابان - 62.2ألمانيا  284.4 10.2 200535,719.1

   5.8 مصر - 6.3 ألمانيا - 7.6 المملكة العربية السعودية -9.7 بلجيكا -  9.9 إسبانيا - 20.2 الصين -  40.4اليابان  298.8 5.2 200617,268.5
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 ) المندرين- الليمون -البرتقال  ( الحمضيات 18-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

   740.6 15.0 20,257 99-97وسطي 
   4.8 اإلمارات - 5 لبنان-6.5 الكويت - 15.3 العراق -18.9 السعودية -44.2األردن  192.8 7.1 36,986 06-04وسطي 
 6.7 اإلمارات -10.2 الكويت -25.9 األردن - 42.7السعودية  424.6 16.5 200238,792
  1.7 لبنان - 14.3 اإلمارات -13.7 الكويت -27 السعودية -32.7األردن  372.2 10.8 200328,927
   5.5 العراق - 6.8الكويت -7.4 لبنان - 9.2 اإلمارات -19.6 السعودية - 48.5األردن  224.1 6.3 200427,913
   2.1 اإلمارات - 4.9 الكويت -6.6 لبنان - 13.4 السعودية -27.6 األردن - 37.8العراق  167.2 9.7 200557,989
   2.5 العراق - 3.3 اإلمارات -7.7 الكويت -23.6 السعودية -55.9األردن  217.0 5.5 200625,306

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
 

   قمر الدين وملبن19-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة الوحدة 
 (%)سية الوجهات التصديرية الرئي طن/دوالر

     3.3 اإلمارات العربية المتحدة -  3.1 الكويت - 4.7 األردن - 4.7 لبنان - 22.0 المملكة العربية السعودية -  56.4مصر  1,706.9 11.8 6,899 99-97وسطي 
    4.8 الكويت - 4.5 األردن - 5.7لعربية المتحدة  اإلمارات ا-  18.9 المملكة العربية السعودية -  58.1مصر  1,236.2 7.6 6,147 06-04وسطي 
     4.2 اإلمارات العربية المتحدة - 5.3 الكويت - 8.5 األردن - 27.4 المملكة العربية السعودية -  41.3مصر  1,024.5 11.6 200211,304
     4.8 اإلمارات العربية المتحدة - 4.0لكويت  ا- 8.0 األردن - 18.3 المملكة العربية السعودية -  53.5مصر  747.0 7.6 200310,178
     4.0 اإلمارات العربية المتحدة - 5.8 الكويت - 5.8 األردن - 15.9 المملكة العربية السعودية -  60.9مصر  729.3 5.1 20047,051
     3.5 اإلمارات العربية المتحدة - 6.4 الكويت - 6.9 األردن - 18.8 المملكة العربية السعودية -  56.9مصر  665.9 7.4 200511,177
    9.4  اإلمارات - 3.6 الكويت - 5.0 األردن - 10.7 المملكة العربية السعودية -  66.9مصر  48,049.3 10.2 2006213

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



  الحمص20-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 

 طن/ردوال
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

  3.1 مصر - 4 اإلمارات العربية المتحدة -  6.6 ترآيا - 10.3 لبنان - 11.3 السعودية - 12.3 الهند - 46.2األردن  751.6 9.4 9912,531-97وسطي 
  3.0 اإلمارات العربية المتحدة - 6.6 مصر - 6.6 تونس - 8.6 الكويت - 11.6 السعودية -14.7 لبنان -  39.6األردن  417.2 6.9 0616,458-04وسطي 
  3.3 اإلمارات العربية المتحدة -  4.3 الكويت - 4.7 المملكة العربية السعودية - 15.1 إيطاليا -  15.4 لبنان -  54.9األردن  907.9 0.4 2002460
  4.4 اإلمارات العربية المتحدة -  5.3 لبنان - 7.0ملكة العربية السعودية  الم- 7.6 مصر - 74.3األردن  760.3 6.3 20038,316
  3.3 اإلمارات العربية المتحدة - 6.0 المملكة العربية السعودية - 6.4 تونس - 6.5 لبنان -  12.3 مصر - 53.7األردن  411.8 12.1 200429,459
  5.5 اإلمارات العربية المتحدة - 7.4  مصر - 10.4 المملكة العربية السعودية - 12.4تونس  - 16.3 لبنان -   35.0األردن  422.7 8.1 200519,231
      18.3 المملكة العربية السعودية -19.7 الكويت - 21.4 لبنان - 30.0األردن  495.7 0.3 2006685

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
 

  اليانسون  بذور- 21-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية 

   4.4 فرنسا -4.5لمانيا  أ-6.2 المكسيك -6.2 اليمن -6.4 هولندا -8.5 األردن-10.7 ترآيا -12.7 السعودية -14.8 لبنان -16.1البرازيل 1,579.9 2,8184.5 99-97وسطي 

 3.9 هولندا - 4.4 اإلآوادور - 4.5 لبنان - 6.1 المكسيك - 6.4 السعودية - 6.5 البرازيل - 6.9 مصر - 12.5 الواليات المتحدة - 15.8ترآيا  1,032.5 5,2145.4 06-04سطي و
         2 اإلمارات - 2.4فنزويال - 2.7 فرنسا - 3.1 األردن - 3.5 الجزائر -

  - 3.9 اإلمارات - 4.1 هولندا - 6.0 فرنسا - 6.3 األردن -  9.3 السعودية - 10.1 البرازيل - 13.1 الواليات المتحدة - 14.8بنان ل 1,671.5 20022,6694.5

 4.4 اإلآوادور -  5.1  لبنان- 5.7 األردن - 6.5 ترآيا -  7.4 هولندا -  8 السعودية - 10.1 الواليات المتحدة - 10.2 البرازيل - 10.4المكسيك  1,467.4 20033,7555.5
     2.2 اإلمارات 2.8 فرنسا - 2.9 تونس - 3.3 فنزويال -

 - 4.1 هولندا - 4.1 مصر - 4.3 فرنسا - 4.6 فنزويال - 7 اإلآوادور - 7.2 لبنان - 8.9 المكسيك - 9.4 السعودية - 15.3الواليات المتحدة  1,110.9 20043,1663.5
        1.7 اإلمارات - 2.2 الكويت -  2.6رازيل   الب- 2.8 ترآيا - 3.9الجزائر 

  1.9 األردن - 2.5 المكسيك -  2.7 فنزويال - 3 السعودية - 3.7 هولندا -  4.0 لبنان - 7.7 البرازيل - 13.9 الواليات المتحدة - 38.3يا ترآ 1,017.9 20057,0307.2

 4 المغرب - 4.3 الجزائر - 4.4 اإلآوادور -6.3 ترآيا - 6.6 السعودية - 6.9 المكسيك -  8.4ت المتحدة  الواليا- 9.3 البرازيل -  15.4مصر  1,005.8 20065,4455.5
       - 2.2 لبنان - 2.3 فرنسا - 2.9 األردن -3.2 اإلمارات - 3.9 هولندا -

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 
  العنب الطازج- 22-3الجدول 

 الصادرات
 اتالسنو

مليون  طن
 دوالر

قيمة الوحدة 
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

   4.6 البحرين -  5.2 عمان -11.8 الكويت - 24 اإلمارات العربية المتحدة - 50المملكة العربية السعودية  926.5 24.3 26,246 99-97وسطي 
 8 عمان - 12.5 الكويت - 15.2 األردن -  21.4 اإلمارات العربية المتحدة - 28لسعودية المملكة العربية ا 224.0 2.2 9,931 06-04وسطي 
  3.7 البحرين - 4.3 قطر - 7.2 عمان -13.0 الكويت -  15.3 األردن - 20.2 اإلمارات المتحدة - 36المملكة العربية السعودية  740.6 20.7 200228,003
 4.8 قطر -19.4 اإلمارات العربية المتحدة -25 األردن - 27.8بية السعودية المملكة العر 386.7 5.0 200313,022
  12.8 األردن -  15.8 الكويت - 21.9 اإلمارات العربية المتحدة - 34.2المملكة العربية السعودية  237.4 2.2 20049,076
 9.6 الكويت -  9.1 عمان -  16 لبنان - 17.6 األردن -  17.5لمتحدة  اإلمارات العربية ا- 18.6المملكة العربية السعودية  211.2 3.2 200515,282
  8.5  عمان -10.5 الكويت - 15.3 األردن -  24.7 اإلمارات العربية المتحدة - 31.1المملكة العربية السعودية  237.5 1.3 20065,435

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
 

  الفستق الحلبي المقشر وغير المقشر- 23-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

  1 السعودية - 2.4 الكويت -92.1لبنان 7,466.421.22,839.7 99-97وسطي 
  2.6 البحرين -  4.0 الكويت - 8.2 السعودية -  9.6 اإلمارات -15.6 مصر - 25.5 لبنان - 27.8اإلردن 964.32.42,473.8 06-04وسطي 
 3.2 قطر-3.4 الكويت -   3.4 السعودية - 75.7لبنان 20023,787.45.81,543.9
 1.7 السعودية -2.5 اليونان - 9.8 األردن - 79.8لبنان20032,916.74.51,546.4
 2.9 السعودية -3.5 اإلمارات - 3.6 الكويت -5 اليونان - 6.5ن  األرد-71.9لبنان 20041,282.91.71,346.1
    4.7 لبنان - 5.8 الكويت - 6.5 البحرين - 17.4 السعودية - 15.6 األردن - 19 مصر- 21.8األمارات 2005271.30.93,320.7
   2.6 الكويت - 3.5 األمارات - 7.0 السعودية - 12.2 مصر - 61.3األردن 20061,338.84.53,382.9

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



  البطاطا الطازجة والمبردة- 24-3الجدول 
 الصادرات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة الوحدة 
 (%)الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

 بريطانيا -  1.6 قطر - 4.4 البحرين -6.7 عمان -6.8 ألمانيا - 9.4 الكويت - 17.7قبرص  -18 اإلمارات - 26لبنان  470.8 12.5 26,479.8 99-97وسطي 
1.2 

   4.1 عمان - 5.8 األردن- 6.4 لبنان - 10.8 اإلمارات - 11.3 السعودية -  13.1 الكويت - 33.7العراق  192.0 4.8 24,934 06-04وسطي 

   5.7 - العراق - 6.3 البحرين - 6 قطر - 8.7 عمان - 12.1 اليونان - 16.3الكويت - 16.7 السعودية - 22.3اإلمارات  339.6 6.0 200217,634

 - 3.9 البحرين - 4.1 قطر - 5.3 عمان - 6 األردن - 11.9 السعودية - 15.4 اإلمارات -  21.8 الكويت - 26.1العراق  183.2 3.1 200317,094
     2.9لبنان 

 3.7األردن - 4.8 عمان - 5.3 قطر-7.8 لبنان -  8.1 اإلمارات - 12.4 السعودية -17.3 الكويت - 36.4اق العر 178.9 3.0 200416,798
 3.2البحرين 

    2.9 قطر -  3 عمان - 4.5 السعودية - 5.3 األردن -5.4 اإلمارات -  7.5 الكويت -8 لبنان - 46.9العراق  234.2 5.4 200523,188

  3.5 لبنان - 4.5 عمان - 8.5 األردن - 14.6الكويت - 17.1 السعودية - 17.8 العراق - 19رات اإلما 170.3 5.9 200634,816

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



   السكر25-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

 4.0 البرازيل- 4.2 إسبانيا -  9.7 ترآيا -  12.1 ألمانيا - 24.9 بلجيكا - 36.0فرنسا  307.6 152.4 495,531 99-97وسطي 
  30.3 البرازيل - 52.3السوق األوروبية  290.5 192.8 663,659 06-04وسطي 
  3.9 بلجيكا - 4.3 تايالند - 5.2  آولومبيا-  7.5 فرنسا - 30.7 البرازيل - 50.3السوق األوروبية  240.3 168.7 2002702,078
 3.9 آولومبيا - 6.0 بلجيكا 11.0 البرازيل - 17.0 فرنسا -  17.1 تايالند - 42.1السوق األوروبية  238.6 159.6 2003668,953
 3.5 آولومبيا -  7.6 فرنسا - 36.3 البرازيل - 55.4السوق األوروبية  260.8 193.3 2004740,996
  6.4 بلجيكا - 11.6 فرنسا - 36.9 البرازيل - 42.4السوق األوروبية  260.3 185.9 2005714,362
   4.7  بلجيكا - 5 مصر - 6.1 اإلمارات -  17.8 البرازيل -   53.1السوق األوروبية  372.0 199.3 2006535,620

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
 

   الذرة26-3الجدول 
 الواردات

 لسنواتا
مليون  طن

 دوالر

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

    6.1 بلدان أخرى - 23,6 األرجنتين - 57.9الواليات المتحدة األمريكية  133.0 76.9 578,287 97-95وسطي 
     9.5ن  األرجنتي- 75.2الواليات المتحدة األمريكية  125.9 156.2 1,240,266 04-02وسطي 
     13.1 األرجنتين - 83.3الواليات المتحدة األمريكية  112.3 100.9 2002898,920
     32.5 األرجنتين - 64.6الواليات المتحدة األمريكية  114.2 104.4 2003914,271
     14.9 األرجنتين - 84.7الواليات المتحدة األمريكية  131.9 112.8 2004855,778
   3.6 بلغاريا - 4.1 ترآيا -11.2 أوآرانيا - 13.5 األرجنتين - 66.2الواليات المتحدة األمريكية  122.6 180.8 20051,474,703
   3.3 بلغاريا - 5.5 ترآيا - 74.7الواليات المتحدة األمريكية  125.8 174.9 20061,390,315

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



  الشعير27-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

  10.8 روسيا االتحادية -  15.3 العراق - 22 ترآيا - 42.7أوآرانيا  119.1 75.0 630,063 06-04وسطي 
  6.1 ترآيا -6.9 أوآرانيا - 17.4 روسيا االتحادية -  63.2بلدان أخرى  84.8 31.2 2002368,018
  5.5 ألمانيا - 27.8 بلدان أخرى - 62.1العراق  101.5 61.0 2003601,277
   8.5 بلغاريا - 44.6 أوآرانيا - 45العراق  106.3 66.4 2004624,727
   3.4 فرنسا - 20 ترآيا - 23.4 روسيا االتحادية - 46.9أوآرانيا  125.8 100.9 2005802,516
  8.9 روسيا االتحادية - 36.7 أوآرانيا - 46ترآيا  124.7 57.7 2006462,946

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
 

  األآساب وبقايا استخراج الزيوت  28-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

 5.3 لبنان -12.6 الواليات المتحدة - 74األرجنتين  275.3 48.8 177,384.7 99-97سطي و
 2.1 لبنان - 3.6 الواليات المتحدة -92األرجنتين  222.5 74.3 333,750.8 06-04وسطي 
 7 الواليات المتحدة - 7.6 لبنان - 84.1األرجنتين  173.3 55.4 2002319,687.9
 5.6 لبنان - الواليات المتحدة - 93.8األرجنتين  188.3 48.3 2003256,559.0
 3 لبنان -4.5 الواليات المتحدة -  91.1األرجنتين  256.6 89.6 2004349,309.4
  3.4 لبنان - 4.5 الواليات المتحدة -  87.5األرجنتين  201.6 81.7 2005405,354.4
   2ت المتحدة  الواليا-  97.4األرجنتين  208.6 51.4 2006246,588.6

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



  الرز 29-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

  3.1 الصين 8 أستراليا - 8.2 ةالمتحد الواليات - 8.8 فيتنام - 24.7 تايالند -  35.9مصر  371.8 60.9 163,786 99-97وسطي 
  2.2 أستراليا - 2.5 الهند -3.1  تايالند -  7.1 إسبانيا -  75.3مصر  313.3 72.9 232,801 06-04وسطي 
  6.9أستراليا - 36.6 مصر - 49.2تايالند  274.4 49.6 2002180,676
  4.7إسبانيا  - 7.7 أستراليا - 21.3 تايالند -  60.7مصر  306.2 59.1 2003193,182
   2.2 العراق -2.5 إسبانيا - 3.1 تايالند -  84.4مصر  337.2 80.2 2004237,897
    1.9 أستراليا - 2.8 تايالند -16.7 إسبانيا - 67مصر  278.3 88.7 2005318,857
    3.3 أستراليا -  3.4 تايالند - 3.4 إسبانيا - 4.8 الهند -76.6مصر  352.0 49.9 2006141,648

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
 

  الشاي30 - 3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

  4.8 فيتنام - 89.2سيريالنكا  1,975.7 37.9 19,171 99-97وسطي 
  93.7يالنكا سير 1,753.7 56.4 32,187 06-04وسطي 
  97.4سيريالنكا  1,818.5 55.7 200230,642
  96.5سيريالنكا  1,844.3 53.6 200329,036
 94.1سيريالنكا   1,844.1 56.6 200430,683
 2.5 فيتنام - 94.2سيريالنكا   1,514.4 55.4 200536,615
 2.3 فيتنام - 92.7سيريالنكا   1,958.3 57.3 200629,264
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية  : المصدر

  



   الحليب المجفف31-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 8.2 فرنسا -15.4 بلجيكا - 22.8 بولندا - 41.8هولندا 3,450.6 10,52536.3 99-97وسطي 
 4.7 نيوزيلندة - 6.4 المالديف -  13.1 بولندا - 17.3 هولندا -31.8فرنسا   2,507.9 15,22138.2 06-04وسطي 
  4 فرنسا - 14.4 بلجيكا - 18.6 هولندا - 22.1 أستراليا - 24.2بولندا  2,435.0 200214,84736.2
  3.6 جمهورية التشيك -  7.9 أوآرانيا - 9.6 بولندا -  10 بلجيكا -  13.9 هولندا - 14.8 فرنسا - 24أستراليا  2,883.1 200312,42135.8
     3 أوآرانيا - 4.9 نيوزيلندة - 7.2 المالديف - 9.5 أستراليا - 12 فرنسا -14.3 بلجيكا - 21.2 بولندا -21.9هولندا 2,695.0 200414,64539.5
   7.2لديف  الما- 8.3 هولندا -9.4 بلجيكا -53.1فرنسا  1,769.1 200525,45945.0
 4.9 المالديف - 5.7 الهند- 7.1 نيوزيلندة-  8.8 بولندا- 11.2 أوآرانيا - 21.8 هولندا-30.2فرنسا  3,405.4 200612,52942.7

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
 

  فول الصويا 32 - 3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)منشأ الرئيسية دول ال طن/دوالر

 30.3 األرجنتين - 69.7 الواليات المتحدة األمريكية  241.2 14.2 59,017 99-97وسطي 
 26.5 األرجنتين -67.9 الواليات المتحدة األمريكية  259.6 35.7 137,597 06-04وسطي 
  35.4ألمريكية  الواليات المتحدة ا-64.6األرجنتين  184.7 18.7 2002101,080
 19.2 البارغواي - 22.2 الواليات المتحدة األمريكية -58.6األرجنتين  231.2 36.2 2003156,494
 6.5 البرازيل - 29.8 األرجنتين - 63.7 الواليات المتحدة األمريكية  266.1 37.1 2004139,370
 49.6ألرجنتين  ا- 50.3 الواليات المتحدة األمريكية  254.9 54.6 2005214,157
  5.2 أوآرانيا -  5 البرازيل -89.8الواليات المتحدة  261.2 15.5 200659,266

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 



   بذور السمسم وعباد الشمس33-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 دوالرمليون  طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

 13.6 األرغواي - 29.8 نيجيريا - 36.9 السودان  541.8 10.9 20,096 99-97وسطي 
 5 باآستان -35.2 السودان - 45.2نيجيريا  635.0 31.2 49,080 06-04وسطي 
  6.1نيا  أوآرا- 7.6 باآستان - 9 فرنسا - 15.9 روسيا االتحادية - 17.5 نيجيريا - 38.6السودان  451.4 24.5 200254,205
  4.6 الهند - 6.5 بلدان أخرى -24.2 السودان - 27 نيجيريا -27.9أوآرانيا  563.4 24.1 200342,741
   4.1 باآستان - 4.5 العراق -31.7 نيجيريا - 39.9السودان  610.4 29.1 200447,723
  7.8  المالديف- 7.8 باآستان -32.2 السودان - 54.8نيجيريا  653.1 30.5 200546,630
  3.1 باآستان - 8.1 األرجنتين -33.4 السودان - 49.1نيجيريا  641.3 33.9 200652,888

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 
 

  الموز34-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

 5.4 المكسيك -14.3 آولومبيا -17.6 آوستاريكا - 58.3اإلآوادور  356.9 21.8 61,166 99-97وسطي 
  11.8 لبنان -21.5 آولومبيا - 53.2اإلآوادور  87.1 28.4 325,790 06-04وسطي 
 2 اليمن -11.6 آولومبيا - 21.5 لبنان - 60.4اإلآوادور  270.1 20.5 200275,835
   4.3 الهندوراس - 4.3 آوستاريكا - 6.3 آولومبيا - 21.1 لبنان - 60.2آوادور اإل 273.2 22.0 200380,643
   6.9 اليمن - 23.4 لبنان - 62اإلآوادور  259.8 24.5 200494,332
   5 لبنان - 28.8 اإلآوادور -59.3آولومبيا  43.6 24.6 2005565,125
   3.1 آولومبيا -  3.6 آوستاريكا - 5.4 مصر - 6.8 لبنان - 68.8اإلآوادور  113.3 36.0 2006317,911

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



  الزبدة والسمن35-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
مليون  طن

 دوالر

قيمة 
الوحدة 
 طن/دوالر

 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 5 الدانمارك -8.1 فرنسا - 11.6 نيوزيلندا -20.6كا  بلجي- 49.5هولندا 1,997.7 11.6 5,782 99-97وسطي 
 5.2 الدانمارك -6.6 فرنسا - 10 نيوزيلندا -12.3 بلجيكا - 41.6هولندا 2,091.8 18.9 9,048 06-04وسطي 
  2.2 أستراليا - 3.5 الدانمارك -3.5  فرنسا - 6.5رغواي و اال- 11.1 نيوزيلندا -12.6 بلجيكا - 55.9هولندا 1,518.8 16.3 200210,711
  3.5 فرنسا - 3.8 اإلمارات العربية -  4 الدانمارك-  4.4 استونيا -4.7 أستراليا -12.4 بلجيكا -15.9 نيوزيلندا -37.5هولندا  1,622.3 14.6 20039,009
 3.2 بولندا - 5.5 فرنسا - 6.2 اركالدانم -10.5 نيوزيلندا - 12.4 اإلمارات العربية -12.8 بلجيكا -40.5هولندا  2,109.9 19.4 20049,195

 بولندا - 3.8 ألمانيا- 4.7 المالديف - 5.4 نيوزيلندا-6.6 اإلمارات العربية - 7.1 الدانمارك -8.2 فرنسا -15.4 بلجيكا -35.1هولندا  2,149.7 20.4 20059,504
2.7   

   2.3 الدانمارك - 2.4 اإلمارات  3.5 أيرلندا -5.5 فرنسا - 6ا  فنلند-8.8 بلجيكا - 12نيوزيلندا-48.8هولندا  2,006.7 16.9 20068,443
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 
 

  مطحونة أو غير مطحونة- مع سوقها - خام - المتة 36-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

 96.6األرجنتين  1,171.2 15.5 13,245 99-97وسطي 
 100األرجنتين  725.7 11.5 15,909 06-04وسطي 
 100األرجنتين  832.2 13.9 200216,657
 95.8األرجنتين  745.3 13.5 200318,148
 99.5األرجنتين  735.1 14.7 200419,971
 100األرجنتين  703.1 11.8 200516,839
 100األرجنتين  743.3 8.1 200610,917

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 



  القهوة الخضراء والمجففة37-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

  1.8 آولومبيا - 3.9 الهند - 89.6البرازيل  2,042.0 29.3 14,353 99-97وسطي 
  4.5 آولومبيا -  6 الهند -7.9 فيتنام - 78.8البرازيل  1,109.3 20.3 18,334 06-04وسطي 
  1.8 الهند - 2.3 فيتنام - 2.8 آولومبيا -89البرازيل  741.9 18.6 200225,100
   4.5 آولومبيا - 7.3 الهند - 78.7البرازيل  873.0 9.3 200310,654
   2.4 آولومبيا - 3.8 فيتنام - 7.8 الهند - 83.9البرازيل  1,069.3 20.1 200418,777
  2.3 الهند - 3.9 آولومبيا -7.2 فيتنام - 83.4البرازيل  1,099.7 25.6 200523,275
   7.4 آولومبيا - 8 الهند - 12.6 فيتنام - 69.1البرازيل  1,204.6 15.7 200613,074

 المرآز الوطني للسياسات الزراعية قاعدة بيانات : المصدر 
 
 

  األسماك المعلبة38-3الجدول 
 الواردات

 السنوات
 مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

  3.7 الفلبين -39.7 تايالند - 54.9المغرب  8,415.7 43.9 5,213.2 99-97وسطي 
  35.7 تايالند - 57.4رب المغ 1,555.2 24.6 15,846.2 06-04وسطي 
  41.6 تايالند - 57.2المغرب  1,585.9 19.4 200212,215.5
  38.1 تايالند - 60.3المغرب  1,598.1 20.5 200312,798.9
  22.5تايالند - 67.4المغرب  1,662.9 22.6 200413,612.2
  43.9 تايالند - 50.2المغرب  1,251.0 19.7 200515,755.5
  40.7 تايالند - 54.7المغرب  1,738.3 31.6 200618,170.7

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  



 
 
 
 

  النخالة والجريش39-3الجدول 

 الواردات
 السنوات

مليون دوالر طن

قيمة الوحدة 
 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/دوالر

         

 5.1 بلغاريا -25.3 أوآرانيا - 31.4 العراق -32.5ترآيا  74.2 7.0 93,733.1 06-04وسطي 

 10.8 هنغاريا -88.4بلدان أخرى  64.9 2002184,109.311.9

 33.8 العراق -  65.9بلدان أخرى  57.4 10.4 2003181,346

 1.4 أوآرانيا - 5.4 األرجنتين -91.9العراق  65.5 12.5 2004190,756

 3.2 بلغاريا -5.4رومانيا -27.1 أوآرانيا -59.7يا ترآ 89.7 5.6 200562,859

 1.4 رومانيا -12.1 بلغاريا - 37.5 ترآيا -48.8أوآرانيا  99.2 2.7 200627,585

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 
  %)مليون دوالر و (2006-1997ترة  الواردات والصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول خالل الف40-3الجدول 

 (%)النسبة المئوية  )ماليين الدوالرات(القيم اإلجمالية للصادرات 
وسطي  المجموعة

وسطي  2006 2005 2004 2003 2002 97-99
04-06 

معدل 
النمو 

 السنوي
وسطي 

  وسطي 2006 2005 2004 2003 2002 97-99
 04-06 

 68.0 71.3 64.2 68.2 62.8 67.2 58.5 0.7- 771.4 871.3 716.4 726.6 713.7 896.5 540.1 الدول العر بية
 15.3 14.0 17.1 14.9 19.4 14.3 16.1 2.7- 173.4 171.0 190.6 158.7 221.1 191.1 148.5 )25(دول اإلتحاد األوربي 

 12.9 11.6 13.7 13.6 12.4 12.8 18.3 4.5- 146.6 142.1 152.3 145.3 141.2 170.5 169.1 آسيا بدون الدول العربية
 0.8 0.7 1.0 0.8 1.3 2.0 1.1 25.6- 9.5 8.3 11.6 8.7 14.2 27.0 10.6 أمريكا الشمالية والوسطى

 0.6 0.7 0.7 0.5 0.9 1.2 0.7 15.7- 7.2 8.1 7.9 5.7 10.2 16.0 6.4 أمريكا الجنوبية
 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 43.8 1.8 0.9 3.1 1.4 1.6 0.2 0.9 أفريقيا بدون الدول العربية

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 10.7 0.9 0.8 0.8 1.0 0.7 0.6 0.2 أوقيانوسيا
 2.1 1.6 2.9 1.7 3.0 2.4 5.1 10.9- 23.6 19.8 32.5 18.6 34.6 31.5 47.4 دول أخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 100.0 2.1- 1,134.5 1,222.3 1,115.3 1,066.0 1,137.3 1,333.3 923.3 العالم
 (%)النسبة المئوية  )ماليين الدوالرات(القيم اإلجمالية للواردات 

 20.5 21.1 18.8 21.6 18.2 11.9 10.1 21.8 276.6 270.3 271.8 287.6 197.7 122.9 84.3 الدول العر بية
 12.0 11.4 13.9 10.3 13.7 16.7 27.9 4.1- 161.6 146.3 201.3 137.3 148.9 172.8 232.3 )25(دول اإلتحاد األوربي 

 16.1 18.1 16.8 13.3 19.1 16.8 24.9 7.5 217.6 232.7 242.6 177.3 207.9 174.0 207.1 آسيا بدون الدول العربية
 12.5 14.1 12.1 11.5 11.0 15.2 11.8 3.6 169.6 181.5 174.1 153.1 120.0 157.5 98.3 أمريكا الشمالية والوسطى

 15.6 10.9 16.2 19.4 15.9 17.9 16.0 6.7- 210.6 140.2 233.6 258.1 172.8 184.8 133.4 مريكا الجنوبيةأ
 1.6 2.7 1.2 0.9 1.7 0.9 0.7 38.5 21.6 34.8 17.6 12.3 18.5 9.5 5.4 أفريقيا بدون الدول العربية

 1.8 2.8 1.4 1.3 1.7 1.6 1.2 21.9 24.5 36.2 20.6 16.7 18.7 16.4 10.4 أوقيانوسيا
 20.0 18.8 19.5 21.6 18.6 19.0 7.4 5.3 270.2 241.7 281.9 287.1 201.6 196.4 62.1 دول أخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 100.0 5.5 1,352.3 1,283.8 1,443.5 1,329.6 1,086.1 1,034.4 833.3 العالم
 اسيالميزان التجاري القي ميزان التجارة الزراعية

 0.47 0.53 0.45 0.43 0.57 0.76 0.73 6.1- 494.8 601.0 444.6 439.0 515.9 773.6 455.8 الدول العر بية
 0.04 0.08 0.03- 0.07 0.20 0.05 0.22- 7.8 11.80 24.67 10.73- 21.45 72.24 18.28 83.80- )25(دول اإلتحاد األوربي 

 0.19- 0.24- 0.23- 0.10- 0.19- 0.01- 0.10- 125.1 70.98- 90.66- 90.32- 31.96- 66.68- 3.53- 38.02- آسيا بدون الدول العربية
 0.89- 0.91- 0.88- 0.89- 0.79- 0.71- 0.81- 7.3 160.1- 173.2- 162.5- 144.5- 105.8- 130.6- 87.7- أمريكا الشمالية والوسطى

 0.93- 0.89- 0.93- 0.96- 0.89- 0.84- 0.91- 6.0- 203.4- 132.1- 225.7- 252.5- 162.6- 168.9- 127.0- أمريكا الجنوبية
 0.85- 0.95- 0.70- 0.80- 0.84- 0.96- 0.73- 38.4 19.8- 33.9- 14.4- 10.9- 16.9- 9.2- 4.6- أفريقيا بدون الدول العربية

 0.93- 0.96- 0.92- 0.88- 0.93- 0.93- 0.95- 22.3 23.6- 35.4- 19.7- 15.7- 18.1- 15.8- 10.1- أوقيانوسيا
 0.84- 0.85- 0.79- 0.88- 0.71- 0.72- 0.13- 7.7 246.60- 221.89- 249.35- 268.55- 167.01- 164.91- 14.67- دول أخرى

 0.09- 0.02- 0.13- 0.11- 0.02 0.13 0.05   217.8- 61.5- 328.2- 263.6- 51.1 298.9 89.9 العالم
 سياسات الزراعية قاعدة بيانات المرآز الوطني لل: المصدر 



  



 %)مليون دوالر و  (2006 أهم الشرآاء التجاريين لسوريا حسب حجم التجارة الزراعية خالل عام 41-3الجدول 

الميزان  الواردات الصادرات الدول
الميزان التجاري حجم التجارة التجاري

 القياسي
النسبة من حجم 

 التجارة

 12.7 0.1 317.3 24.7 146.3 171.0 )25(االتحاد األوربي 
 12.1 0.8 304.3 252.8 25.7 278.6 المملكة العربية السعودية

 12.1 0.4 302.6 116.0 93.3 209.3 مصر
 6.6 0.9- 165.1 155.9- 160.5 4.6 الواليات المتحدة األمريكية

 5.9 0.8- 148.7 126.0- 137.4 11.4 السوق األوربية 
 4.9 0.1- 122.4 11.7- 67.0 55.4 ترآيا
 4.7 0.9 118.4 101.6 8.4 110.0 العراق
 4.5 0.6 112.6 62.6 25.0 87.6 األردن
 3.5 0.3 88.4 27.3 30.6 57.8 لبنان

 3.2 0.0 79.5 3.5- 41.5 38.0  العربية المتحدةاإلمارات
 2.7 0.9- 66.8 61.4- 64.1 2.7 أوآرانيا
 2.7 0.4 66.6 23.5 21.6 45.0 الصين

 2.6 1.0- 65.5 65.4- 65.4 0.1 األرجنتين
 2.1 0.8- 52.2 43.4- 47.8 4.4 البرازيل
 2.1 1.0- 52.1 52.1- 52.1 0.0 سيريالنكا
 1.5 1.0 38.6 38.0 0.3 38.3 الكويت

 1.3 1.0- 33.1 33.0- 33.1 0.1 نيوزيلندة
 1.0 0.6- 25.8 16.5- 21.1 4.7 المغرب
 1.0 0.9- 24.8 21.9- 23.4 1.4 تايالند
 0.8 0.1- 19.0 2.6- 10.8 8.2 ديشبنغال
 0.7 1.0 18.7 18.6 0.1 18.7 قطر
 0.7 0.7- 18.6 12.9- 15.8 2.8 الهند

 0.7 0.7- 17.1 12.1- 14.6 2.5 السودان
 0.7 1.0- 16.5 16.5- 16.5 0.0 نيجيريا

 0.6 1.0- 16.0 15.8- 15.9 0.1 شمال أفريقيا 
 0.6 0.8- 15.8 12.3- 14.1 1.7 روسيا اإلتحادية

 0.5 0.9- 12.2 10.7- 11.4 0.7 اإلآوادور
 0.5 0.5- 12.0 6.5- 9.2 2.8 بلغاريا
 0.5 0.9- 11.7 10.3- 11.0 0.7 رومانيا

 19.2 0.0 480.9 11.7- 246.3 234.6 دول أخرى
 100.0 0.0 2506.1 61.5- 1,283.8 1,222.3 اإلجمالي

 سياسات الزراعية قاعدة بيانات المرآز الوطني لل: المصدر 
  



  %)مليون  دوالر و  (2006 - 2004 الوجهات التصديرية الرئيسية للصادرات الزراعية السورية خالل الفترة 42-3الجدول 
2002 2003 2004 2005 2006 

 الدولة
 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 22.8 278.6 20.0 223.2 22.8 243.4 22.0 250.3 31.2 416.2 السعودية
 17.1 209.3 10.7 119.6 9.2 98.3 6.7 76.5 3.1 41.9 مصر

 14.0 171.0 17.1 190.6 14.9 158.7 19.4 221.1 14.3 191.1 )25(االتحاد األوربي 
 9.0 110.0 7.3 80.9 8.5 91.1 3.2 36.2 1.7 22.5 العراق
 7.2 87.6 1.2 12.9 0.3 3.5 8.3 94.1 3.6 47.4 األردن

 4.7 57.8 5.5 61.3 6.9 73.5 7.1 80.8 4.3 57.5 انلبن
 4.5 55.4 7.8 87.2 5.0 53.2 7.1 81.3 2.9 38.4 ترآيا
 3.7 45.0 1.2 13.9 1.9 19.7 0.5 5.8 0.1 1.5 الصين

 3.1 38.3 2.7 30.6 3.4 36.5 2.6 29.8 5.2 69.6 الكويت 
 3.1 38.0 2.3 25.4 1.6 17.6 2.2 24.7 4.8 63.9 األمارات 

 1.5 18.7 2.0 22.4 1.9 20.5 2.0 22.3 2.4 31.9 قطر
 0.9 11.2 1.9 21.2 0.6 6.5 0.3 3.9 0.4 5.7 تونس

 0.7 8.2 0.4 3.9 0.5 5.6 0.5 5.3 0.4 5.8 بنغالدش
 0.5 6.5 0.0 0.5 0.7 7.2 0.1 0.8 1.3 17.2 آوريا الجنوبية

 0.5 6.4 1.0 11.1 0.9 9.8 0.8 9.2 1.1 14.9 إندونيسيا
 0.5 6.1 1.2 12.9 0.3 3.5 0.6 7.2 0.5 7.2 اليابان
 0.4 4.7 0.7 7.3 0.4 4.4 0.6 7.3 0.7 9.8 المغرب

 0.4 4.6 0.8 8.8 0.6 6.6 0.9 9.8 1.0 13.1 الواليات المتحدة
 0.4 4.4 0.4 4.1 0.3 3.0 0.4 4.7 0.5 6.5 البرازيل
 0.3 3.5 0.4 4.2 0.8 8.1 0.6 6.6 0.2 2.5 اليمن
 0.2 2.8 0.1 1.2 0.3 2.8 0.3 3.9 1.0 13.3 الهند
 0.2 2.8 0.3 3.3 0.3 2.7 0.2 2.6 0.3 3.4 بلغاريا
 0.2 2.7 0.2 2.2 0.3 3.3 0.4 4.6 0.0 0.4 أوآرانيا

 0.2 2.5 1.2 13.8 0.2 2.4 0.2 2.0 0.2 2.4 السودان 
 0.2 2.4 0.2 2.5 0.2 1.8 0.2 2.8 0.5 6.8 عمان

 0.1 1.5 0.7 7.8 2.9 31.4 0.8 8.8 2.1 27.5 باآستان
 0.3 3.1 1.2 13.4 1.8 19.3 6.0 68.7 8.2 109.2 الجزائر 

 3.2 39.3 11.6 129.0 12.3 131.4 5.8 66.1 7.9 105.7 دول أخرى 
 100 1,222 100 1,115 100 1,066 100 1,137 100 1,333إجمالي الصادرات الزراعية 

 ت المرآز الوطني للسياسات الزراعية قاعدة بيانا: المصدر 



  %)مليون دوالر و  (2006 - 2002 المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل الفترة 43-3الجدول 
 الدولة 2006 2005 2004 2003 2002

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة
 12.5 160.5 11.2 161.7 10.8 143.4 10.2 111.6 12.9 135.4 الواليات المتحدة
 11.4 146.3 13.9 201.3 10.3 137.3 13.7 150.5 16.7 174.7 )25(االتحاد األوربي 
 10.7 137.4 7.3 106.0 11.1 147.0 8.0 87.6 8.0 83.4 السوق األوربية 

 7.3 93.3 7.4 107.4 3.5 46.5 4.2 46.5 3.1 32.6 مصر
 5.2 67.0 3.9 56.1 1.4 18.0 1.2 13.5 1.8 18.8 ترآيا

 5.1 65.4 9.8 142.1 10.2 135.5 10.8 118.3 8.6 89.5 األرجنتين
 5.0 64.1 6.9 100.1 5.2 69.7 3.1 33.8 1.4 14.1 أوآرانيا
 4.1 52.1 3.6 51.6 3.9 52.4 4.9 53.7 5.2 54.5 سيرالنكا
 3.7 47.8 5.1 73.9 7.1 94.6 2.1 23.4 6.3 66.2 البرازيل
 3.2 41.5 1.5 22.3 1.3 17.2 1.2 13.5 1.7 18.2  اإلمارات
 2.6 33.1 1.0 15.0 0.6 8.5 0.4 4.9 0.4 4.6 نيوزيلندة

 2.4 30.6 2.7 38.9 2.1 28.3 1.9 21.1 1.6 16.4 لبنان
 2.0 25.7 1.4 20.6 0.8 10.4 0.6 6.2 0.6 5.8 السعودية
 1.9 25.0 1.0 13.7 0.9 11.8 0.5 6.0 0.5 5.7 األردن
 1.7 21.9 1.3 18.8 0.7 9.1 4.2 45.9 3.8 39.9 تايالند
 1.7 21.6 1.2 17.4 1.2 15.4 1.2 12.7 1.0 10.2 الصين
 1.6 21.1 0.8 11.6 1.2 15.9 1.6 17.6 1.7 17.3 المغرب
 1.3 16.5 1.1 15.9 0.7 9.5 0.6 6.3 0.5 4.9 نيجيريا

 1.2 15.9 0.0 0.2 0.0 0.2 1.0 11.2 0.3 2.9 جنوب أفريقيا
 1.2 15.8 0.9 12.3 0.6 8.3 0.8 9.3 0.5 5.5 الهند

 1.1 14.6 0.8 12.0 1.1 15.3 1.0 10.6 1.4 14.4 السودان
 1.0 12.3 3.3 47.1 2.0 26.0 0.9 9.6 2.6 27.7 روسيا االتحادية

 0.9 11.4 0.9 12.7 1.5 19.9 1.5 16.2 1.5 15.3 اإلآوادور
 0.9 11.0 0.5 7.2 1.4 18.3 1.4 15.6 0.6 5.9 رومانيا
 0.8 10.8 0.6 9.3 0.5 6.2 0.6 6.6 0.6 6.2 بنغالدش
 0.8 10.3 0.6 8.5 0.6 7.5 0.5 5.9 0.4 4.3 غواتيماال
 0.8 10.2 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.8 األرغواي
 0.7 9.2 0.8 11.3 0.6 7.6 0.0 0.1 0.3 3.0 بلغاريا
 0.7 8.4 1.1 15.5 5.3 70.4 6.2 68.5 0.0 0.4 العراق
 0.7 8.4 0.2 3.3 0.4 4.9 0.4 4.2 0.4 4.5 إيران
 0.4 5.8 0.4 5.7 0.2 2.4 0.4 3.9 0.1 0.9 فيتنام

 0.4 5.7 0.7 10.6 1.3 17.3 0.8 8.6 1.0 10.3 سويسرا
 0.4 5.0 2.6 37.0 2.7 36.1 4.3 47.2 1.8 19.1 ماليزيا

 0.4 4.7 0.2 2.2 0.5 7.3 0.7 7.3 1.3 13.1 آولومبيا
 0.4 4.6 0.3 4.1 0.2 3.1 0.2 2.2 0.2 2.4 عمان

 0.3 4.2 0.8 11.2 0.2 2.7 0.2 2.1 0.1 1.2 جزر المالديف
 0.3 3.8 0.5 6.9 0.9 12.0 0.3 3.4 0.7 7.0 إندونيسيا
 0.3 3.6 0.2 3.4 0.2 2.4 0.2 1.7 0.3 2.7 باآستان

 0.3 3.6 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 1.3 0.0 0.3 آوستاريكا
 2.6 33.7 3.2 46.5 6.8 90.7 8.1 89.1 10.1 105.7 دول أخرى

 100 1284 100 1443 100 1330 100 1098 100 1046 إجمالي الواردات الزراعية
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 2006حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام ) 25(ي التجارة الزراعية السورية مع دول االتحاد األورب44-3الجدول 
  %)مليون دوالر و (

رقم 
قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمرآيالفصل

 )مليون دوالر(
قيمة الواردات 

 الميزان التجاري )مليون دوالر(

 2.5- 2.5 0.0 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل 2
 0.0 0.0 0.0 ات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائيةأسماك و قشري 3

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة  4
 55.6- 55.6 0.0 لألآل من أصل حيواني

 3.2 0.0 3.2 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر 5
 0.3 0.1 0.4 ية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛أشجار و نباتات أخرى ح 6
 3.7 0.4 4.1 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7
 0.8 1.1 1.8 فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 3.8 0.1 3.8 بن و شاي و مته و بهارات و توابل 9

 20.3 3.7 24.1 حبوب 10
 0.5- 0.5 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو  12
 5.5- 7.2 1.7 للطب؛ قش و علف

 0.3- 0.3 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13

تية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مواد ضفر نبا 14
 1.5 0.0 1.5 مكان آخر

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية  15
 29.9 3.2 33.1 محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

فقاريات محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الال 16
 0.0 0.0 0.0 المائية

 24.5- 24.8 0.4 سكر ومصنوعات سكرية 17
 1.9- 1.9 0.1 آاآاو ومحضراته 18
 0.6 0.2 0.8 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من  20
 1.2 0.8 2.0 نباتات

 9.3- 9.6 0.4 محضرات غذائية متنوعة 21
 0.0 0.1 0.1 مشروبات، و سوائل آحولية و خل 22
 0.3- 0.3 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 2.1 0.0 2.1 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.3- 0.3 0.0 أسمدة 31

طرية محضرات عطور أو ت" رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 4.2- 4.2 0.0 )تواليت(أو تجميل  )  آوزماتيك(

 15.1- 15.1 0.0 منتجات آيماوية متنوعة 38
 14.5 0.0 14.5 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.0 0.0 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45
 1.3 0.0 1.3 و خشن، خيوط و نسج من شعر الخيلصوف، وبر ناعم أ 51
 71.6 0.6 72.2 قطن 52
 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

 24.7 146.3 171.0 اإلجمالي
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



  %)مليون دوالر و  (2006دية حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام  التجارة الزراعية السورية مع السعو45-3الجدول 
رقم 
قيمة الصادرات  اسم الفصل الجمرآيالفصل

 )مليون دوالر(
قيمة الواردات 

 الميزان التجاري )مليون دوالر(

 202.2 0.0 202.2 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل 2
 0.1- 0.1 0.0 ات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائيةأسماك و قشري 3

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات  4
 0.8 1.4 2.2 صالحة لألآل من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

 0.2- 0.2 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة  في مكان آخر 5

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛  6
 0.1 0.1 0.2 أزهار مقطوفة و أغصان مورقة للزينة

 36.5 0.6 37.1 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7

فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو  8
 6.3 2.6 8.9 شمام

 و مته و بهارات و توابل، مواد غذائية وحيوانية، مواد غير بن و شاي 9
 3.4 2.0 5.4 غذائية، مواد مصنعة، مواد خام 

 0.1 0.0 0.1 حبوب 10

( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11
 0.3 0.1 0.4 )غلوتين 

تات للصناعة بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نبا 12
 1.6 0.0 1.6 أو للطب؛ قش و علف

 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13
 0.4 0.0 0.4 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي  14

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون  15
 5.1 1.1 6.2 غذائية محضرة؛ شموع 

 0.1 0.0 0.1 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات  16
 0.3 0.9 1.3 سكر ومصنوعات سكرية 17
 0.7 0.4 1.1 آاآاو ومحضراته 18
 4.3- 6.9 2.6 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب 19
 3.6 3.6 7.2 محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات  20
 4.8- 5.4 0.6 رات غذائية متنوعةمحض 21
 0.1- 0.3 0.2 مشروبات، و سوائل آحولية و خل 22
 0.1 0.0 0.1 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 أسمدة 31

محضرات عطور أو " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 0.0 0.0 0.0 )تواليت(أو تجميل  )  آوزماتيك (تطرية

 0.0 0.0 0.0 منتجات آيماوية متنوعة 38
 0.0 0.0 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
 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45
 0.0 0.0 0.0 ط و نسج من شعر الخيلصوف، وبر ناعم أو خشن، خيو 51
 0.6 0.0 0.6 قطن 52
 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

 252.8 25.7 278.6 اإلجمالي
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  
  



 %)مليون دوالر و  (2006تعرفة الجمرآية خالل عام  التجارة الزراعية السورية مع مصر حسب فصول ال46-3الجدول 

رقم 
 اسم الفصل الجمرآي الفصل

قيمة 
الصادرات 

مليون (
 )دوالر

قيمة 
الواردات 

مليون (
 )دوالر

الميزان 
 التجاري

 0.1- 0.1 0.0 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل 2
 0.0 0.0 0.0  من الالفقاريات المائيةأسماك و قشريات، رخويات و غيرها 3

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل  4
 8.1- 8.1 0 من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

 0.7 0.0 0.7 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر 5

نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار أشجار و  6
 0.1 0.0 0.1 مقطوفة و أغصان مورقة للزينة

 3.2- 5.7 2.5 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7
 15.0 6.3 21.3 فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 1.5 3.9 5.4 هارات و توابلبن و شاي و مته و ب 9

 43.3 33.8 77.1 حبوب 10
 0.6 0.0 0.7 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش  12
 2.5- 4.2 1.7 و علف

 0.0 0.0 0.0 ات و غيرها من عصاراتصمغ اللك، صموغ و راتنج 13

مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مكان  14
 0.2 0.1 0.3 آخر

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية  15
 0.7- 0.7 0.0 محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

 0.0 0.0 0.0 وم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائيةمحضرات لح 16
 11.5- 13.3 1.7 سكر ومصنوعات سكرية 17
 4.0- 4.0 0.0 آاآاو ومحضراته 18
 0.1 0.1 0.2 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 6.3 0.9 7.2 و محضرات من أجزاء أخر من نباتاتمحضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أ 20
 3.4- 3.5 0.0 محضرات غذائية متنوعة 21
 2.3- 2.3 0.0 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
 0.6- 0.6 0.0 أسمدة 31

محضرات عطور أو تطرية " رزينويد" عطرية، وراتنجات عطريةزيوت 33
 0.3- 0.3 0.0 )تواليت(أو تجميل  )  آوزماتيك(

 2.1- 2.1 0.0 منتجات آيماوية متنوعة 38
 0.6 0.0 0.6 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.1- 0.1 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 وف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيلص 51
 86.6 3.1 89.6 قطن 52
 0.2- 0.2 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53
 116.0 93.3 209.3 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 2006 السورية مع الواليات المتحدة األمريكية حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام  التجارة الزراعية47-3الجدول 
  %)مليون دوالر و (

رقم 
 اسم الفصل الجمرآي الفصل

قيمة 
الصادرات 

مليون (
 )دوالر

قيمة 
الواردات 

مليون (
 )دوالر

الميزان 
 التجاري

 0.0 0.0 0.0 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 آللحوم و أحشاء و أطراف صالحة لأل 2
 0.0 0.0 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية 3

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل  4
 0.1 0.0 0.1 من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

 0.0 0.0 0.0 ورة و ال داخلة في مكان آخرمنتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآ 5

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار  6
 0.0 0.0 0.0 مقطوفة و أغصان مورقة للزينة

 0.0 0.2 0.3 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7
 0.0 0.0 0.0  بطيخ أو شمامفواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور 8
 2.6 0.0 2.6 بن و شاي و مته و بهارات و توابل 9
 135.2- 135.2 0.0 حبوب 10
 0.3- 0.3 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

؛ بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب 12
 18.3- 18.3 0.0 قش و علف

 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13

مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مكان  14
 0.0 0.0 0.0 آخر

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية  15
 0.9 0.0 0.9 وع من أصل حيواني أو نباتيمحضرة؛ شم

 0.3- 0.3 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية 16
 0.4- 0.5 0.0 سكر ومصنوعات سكرية 17
 0.0 0.0 0.0 آاآاو ومحضراته 18
 0.2 0.0 0.2 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 0.3 0.0 0.3 محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20
 4.6- 4.6 0.0 محضرات غذائية متنوعة 21
 0.1 0.0 0.1 مشروبات، و سوائل آحولية و خل 22
 1.0- 1.0 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.0 0.0 مصنعةتبغ و أبدال تبغ  24
 0.0 0.0 0.0 أسمدة 31

محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 0.0 0.0 0.0 )تواليت(أو تجميل  )  آوزماتيك(

 0.1- 0.1 0.0 منتجات آيماوية متنوعة 38
 0.0 0.0 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
 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45
 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 0.0 0.0 0.0 قطن 52
 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

 155.9- 160.5 4.6 اإلجمالي
 دة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية قاع: المصدر 



  2006 التجارة الزراعية السورية مع السوق األوروبية حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 48-3الجدول 
  %)مليون دوالر و (

 اسم الفصل الجمرآيرقم الفصل

قيمة 
الصادرات 

مليون (
 )دوالر

قيمة 
الواردات 

مليون (
 )دوالر

الميزان 
 ريالتجا

 0.0 0.0 0.0 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل 2
 0.0 0.0 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية 3

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل  4
 1.2- 1.2 0.0  في مكان آخرمن أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة

 0.0 0.0 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر 5

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار  6
 0.0 0.0 0.0 مقطوفة و أغصان مورقة للزينة

 10.8 0.0 10.8 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7
 0.5 0.1 0.5 فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 0.0 0.0 0.0 بن و شاي و مته و بهارات و توابل 9

 2.7- 2.7 0.0 حبوب 10
 1.8- 1.8 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

مار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ بذور أو ث 12
 0.5- 0.5 0.0 قش و علف

 0.3- 0.3 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13

مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مكان  14
 0.0 0.0 0.0 آخر

يوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية شحوم و دهون و ز 15
 1.8- 1.8 0.0 محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

 115.4- 115.4 0.0محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية 16
 0.0 0.0 0.0 سكر ومصنوعات سكرية 17
 1.1- 1.1 0.0 آاآاو ومحضراته 18
 0.6- 0.6 0.0 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 0.2- 0.2 0.0 محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20
 6.7- 6.7 0.0 محضرات غذائية متنوعة 21
 0.0 0.0 0.0 مشروبات، و سوائل آحولية و خل 22
 0.0 0.0 0.0 فايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرةبقايا و ن 23
 0.1- 0.1 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.0 0.0 أسمدة 31

محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 3.2- 3.2 0.0 )تواليت(أو تجميل  )  آوزماتيك(

 0.3- 0.3 0.0 منتجات آيماوية متنوعة 38
 0.0 0.0 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة)عدا الجلود بفراء(الل و جلود خام ص 41
 0.0 0.0 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45
 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 1.5- 1.5 0.0 قطن 52
 0.0 0.0 0.0   من ورق و نسجهاألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط 53

 126.0- 137.4 11.4 اإلجمالي
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



  %)مليون دوالر و  (2006 التجارة الزراعية السورية مع ترآيا حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 49-3الجدول 

 اسم الفصل الجمرآي رقم الفصل

قيمة 
رات الصاد

مليون (
 )دوالر

قيمة 
الواردا
ت 

مليون (
 )دوالر

الميزا
ن 
التجار
 ي

 0.2 0.0 0.2 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل 2
 0.1 0.0 0.1 أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية 3

عي؛ منتجات صالحة لألآل من ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبي 4
 0.7- 1.1 0.4 أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

 0.0 0.0 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر 5

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار مقطوفة  6
 0.0 0.0 0.0 ةو أغصان مورقة للزين

 2.4 0.0 2.4 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7
 0.0 0.3 0.4 فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 2.8 0.0 2.8 بن و شاي و مته و بهارات و توابل 9

 37.7- 37.9 0.1 حبوب 10
 0.0 0.0 0.0 )غلوتين (  نشاء؛ إينولين؛ دابوق ؛)مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و  12
 0.0 0.3 0.3 علف

 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13

ة و ال داخلة في مكان مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآور 14
 0.0 0.0 0.0 آخر

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛  15
 17.1- 19.6 2.5 شموع من أصل حيواني أو نباتي

 0.0 0.0 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية 16
 0.4 0.0 0.4 صنوعات سكريةسكر وم 17
 0.2- 0.2 0.0 آاآاو ومحضراته 18
 0.9- 1.0 0.0 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 0.0 0.0 0.0 محضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20
 4.2- 4.2 0.0 محضرات غذائية متنوعة 21
 0.0 0.0 0.0 روبات، و سوائل آحولية و خلمش 22
 0.2 0.9 1.1 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.1 0.0 0.2 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.0 0.0 أسمدة 31

)  آوزماتيك(محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 0.3- 0.3 0.0 )تواليت(أو تجميل  

 0.2- 0.2 0.0 منتجات آيماوية متنوعة 38
 0.4 0.1 0.5 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.2 0.1 0.3 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45
 1.6 0.0 1.6 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 41.2 0.7 41.9 قطن 52
 0.1 0.0 0.1 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

 11.7- 67.0 55.4 اإلجمالي
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



  %)ون دوالر و ملي (2006 التجارة الزراعية السورية مع العراق حسب فصول التعرفة الجمرآية خالل عام 50-3الجدول 
 الصادرات قيمة الجمرآي الفصل اسمالفصل رقم

 (دوالر مليون)
 الواردات قيمة
 (دوالر مليون)

 الميزان
 التجاري

 0.4 0.0 0.4حية حيوانات 1
 0.2 0.0 0.2لألآل صالحة أطراف و أحشاء و لحوم 2
 0.0 0.0 0.0المائية الالفقاريات من غيرها و رخويات قشريات، و أسماك 3
منتجات طبيعي؛ عسل طيور؛ بيض األلبان؛ صناعة منتجات و ألبان 4

آخر مكان في داخلة ال و مذآورة غير حيواني، أصل من لألآل صالحة
1.6 0.0 1.6 

شابهها؛ ما و جذور و بصيالت و بصالت حية؛ أخرى نباتات و أشجار 6
للزينة مورقة أغصان و مقطوفة أزهار

0.1 0.0 0.1 

اتاتنب و خضر 7  20.0 0.1 20.1لألآل صالحة ودرنات، جذور و 
أو بطيخ قشور و حمضيات قشور لألآل؛ صالحة قشرية ثمار و فواآه 8

شمام
2.1 2.8 -0.7 

 0.5 0.0 0.5توابل و بهارات و مته و شاي و بن 9
 4.4 0.0 4.4حبوب 10
 ) دابوق إينولين؛ نشاء؛ ؛( مالت ) ناشظ شعير مطاحن؛ منتجات 11

لوتينغ  )
4.6 0.0 4.6 

للصناعة نباتات متنوعة؛ أثمار و بذور و حبوب زيتية، ثمار أو بذور 12
علف و قش للطب؛ أو

0.5 0.5 0.0 

ال و مذآورة غير نباتي أصل من أخرى منتجات نباتية، ضفر مواد 14
آخر مكان في داخلة

0.0 0.0 0.0 

اتمنتج و نباتية أو حيوانية زيوت و دهون و شحوم 15 دهون تفككها؛ 
نباتي أو حيواني أصل من شموع محضرة؛ غذائية

2.6 0.0 2.6 

 1.1 0.0 1.1سكرية ومصنوعات سكر 17
 0.2 0.0 0.2ومحضراته آاآاو 18
 2.8 0.0 2.8فطائر الحليب، أو النشاء أو الدقيق أو الحبوب أساسها محضرات 19
نم محضرات أو قشرية وأثمار فواآه خضر، محضرات 20 من أخر أجزاء 

نباتات
10.7 0.0 10.7 

 3.4 0.0 3.4متنوعة غذائية محضرات 21
 52.3 0.0 52.3خل و آحولية سوائل و مشروبات، 22
 0.2 0.0 0.2محضرة أغذية األغذية؛ صناعات نفايات و بقايا 23
 0.0 0.0 0.0مصنعة تبغ أبدال و تبغ 24
 0.3- 0.3 أسمدة 31
 4.7- 4.7 متنوعة آيماوية منتجات 38
 0.0 0.0 0.0خشبي فحم ومصنوعاته؛ خشب 44
 0.3 0.0 0.3ومصنوعاته فلين 45
 1.8 0.0 1.8قطن 52

 101.6 8.4 110.0 اإلجمالي
 قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



  %)مليون دوالر و  (2006لجمرآية خالل عام  التجارة الزراعية السورية مع األردن حسب فصول التعرفة ا51-3الجدول 

 اسم الفصل الجمرآي رقم الفصل

قيمة 
الصادرات 

مليون (
 )دوالر

قيمة 
الواردات 

مليون (
 )دوالر

 الميزان التجاري

 6.2 0.3 6.5 حيوانات حية 1
 0.1 0.0 0.1 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألآل 2
 0.0 0.0 0.0 فقاريات المائيةأسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الال 3

ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألآل 4
 6.6 0.0 6.6 من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر

 0.0 0.0 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذآورة و ال داخلة في مكان آخر 5

أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهارأشجار و نباتات  6
 0.2 0.0 0.2 مقطوفة و أغصان مورقة للزينة

 8.2- 12.8 4.6 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألآل 7
 10.9 0.7 11.6 فواآه و ثمار قشرية صالحة لألآل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 0.9 0.0 0.9 و توابلبن و شاي و مته و بهارات  9
 33.7 0.1 33.9 حبوب 10
 4.3 0.0 4.4 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش 12
 0.8 0.0 0.8 و علف

 0.0 0.0 0.0 ها من عصاراتصمغ اللك، صموغ و راتنجات و غير 13

مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذآورة و ال داخلة في مكان 14
 0.0 0.0 0.0 آخر

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية 15
 2.5- 2.9 0.4 محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

 0.7- 0.7 0.0ماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائيةمحضرات لحوم أو أس 16
 0.4 0.7 1.1 سكر ومصنوعات سكرية 17
 1.3 0.1 1.3 آاآاو ومحضراته 18
 2.7 0.6 3.3 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 2.6 0.2 2.8  أجزاء أخر من نباتاتمحضرات خضر، فواآه وأثمار قشرية أو محضرات من 20
 1.4 0.6 2.1 محضرات غذائية متنوعة 21
 1.6 4.0 5.6 مشروبات، و سوائل آحولية و خل 22
 0.0 0.0 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة  23
 0.1- 0.1 0.1 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.2 0.1 0.3 أسمدة 31

محضرات عطور أو تطرية" رزينويد"نجات عطريةزيوت عطرية، ورات 33
 0.0 0.0  0.0 )تواليت(أو تجميل  )  آوزماتيك(

 0.1- 0.2 0.0 منتجات آيماوية متنوعة  38
 0.5- 0.5 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
 0.0 0.0 0.0 تهفلين ومصنوعا 45
 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 0.5 0.0 0.5 قطن 52
 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

 62.6 25.0 87.6 اإلجمالي
قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر   



  )مليون دوالر و طن (2006 الصادرات الزراعية السورية إلى المملكة العربية السعودية خالل عام  أهم52-3الجدول 

آمية  اسم السلعة الكود الجمرآي
الصادرات 

قيمة 
 %الصادرات 

 55.5 154.6 59,306.3 أغنام  (0104.10.00)

 10.4 29.0 10,828.8 ذآور أغنام للتهجين  (0104.10.10)

 9.0 25.0 132,027.4 .، طازجة أو مبردة)طماطم(بندورة  (0702.00.00)

 5.4 15.0 5,579.3 ماعز  (0104.20.00)

 1.4 3.9 1,117.8 زيت زيتون بكر (1509.10.00)

 1.4 3.8 8,559.5 عدس    0713.40.00

 1.2 3.5 3,877.7 بذور آمون (0909.30.00)

 1.0 2.7 44,145.8 )غيره(خس  (0705.19.00)

 0.8 2.2 12,573.1 خضر وفواآه وأثمار قشرية وقشور فولكه  (2006.00.00)

 0.7 2.0 711.7 ذآور أغنام أخرى  (01.4.10.20)

 0.6 1.6 3,512.8 )غيرها(عدس  (0713.40.90)

 0.4 1.2 462.1 أغنام وماعز حية أخرى   (0104.20.90)

 0.4 1.1 236.3 ).غيرها) (المبانت(زيت زيتون المصباح  (1509.10.29)

 0.4 1.1 1,477.7 الخ .....مربى وهالم الفواآه  (2007.99.00)

 0.4 1.1 303.4حليب وآريم أخرى، مرآزة أو تحوي سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى   (0402.99.90)

 0.4 1.1 86.0 فواآه أخرى، جافة  (0813.40.90)

 0.4 1.0 4,518.4 برتقال (0805.10.00)

 0.4 1.0 2,069.3خضر وفواآه وأثمار قشرية محضرة أو محفوظه بحمض الخل أو الخليك  (2001.90.00)

 9.9 27.5 68,745.3 سلع أخرى

 100.0 278.6 360138.9 اإلجمالي

  قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 



  )مليون دوالر و طن (2006ل عام  أهم الصادرات الزراعية السورية إلى مصر خال53-3الجدول 

آمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )طن(

قيمة الصادرات 
 % )ماليين الدوالرات(

 35.0 73.2 334,334.0 وخليط حنطه مع شيلم) قمح(حنطة (1001.90.90)

 13.9 29.0 22,895.3 وغير ممشط" غير مكرود"قطن غير مسرح (5201.00.00)

 10.1 21.2 8,380.6يوط قطن مفردة من ألياف غير ممشطة ذات مقاسات محددةخ(5205.12.90)

 8.9 18.7 22,666.4 .تفاح(0808.10.00)

 ديسيتكس 714.29خيوط مفردة من ألياف ممشطة مقاسها (5205.12.10)
 7.1 14.8 156,423.1 خام)  رقم متري14ال يزيد عن ( أو أآثر 

 3.2 6.7 9,213.0 الخ.....ه مربى وهالم الفواآ(2007.99.00)

 بذور آمون(0909.30.00)
5172.1 4.4 

2.1 

قمح طري عادي مستورد عن طريق المؤسسة العامة (1001.90.12)
 3.8 26156.0 .....للتجارة وتصنيع الحبوب 

1.8 

خيوط قطن مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من (5205.12.00)
 3.6 1806.0 ..... ديسيتكس 714.29

1.7 

 )غيرها) (بما فيها فضالت الخيوط والنساالت(فضالت قطن (5202.10.00)
3393.1 2.5 

1.2 

 0.9 1.9 3,994.3 عدس(0713.40.00)

 0.7 1.4 517.5 خيوط مزوية أو متعددة الزوي ذات مقاسات معينة(5205.42.00)

 0.7 1.4 2,085.2 تين (08.4.20.00)

 12.8 26.8 25,958.0 سلع أخرى

 100.0 209.3 622,994.6 اإلجمالي

  قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 



  )مليون دوالر و طن (2006خالل عام ) 25( أهم الصادرات الزراعية السورية إلى دول االتحاد األوربي 54-3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمرآي
آمية 

الصادرات 
 )طن(

قيمة 
الصادرات 

يون مل(
 )دوالر

% 

 13.4 22.9 18812.8 وغير ممشط " غير مكرود"قطن غير مسرح (5201.00.00)
 11.4 19.4 6062.2.صالح لالستهالك البشري بحالته الراهنة) العصرة األولى(زيت زيتون بكر (1509.10.10)

(5209.12.90)
 714.29خيوط قطن مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من 

 رقم متري وال 14يزيد عن ( ديسيتكس 232.56 وال يقل عن ديسيتكس
 غيرها, ) رقم متري43يتجاوز 

33169.5 18.9 11.0 

 9.0 15.5 323150.2 ، شيلم غيرها )قمح(حنطه (1001.90.90)

  
 714.29خيوط قطن ، مفردة من ألياف ممشطة ، مقاسها أقل من 

 رقم متري 14ن يزيد ع( ديسيتكس 232.56ديسيتكس ولكن ال يقل عن 
  رقم متري43وال يتجاوز 

6107.3 15.1 8.9 

 5.2 8.9 3134.1 زيت زيتون بكر(1509.10.00)
 5.0 8.6 201075.5 قاسية غيرها ) قمح(حنطة (1001.10.90)
 5.7 9.7 6383.1 جلود مدبوغة من فصيلة الضأن، بحالتها الرطبة(4105.10.00)

مقاسها بالخيط المفرد , ة الزوي من ألياف ممشطةخيوط مزوية أو متعدد(5205.41.10)
 2.0 3.5 1183.0 ) رقم متري14ال يزيد عن ( ديسيتكس أو أآثر 714.29

 1.8 3.1 3816.8 بذور الكمون  (09.9.3.00)
 1.6 2.7 597.6 ).غيرها) (المبانت(زيت زيتون المصباح (1509.10.29)
 1.6 2.7 1776.5 بصل جاف (0712.20.00)
 1.6 2.7 1205.5  غيرها  -جلود مدبوغة من فصيلة الضأن بحالتها الرطبة (4105.10.90)

(5205.11.90)
 714.29خيوط قطن ، مفردة من ألياف ممشطة ، مقاسها أقل من 

 رقم متري 14يزيد عن ( ديسيتكس 232.56ديسيتكس ولكن ال يقل عن 
 ، خام ، غيرها)  رقم متري43وال يتجاوز 

2677.8 2.7 1.6 

 1.3 2.3 308.436 آغ 20زبد ، معدة للصناعة في عبوات وزنها الصافي أآثر من (0405.10.10)
 1.1 1.9 2885.3 فضالت خيوط القطن   (5202.10.00)
 0.9 1.5 469.8 لوز، مقشر (0802.12.00)
 0.9 1.5 4466.5 زغب بذور القطن(1404.20.00)
 0.7 1.3 362.0 روق، آليًا أو جزئيًاتبغ منزوع السويقات والع(2401.20.00)

(5205.11.90)
وزنًا أو أآثر % 85خيوط قطن مفردة من ألياف غير ممشطة تحتوي على 

 ديسيتكس أو أآثر 714.29من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة مقاسها 
 ، غيرها)  رقم متري14ال يزيد عن (

1881.7 1.0 0.6 

مقاسها بالخيط المفرد , دة الزوي من ألياف ممشطةخيوط مزوية أو متعد(5205.41.00)
 0.6 1.0 355.1  رقم متري14ال يزيد عن ( ديسيتكس أو أآثر 714.29

 14.1 24.1 136,762.5 سلع أخرى
 100.0 171.0 756,643.2 اإلجمالي

  قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 



  )مليون دوالر و طن (2006ية السورية إلى العراق خالل عام  أهم الصادرات الزراع55-3الجدول 

آمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )طن(

قيمة الصادرات 
 % )مليون دوالر(

مياه، المحتوية على سكر مضاف أو مـواد تحلية أخـر أو منكهة، (2202.90.00)
 27.3 30.0 137.4 )غيرها(ومشروبات أخـرى غــيـر آحولية 

مياه معدنية ومياه غازية غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية (2201.10.00)
 18.3 20.1 96.1 أخر وغير منكهة

(2006.00.00)

خضر وفواآه وأثمار قشرية وقشور فواآه وأجــزاء أخــر مــن 
 مصفاة من فائض السائل الحلو -النباتات، محفوظة بالسكر 

 أو مبلورة السطح بسائل الكثيف بـعــد تشبيعها بـه أو ملمعة
 السكروز

65.3 5.8 5.3 

 4.7 5.2 33.1 .، طازجة أو مبردة)طماطم(بندورة (0702.00.00)
 4.3 4.7 42.0 خليط من خضر مجمدة(0710.90.00)
 3.6 3.9 18.2 دقيق الحنطة أو الشيلم (1101.00.00)
 3.4 3.7 20.9  غيرها -وخليط حنطة مع شيلم ) قمح(حنطة (1101.90.90)
 2.3 2.5 21.6 جزر ولفت بقلي(0706.10.00)

مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر (2202.10.00)
 2.0 2.2 10.2 .مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة

 1.5 1.6 16.7 "دالع"بطيخ أحمر (0807.11.00)
 1.4 1.5 3.6 خليط عصائر(2009.90.00)

وزنًا أو أآثر % 85أقمشة منسوجة أخر من قطن ، تحتوي على (5208.19.00)
 1.0 1.1 0.6 من القطن ، غير مقصورة ،غيرها 

ومثلجات أخر صالحة لألآل، ) إلخ…آيس آريم، بوظة (مثلجات (2105.00.00)
 1.0 1.1 1.8 وإن احتوت على الكاآاو

 1.0 1.1 8.3  ، طازجة أو مبردة )بروآولي(وقرنبيط " زهرة"قرنبيط (0704.10.00)
 1.0 1.1 8.6 )غيرها(خضر أخر، طازجة أو مبردة (0709.90.90)

رقائق حبوب غير المحمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير (1904.20.00)
 0.9 1.0 0.4 المحمصة مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفوشة

 0.9 1.0 13.8 محضرات غذائية مرآبة متجانسة(2104.20.00)
 0.8 0.9 4.3 )غيرها(بطاطا طازجة أو مبردة (0701.90.00)
 0.8 0.9 8.1 ملفوف بروآسل ، طازجة أو مبردة (0704.20.00)

 18.8 20.7 104.7 سلع أخرى

 100.0 110.0 615.5 اإلجمالي
  قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 



  )مليون دوالر و طن (2006ت الزراعية السورية إلى األردن خالل عام  أهم الصادرا56-3الجدول 

آمية الصادرات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )طن(

قيمة الصادرات 
 % )مليون دوالر(

 31.9 28.0 199880.6 وشيلم أخرى) قمح(حنطة (1001.90.90)

 6.18 5.4 2103.3 ماعز (0104.10.20)

رآزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد ألبان وقشدة، م(0402.99.90)
أخر غيرها-تحلية

1483.7 5.0 5.7 

 4.6 4.0 11910.7 .تفاح(0808.10.00)

 3.26 2.9 13480.0 برتقال(0805.10.00)

 3.21 2.8 764.3 فستق ، مقشر(0802.50.20)

 3.24 2.8 20122.9 دقيق الحنطة أو الشيلم (1101.00.00)

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

12330.5 2.7 3.06 

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

10950.2 2.5 2.87 

 1.7 1.5 3153.4 )غيرها(عدس (0713.40.90)

ومنتجات ") Toasted"توست (بقسماط أو خبز محمص (1905.40.90)
مماثلة )غيرها(محمصة

763.1 0.9 1.06 

(1806.32.00)  211.2 0.9 1.01 

محضرات غذائية غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر (2106.90.90)
)غيرها(

872.7 0.8 0.88 

 0.76 0.7 3821.6 لمعد للصناعات غير الغذائيةنشاء ذرة ا(1108.12.10)

بما في ذلك الشوآوالته " (سكاآر"مصنوعات سكرية (1704.00.00)
غيرها)البيضاء ، آاآاو على تحتوي ال

1029.7 0.7 0.84 

أوهريس أوعجن ) مرمالد(مربى و هالم فواآه ، وخبيص (2007.99.90)
بالطب عليها متحصل ، قشرية أثمار أو وإنفواآه ، خ

698.4 0.7 0.78 

 0.64 0.6 1626.7 .، طازجة أو مبردة)طماطم(بندورة (0702.00.00)

 0.58 0.5 1139.6 )غيرها(عدس (0713.40.90)

 27.7 24.2 92,417.2 سلع أخرى

 100 87.6 375,993.5 اإلجمالي

  آز الوطني للسياسات الزراعيةقاعدة بيانات المر: المصدر 



  )مليون دوالر و طن (2006 أهم الصادرات الزراعية السورية إلى لبنان خالل عام 57-3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمرآي
آمية 

الصادرات 
 )طن(

قيمة 
الصادرات 

مليون (
 )دوالر

% 

 14.0 8.1 30181.2 .، طازجة أو مبردة)طماطم(بندورة (0702.00.00)

 13.4 7.8 26096.2 خليط من الخضروات، مجمدة  (0710.90.00)

 10.2 5.9 1687.4)غيرها(ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر (0402.99.90)

 8.5 4.9 3152.6 أجبان أخرى(0406.90.00)

(2006.00.00) 
مــن النباتات، خضر وفواآه وأثمار قشرية وقشور فواآه وأجــزاء أخــر 

 مصفاة من فائض السائل الحلو الكثيف بـعــد تشبيعها بـه -محفوظة بالسكر 
 أو ملمعة أو مبلورة السطح بسائل السكروز

12200.1 3.3 5.7 

 5.4 3.1 1207.9 أغنام (0104.10.00)

 3.6 2.1 6096.9 خضروات أخرى طازجة أو مبردة (0709.90.99)

من بقايا صلبة، وإن آانت مجروشة أو مطحونة، أو بشكل آسب وغيره (2304.00.00)
 2.7 1.6 3695.5 آريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا 

 2.3 1.3 790.0 )غيرها(أجبان أخرى (0406.90.90)

(2306.10.00)
آسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن آانت مجروشـة أو مطحونة، أو 

 الزيوت والدهون النباتية من استخالصنـاتـجـة عـن بشـكل آريات مكتلة 
 .بذور القطن

8703.4 1.1 1.9 

 1.8 1.0 529.9 زيت زيتون بكر(1509.10.00)

 1.4 0.8 1089.4 زيتون محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك (2005.70.00)

 1.4 0.8 959.2 بذور السمسم  (1207.40.00)

 1.2 0.7 791.7 محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ، غيرها ) طماطم(بندورة (2002.90.00)

 1.2 0.7 1389.5 عدس (0713.40.00)

 1.0 0.6 401.4 .جبن أبيض(0406.10.10)

 1.0 0.6 852.1  غيرها -زيت فول الصويا وأجزاؤه خام، وإن أزيل صمغه (1507.10.90)

 1.1 0.6 316.7 إن آان مكررًا لكن غير معدل آيماويًا ، غيرهازيت زيتون وأجزاؤه، و(1509.90.00)

 0.8 0.4 1602.0 )غيرها(محضرات من األنواع المستعملة  لتغذية الحيوانات (2309.90.90)
 21.3 12.3 22,760.7 سلع أخرى
 100.0 57.8 124,503.6 اإلجمالي

قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



  )مليون دوالر و طن (2006 أهم الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة األمريكية خالل عام 58-3الجدول 

آمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )طن(

قيمة 
الواردات 

مليون (
% 

 67.9 109.0 852,073.5 ذرة صفراء لغير البذار (1005.90.00

 14.3 23.0 185,099.8 ).يرهاغ(ذرة (1005.90.90)

 8.7 13.9 53,222.9 .فول الصويا وإن آان مكسرًا(1201.00.00)

 2.9 4.6 641.9 محضرات آحولية مرآبة من األنواع المستعملة إلنتاج المشروبات (2106.90.10

 1.8 2.9 23,196.0ذرة صفراء لغير البذار مستوردة من قبل أصحاب المنشآت الصناعية(1005.90.11)

 1.3 2.1 0.05 بذور الخضار(1209.91.00)

 0.7 1.2 14.6 بذور الخضار التي اليمكن استعمالها إال للبذار (1209.91.10)

آسب وغيره من بقايا صلبة، وإن آانت مجروشة أو مطحونة، أو (2304.00.00)
 0.6 1.0 5,000.0 بشكل آريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا 

 1.8 2.8 2,640.0 ع أخرىسل

 100.0 160.5 1,121,888.6 اإلجمالي

قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



  )مليون دوالر و طن (2006 أهم الواردات الزراعية السورية من السوق األوربية خالل عام 59-3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمرآي
آمية 

الواردات 
)طن(

قيمة 
لواردات ا

مليون (
% 

وسكروز نقي آيماويًا، بحالته ) بنجر(سكر قصب أو سكر شوندر (1701.99.00)
 58.7 80.6 198581.1 )مكرر(الصلبة ، غيره ، غيرها 

 21.2 29.1 85642.9  غيرها -سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة (1701.99.90)

 4.6 6.3 1094.6ألنواع المستعملة إلنتاج المشروبات محضرات آحولية مرآبة من ا (2106.90.10)

 1.9 2.6 21249.3 ذرة صفراء لغير البذار (1005.90.00

 1.3 1.7 4948.5 غلوآوز وشراب الغليكوز معد لصناعة األدوية(1702.30.00)

 1.1 1.5 3825.0  مكرر -سكر نبات مصفى (1701.99.11)

 1.1 1.6 341.7 غيرهامخاليط مواد عطرية ، (3302.90.00)

قاعدتها مواد عطرية ) خالصات مرآبة(محضرات غير آحولية (3302.10.90)
 0.8 1.1 311.2  غيرها -لصنع المشروبات 

 0.7 1.0 1208.4 ذرة صفراء معدة للبذار (1005.10.00)

 8.8 12.0 16897.0 سلع أخرى

 100.0 137.4 334099.7 اإلجمالي

 المرآز الوطني للسياسات الزراعية قاعدة بيانات: المصدر 



  )مليون دوالر و طن (2006خالل عام ) 25( أهم الواردات الزراعية السورية من دول االتحاد األوربي 60-3الجدول 

آمية الواردات  اسم السلعة الكود الجمرآي
 )طن(

قيمة 
الواردا
ت 

مليون (
 )دوالر

% 

(0402.21.10)
أشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم بنسبة تزيد ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو ب

لألطفال ,ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر , وزنًا 1.5%عن 
  غرام2500ضمن علب معدنية محكمة ال يتجاوز وزن محتواها الصافي 

4332.1 24.7 16.9 

 6.3 9.2 27939.5  غيرها -سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة (1701.99.90)
 4.9 7.1 3396.6 سمن المشتق من الحليب(0405.90.10)
 4.0 5.9 2596.3 محضرات آحولية مرآبة من األنواع المستعملة إلنتاج المشروبات (2106.90.10)

 3.9 5.7 511.9 مبيدات حشرات لالستعمال الزراعي(3808.10.10)
 3.5 5.1 44.1 بذور الخضار(1209.91.00)
 3.0 4.4 1261.9 ات للفطريات لالستعمال الزراعيمبيد(3808.20.10)

مبيدات لألعشاب، موقفات انبات أو مانعات تبرعم، منظمات نمو النباتات لالستعمال (3808.30.10)
 2.6 3.8 557.0 الزراعي

 2.3 3.4 681.7  غيرها -ألبان وقشدة، مرآزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر  (0402.99.90)

ألبان وقشدة بشكل مسحوق أو حبيبات لألطفال ضمن علب معدنية محكمة ال يتجاوز (0402.10.10)
 2.3 3.3 641.0  غرام 2500وزن محتواها الصافي 

 2.1 3.0 1702.4 آغ20زبد ، معدة للصناعة في عبوات وزنها الصافي أآثر من (0405.10.10)
 1.8 2.6 512.5 مخاليط مواد عطرية ، غيرها(3302.90.00)
 1.8 2.6 525.2 حليب محلَّى (0402.99.10)
 1.8 2.6 1043.5  غيرها - زبد وغيرها من مواد دسمة أخرى وزيوت مشتقة من اللبن  (0405.90.90)
 1.7 2.4 5138.5  أرز أسمر-أرز مقشور (1006.20.00)
 1.6 2.3 1149.0 زبد(0405.10.00)

 آغ ، 20ات البن ، بعبوات يزيد وزن العبوة الصافي عن خالصات وأرواح ومرآز(2101.11.90)
 1.2 1.8 89.2 غيرها

 1.0 1.5 15.9  غ185يزيد عن  ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس بوزن ال(0105.11.00)
 1.0 1.4 250.6 منتجات صالحة لألآل من أصل حيواني، غير مذآورة وال داخلة في مكان آخر(0410.00.00)
 0.7 1.1 3397.4 طازج أو مجفف) البالنتان(موز بما فيه (0803.00.00)

 - آغ معد للصناعة 20مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنها الصافي أآثر من (0402.29.20)
 0.8 1.1 631.3  وزنًا1.5% تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن -غيرها 

 0.7 1.0 670.6  مواد تحلية أخرمسحوق آاآاو ال يحتوي على سكر مضاف أو على(1805.00.00)
 34.3 50.2 107,901.8 سلع أخرى
 100.0 146.3 164,990.0 اإلجمالي

قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



  )مليون دوالر و طن (2006 أهم الواردات الزراعية السورية من مصر خالل عام 61-3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمرآي
مية آ

الواردات 
 )طن(

قيمة 
الواردات 

مليون (
 )دوالر

% 

 22.9 21.4 67070.2 .أرز مضروب آليًا أو جزئيًا، وإن آان ممسوحًا أو ملمعًا(1006.30.00)

 13.3 12.4 38624.8 ).أرز أسمر(أرز مقشور (1006.20.00)

 وسكروز نقي آيماويًا، بحالته) بنجر(سكر قصب أو سكر شوندر  (1701.99.00
 7.9 7.3 18364.3 )مكرر(الصلبة ، غيره ، غيرها 

 4.9 4.6 17296.3 طازج أو مجفف) البالنتان(موز بما فيه (0803.00.00)

 4.1 3.8 1423.2 أجبان أخرى (0406.90.00)

وشاي مخمر جزئيًا، معبأ مباشرة في عبوات ) مخمر(شاي أسود (0902.30.00)
 3.8 3.6 542.2  آغ3يزيد وزن محتواها عن  ال

 3.6 3.3 7483.3 .فول سوداني، مقشورًا، وإن آان مكسرًا(1202.20.00)

بما فيها ) فاسيولوس فولجاريس(لوبيا أو فاصوليا، عادية (0713.33.90)
 3.2 3.0 5879.2 )غيرها(الفاصولياء البيضاء 

 غيرها -شوآوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على آاآاو  (1806.31.00)
 3.0 2.8 553.6  محشوة-آتل أو ألواح أو قضبان بشكل 

 2.9 2.7 8155.0  غيرها-سكروز نقي آيماويًا، بحالته الصلبة (1701.99.90)

 2.1 1.9 677.7 أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشكل مسحوق ، غيرها(0406.30.90)

 1.8 1.7 2691.1 مالت(مصنوعة من الشعير الناشط ) بيرة(جعة (2203.00.00)

 1.4 1.3 9530.6 برتقال(0805.10.00)

 1.3 1.2 456.4محضرات آحولية مرآبة من األنواع المستعملة إلنتاج المشروبات(2106.90.10)

 1.2 1.1 407.6 أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشكل مسحوق(0406.30.00)

 1.1 1.0 179.7 عيمبيدات للفطريات لالستعمال الزرا(3808.20.10)

 1.1 1.0 182.0 مبيدات حشرات لالستعمال الزراعي(3808.10.10)

خالصات وأرواح ومرآزات البن ، بعبوات يزيد وزن العبوة  (2101.11.90)
 1.0 1.0 245.7  آغ ، غيرها20الصافي عن 

 19.3 18.0 41,014.4 سلع أخرى

 100.0 93.3 220,777.2 اإلجمالي

 بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية قاعدة: المصدر 



  )مليون دوالر و طن (2006 أهم الواردات الزراعية السورية من ترآيا خالل عام 62-3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمرآي
آمية 

الواردات 
 )طن(

قيمة 
الواردات 

مليون (
 )دوالر

% 

 41.6 27.9 213155.0 .شعير(1003.00.00)

 11.8 7.9 77279.1  غيرها -ذرة (1005.90.90)

 7.1 4.7 7401.1 زيوت من بذور عباد الشمس وأجزاؤها  (1512.19.30)

 6.2 4.2 6780.341 من بذور عباد الشمس) غيرها(زيوت خامية (1512.19.10)

 5.7 3.8 6955.7 مرغرين باستثناء المرغرين السائل من أصل نباتي (1517.10.90)

 3.5 2.4 591.1 رق ومحضرات إعدادها حساء وم (2104.10.00)

 2.2 1.5 12439.34 ذرة صفراء لغير البذار(1005.90.00)

 2.0 1.3 2389.459 مرغرين باستثناء المرغرين السائل من أصل نباتي(1517.10.20)

مخاليط أو محضرات غيرها بما فيها تلك المتحصل عليها من  (1517.90.90
 1.6 1.1 1855.153 شحوم ودهون وزيوت الخنزير

(1901.90.90)
مالت؛ محضرات غذائية من دقيق "خالصات الشعير الناشظ 

أو جريش أو سميد أو النشاء أو خالصات المالت ـ ) طحين(
ها غ

6130.66 1.4 2.1 

 1.6 1.1 191.6  غيرها -حساء ومرق ومحضرات إعدادها  (2104.10.90)

(1517.90.40) 
م أو دهون أو زيوت نباتية وان مخاليط أو محضرات من شحو

 مواد دسمة متحصل عليها من الحليب على ان أواحتوت على زيد 
نال ا ت ن د %15تز

1829.7 1.1 1.6 

 12.9 8.6 ---  سلع أخرى

 100.0 67.0 363,535.5 اإلجمالي

  قاعدة بيانات المرآز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 




