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  تمھيد

ھذا التقرير ھو التقرير السابع عن التجارة السورية الزراعية والذي يصدره المركز الوطني للسياسات الزراعية التابع 

  . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

االقتصاد  قتصاد العالمي وتطويرتواصل االصالحات الھيكلية التي تمھد لالنفتاح على االيأتي ھذا التقرير وسورية 

  . لذلك فھو يتعرض بالتفصيل الى واقع السياسات التي أثرت على التجارة العالمية والمحلية. والتجارة السورية

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

 .حمود ببيلي وأحمد الحاج حسن و اآلنسات ھاجر بغاصة وھدى عباس وختام السميةبشير الحموي وم

تعبر وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي عن خالص شكرھا لكل الوزارات والمؤسسات على تعاونھم وعلى 

رة المالية التسھيالت المقدمة منھم للتوصل إلى البيانات وتقديم المعلومات وخاصة وزارة االقتصاد والتجارة ووزا

 .والمديرية العامة للجمارك والمكتب المركزي لإلحصاء

تم إعداد التقرير بمساعدة فنية من السيد ھيثم األشقر معاون مدير المركز لشؤون البحث ومراجعة وإشراف مدير 

يقدم قسم السياسات التجارية في و .المركز السابق السيد عطية الھندي ومدير المركز الحالي السيد حمزة اسماعيل 

ة من قسم المعلومات واالتصاالت في المركز وخاصة الفريق العامل في قاعدة مبذولكر للجھود الالشالمركز كل 

 . البيانات وللجھاز اإلداري والفني في المركز

 

وان المركز . يريات المركزية في وزارة الزراعة على البيانات المقدمة النجاز ھذا التقريريقدم المركز شكره للمد

 .يرحب بأية اقتراحات أو مالحظات من قراء ھذا التقرير
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  ملخص تنفيذي

يتضمن ھذا التقرير تحليال للتجارة الكلية والتجارة الزراعية وآخر تطورات التجارة الدولية مع تقديم صورة عن 

  .لزراعيةالمستجدات في السياسات  العامة والسياسات ا

ويتألف التقرير من ستة فصول تتناول الموضوعات الخاصة بالتجارة والسياسات باالضافة الى فصل خاص عن 

  . المساعدات الغذائية من منظور اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

  :وفيما يلي عرض لھذه الفصول

بعض  2010ھد االقتصاد العالمي في العام يتناول آخر المستجدات في تطور التجارة العالمية فقد ش: الفصل األول

ً للتوقعات المتفائلة في نھاية العام  حول حدوث تحسن اقتصادي في  2009إشارات التباطؤ في النمو االقتصادي خالفا

وقد بذلت العديد من الدول مثل الھند وتايالند واندونيسيا جھوداً كبيرة لمواجھة أسعار الغذاء المرتفعة . 2010العام 

أت إلى رفع معدالت الفائدة أو فرض ضرائب على رؤوس األموال األجنبية من اجل التحكم بالضغوط النقدية ولج

وسيكون ھذا التقشف ھو المعوق الرئيسي للنمو  2011وبالتالي كانت التوقعات أن يكون التقشف ھو ما يميز العام 

 . االقتصادي

بشكل ملفت ولكنھا عاودت  2009ية في النصف األول من العام تراجعت التجارة العالمبالنسبة للتجارة العالمية، 

، على أن العام بأكمله كان قد شھد في المحصلة تراجعاً في حجم المبادالت التجارية نشاطھا بفعالية خالل النصف الثاني

لتجارة العالمية في وكان من األسباب التي قد تفسر ھبوط ا. العالمية وتراجع حجم الصادرات في كافة المناطق في العالم

وقد شھدت الواليات . ھو إجراءات الحماية التي تم اتخاذھا في العام السابق من قبل الكثير من الدول 2009العام 

المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان ھبوطاً في حجم صادراتھا أكبر من الھبوط في الحجم العالمي بينما كان الھبوط في 

باعتبار أن  2008أقل نسبياً وكذلك االقتصادات الصناعية الناشئة رغم تأثرھا بأزمة العام  حجم صادرات الصين والھند

  .اقتصادھا مبني على أساس تصديري

أعلى ) على الترتيب(اما االستيراد فقد كان االنخفاض في حجم الواردات بالنسبة للواليات المتحدة واالتحاد األوروبي 

المية بينما قارب االنخفاض في حجم الواردات اليابانية المعدل العالمي وكان من حجم االنخفاض في الواردات الع

من جھة . انخفاض حجم واردات الصين أقل من المعدل العالمي نظراً لمخزون الصين الكبير من الفلزات والموارد

ً باليورو بنسبة أخرى،  اوروبا تتصدر بفارق  وظلت. 2009في العام % 6تقلص حجم التجارة الزراعية العالمية مقاسا

فقد انخفضت الواردات الزراعية التحاد الدول المستقلة في العام كذلك . كبير المناطق العالمية المصدرة للسلع الزراعية

  %. 8وآلسيا % 10وللشرق األوسط بنسبة  2008مقارنة بالعام % 21بنسبة  2009

ً نتيجة الظروف % 4بنسبة  2009ه في العام وبالنسبة للشرق االوسط، تراجعت قيمة الصادرات الزراعية من تقريبا

ً . 2008المناخية الصعبة التي مرت بھا المنطقة في العام    . ويعتبر الشرق األوسط سوقاً أساسيا
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ً في العام  أدى إلى زيادة المخزون  2009اما بالنسبة لتجارة السلع الزراعية فقد شھدت صادرات القمح العالمية تراجعا

، إال أن حجم تجارته العالمية تراجع قليالً، في حين تراجع اإلنتاج 2009نتاج العالمي من الرز في العام منه وازداد اإل

ولكن  2009وانخفض اإلنتاج العالمي من السكر في العام  2009العالمي والمساحة المزروعة بالقطن عالمياً في العام 

  .تجارته تحسنت قليالً 

يعرض ھذا الفصل التطورات الرئيسية للتجارة السورية حتى عام : لخارجية السوريةمالمح التجارة ا -الفصل الثاني 

ويعرض آخر . ويقدم واقع التجارة الكلية والتجارة الزراعية من حيث األداء التجاري أو الشركاء التجاريين 2009

ً مفص ً عرضا الً للتجارة الزراعية السورية التطورات في التجارة السورية الكلية والعوامل المؤثرة فيھا ويتضمن أيضا

سنويا % 6.9وقد بين الفصل أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بلغ حوالي . ودورھا في تطوير األداء االقتصادي

وكانت حصة الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي  2000باألسعار الثابتة لعام  2009وحتى  2000/2002خالل الفترة 

وبلغ معدل النمو السنوي للتجارة الكلية خالل الفترة ). باألسعار الثابتة% (19لي في ھذا العام من الناتج المحلي اإلجما

مقارنة % 31.5الى  2008وووصل معدل النمو للتجارة الكلية في عام %. 22.6حوالي  2009وحتى  2000/2002

خفاض كال الصادرات والواردات نتيجة ان% 22.5بنسبة  2009بالعام السابق إال أن ھذا المعدل انخفض في العام 

ورغم الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات السورية حيث بلغ معدل النمو . بتأثير تداعيات األزمة المالية العالمية

، إال أن الميزان التجاري بقي سالباً حيث %20نسبة  2009وحتى العام  2002-2000السنوي للصادرات خالل الفترة 

فقد شھدت الواردات تسارعا غير مسبوق في النمو نتج عن تحرير  2009يون دوالر عام مل 4781بلغ العجز فيه 

التجارة وتخفيف القيود على االستيراد ومنح التسھيالت لدخول األسواق السورية للمصدرين من الدول التي وقعت 

 2002- 2000ل الفترة خال% 25اتفاقيات تجارة حرة مع سورية فقد سجلت الواردات السورية معدل نمو سنوي قدره 

 .2009حتى العام 

من إجمالي التجارة السورية، % 10.8، كان أھم الشركاء التجاريين لسورية ھم العراق وبلغت حصته 2009في عام 

، %)4.8(، ومصر %)5.1(فالصين %) 5.5(تليھا ألمانيا %) 5.7(، ثم تركيا %6.3وجاءت بعده أوكرانيا مشكلة 

  %).3.5(، فرنسا %)3.6(، روسيا االتحادية %)4.7(ية والمملكة العربية السعود

ً انعكس في زيادة معدل النمو السنوي للتجارة الزراعية  من جھة أخرى، شھد التبادل التجاري الزراعي تطوراً مھما

وكان معدل نمو الصادرات الزراعية أعلى من معدل نمو . 2009حتى العام  2002-2000خالل الفترة % 27بحوالي 

وھذا يعتبر  2009وحتى عام  2002-2000خالل الفترة % 27رات الكلية فقد وصل معدل نموھا السنوي إلى الصاد

ويالحظ أن نسبة السلع الخام المصدرة تناقصت في الفترة السابقة في مقابل . مؤشراً مھماً على تطور متسارع مع الزمن

  .زيادة في نسبة المنتجات المصنعة

سلع الزراعية المستورة نمواً استثنائياً خالل السنوات الماضية نتيجة انفتاح السوق المحلية على إال أنه بالمقابل شھدت ال

خالل الفترة  %26البضائع األجنبية بعد تحرير التجارة فقد وصل معدل النمو السنوي للواردات الزراعية إلى 

لغذائية والمصنعة حيث تشكل السلع وتتشكل المستوردات الزراعية في معظمھا من السلع ا 2009حتى  2000/2002

  %.58من إجمالي المستوردات الزراعية وتشكل السلع المصنعة % 80الغذائية 
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ھذا الفصل يستعرض الشركاء التجاريين وو األداءيتضمن تحليل التجارة الزراعية السورية من حيث  الثالثالفصل 

الميزة النسبية الظاھرية والقيمة النسبية للوحدة  :أداء الصادرات الزراعية السورية من خالل ثالث مؤشرات ھي 

ويعرض آخر المستجدات في تطور أھم الصادرات والواردات الزراعية السورية , وخارطة التجارة الزراعية السورية

  . وأھم الشركاء التجاريين لسورية في مجال التجارة الزراعية, 2009-2000خالل الفترة 

 أن 2008 – 2007-2000األعوام ة الظاھرية ألھم الصادرات الزراعية السورية في الميزة النسبي وقد أظھر مؤشر

التي  ال  2008تتمتع بميزة نسبية ظاھرية باستثناء القمح والجبن والحمص في العام  السلع التصديرية السورية معظم

على اكبر ميزة نسبية تمتلك ميزة نسبية ظاھرية، في حين أن األغنام الحية وزغب بذور القطن والعدس حصلت 

  .ظاھرية

زيت زيتون -الجبن- العنب-القمح-البرتقال- البندورة بعض التغيرات في القيمة النسبية للوحدة فأظھرت كل من وحدثت

مما يشير الى وجود القيمة التنافسية لھذه  2008والبطاطا في العام    2007العام  في 1من  قلقيمة نسبية للوحدة أ

زيت  –البطاطا  –القمح  –البرتقال  القيمة النسبية لوحدة كل من تراجعتبينما . الخارجية المنتجات في األسواق

    .في الفترة األخيرة 1  إلى أدنى من 2000في العام  1من أعلى من الزيتون البكر 

 التجاريينوقد أظھرت أھم الصادرات والواردات الزراعية السورية مستويات مرتفعة من التركز فيما يتعلق بالشركاء 

وبمعدل ) 2008عام ال في % 89.3( 2009عام الفي ) % 92.7( تركيز أھم خمس شركاء للصادرات الزراعيةفقد بلغ 

 أھم خمس شركاءوبلغت حصة  ) 2008عام الفي %  93.9 مقابل ( 2009في العام  ألھم عشرة شركاء%  98

في العام  ألھم عشرة شركاء%  99.4عدل وبم )2008عام %  93.5% ( 92.7حوالي  2009عام البالمتوسط في 

  ).2008عام الفي %  98.8 مقابل ( 2009

بذر الكمون  2009عام النسبي في التصديري الفائض ذات الالمنتجات الزراعية التصديرية الرئيسية وكان من أھم 

  %)166(الدراق  -%)178.5(التفاح  –%) 302.8 معدل االكتفاء الذاتي(

حيث بلغ وسطي قيمة  الصادرات ,تصديرية للمنتجات الزراعية السورية ھي كانت الدول العربيةأھم الوجھات الوكانت 

من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية % 85.2مليون دوالر مشكلةً  2766.8حوالي  2009 - 2007الزراعية للفترة 

الرئيسية أتت أمريكا الجنوبية في وبالنسبة لبلدان االستيراد %. 60.9حوالي  2002 – 2000بينما كانت في الفترة ,

يليھا آسيا بدون الدول العربية ثم الدول العربية واالتحاد األوربي و أمريكا  2009 -  2007المرتبة األولى في الفترة 

  %. 73.1حيث شكلت حصة ھذه المجموعات الخمس  الشمالية والوسطي

وعاد  2006الى ميزان رابح  عام  2005سر عام أما الميزان التجاري الزراعي السوري فقد انتقل من ميزان خا

أعلى فائض له حيث  بلغ حوالي  2008،وسجل الميزان التجاري الزراعي السوري في العام 2009فاصبح سالبا عام 

 2008تفسر بتراجع الذروات التصديرية المحققة في العام  2009والقيمة السالبة في العام. مليون دوالر 1159.2

يادة قيمة واردات رئيسية مثل السكر والذرة وواردات أخرى مثل الموز واألسماك المعلبة في العام باإلضافة إلى ز

ً موجباً  2009وسجل الميزان التجاري الزراعي مع الدول العربية الفردية في العام . 2009  –مصر  –السعودية (قيما

ً سالبة مع بقية ,) اإلمارات  - لبنان -األردن –العراق  –)27(الشركاء الرئيسين مثل اإلتحاد األوربيوسجل قيما

  .تركيا-األرجنتين -الواليات المتحدة-روسيا  - أوكرانيا - البرازيل
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من %  52.6شكلت النسبة (ھي العراق   2009في العام وكانت الوجھات التصديرية الرئيسية للصادرات الزراعية  

  %).6.9(ثم األردن %) 8(، مصر %) 9.6(، السعودية )قيمة إجمالي الصادرات الزراعية السورية

شكلت الواردات منه نحو ) 27(االتحاد االوربيوكانت المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية  في ھذا العام 

، وأوكرانيا %)10.5(، الواليات المتحدة %)11.9(من إجمالي قيمة الواردات السورية، البرازيل بقيمة % 12.9

)8.6.(%  

 يلقي الضوء على تطور السياسات التجارية العالمية واالتفاقيات الدولية وتضمن الفصل أن من آثار  :الفصل الرابع

أنھا أدت إلى انخفاض حجم  2009و 2008األزمة االقتصادية العالمية التي أصابت االقتصاد العالمي في العامين 

على المحاصيل منه على اإلنتاج الحيواني، وأن  ، وأن تأثير األزمة كان أسوء%20التجارة الزراعية العالمية بنسبة 

األزمة تسببت باختالالت في أسعار الصرف العالمية أثر على أسعار المنتج والمستھلك للسلع الزراعية وبالتالي على 

فقد   2008و 2007وبعد ارتفاع أسعار القمح العالمية في العامين . حوافز اإلنتاج واالستھالك والتجارة الزراعية

وقد واصلت أسعار الذرة ارتفاعھا نتيجة أزمة متعددة األسباب يرى البنك الدولي أن إنتاج . 2009طت في العام ھب

بدورھا ارتفعت األسعار المحلية للرز ارتفاعاً شديداً في بعض البلدان . الوقود الحيوي ھو أحد األسباب المھمة من بينھا

كستان بنسب مختلفة بينما بقيت محافظة على معدالتھا  في البلدان كفيتنام وبوروندي وإندونيسيا وبنغالديش والبا

  .األخرى

وبالنسبة للمفاوضات في اطار منظمة التجارة العالمية، لم يحصل سوى تقدم بسيط فقط في إطار المفاوضات الزراعية 

طالبت بزيادة نسبة السلع ، وكان ھناك بالنسبة لموضوع السلع الحساسة فبعض الدول كاليابان وكندا  2010خالل العام 

التي يتم تبادلھا تجارياً ليتم تسميتھا سلعاً حساسة لديھا في حين عارضت بعض الدول األخرى المصدرة للسلع الزراعية 

أنھا تقبل ببعض التقييد  2009وقدأعلنت منظمة التجارة العالمية في حزيران . كالصين والھند والبرازيل ھذا التوجه

العالمية مقابل الحد من التغيرات المناخية المتفاقمة في العالم شريطة أال تكون تلك التقييدات غطاء على حركة التجارة 

ويدور نقاش في إطار منظمة التجارة العالمية حول المشاريع الزراعية التي تقيمھا الدول المتقدمة على . للحمائية

ھا عملية قرصنة لألراضي في الدول النامية بينما أراضي الدول النامية حيث ترى بعض المنظمات غير الحكومية أن

تبنت . تتحفظ الدول المستوردة على اعتبار منتجات ھذه المشاريع منتجات للدولة التي أقيم المشروع على أرضھا

ً من الحصص  2009مجموعة الدول األقل نمواً في تشرين األول  ً يتضمن خارطة طريق تمنحھا إعفاًء تاما إعالنا

الجمركية في أسواق الدول األعضاء في المنظمة ولكن المجلس العام في المنظمة لم يوافق على ھذا المقترح والتعرفات 

  .الذي أصبح معلقاً بانتظار اختتام جولة الدوحة

وبالنسبة للمعونات الغذائية تتفق جميع الدول على أن تقديمھا أمر ضروري ألسباب إنسانية ولكن معظم الدول تطالب 

المعونات على شكل منحة وليس ائتمان بينما تصر بعض الدول على أن ذلك قد يكون تشدداً غير مبرر ويمنع بأن تكون 

  .وصول المساعدات لمن ھم بحاجة إليھا

يصنف الدول حسب تسھيلھا للتجارة وحرية مرور البضائع عبر  2010أشار تقرير عن البنك الدولي في بداية العام 

بر الدولة األولى في العالم من حيث تسھيلھا لحركة السلع عبر حدودھا بينما اعتبر الصومال حدودھا الى أن ألمانيا تعت

  .ھي الدولة األخيرة في العالم بسبب دمار البنية التحتية للتجارة فيھا
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أن عدد النزاعات التي عرضت على جھاز فض النزاعات فيھا منذ  2009وقد أعلنت منظمة التجارة العالمية في عام 

نزاعاً ، وتعتبر المنظمة ھذا الرقم مؤشراً على الثقة التي يتمتع بھا جھاز فض النزاعات بين الدول  400يسھا قد بلغ تأس

ً لحل النزاعات في أي إطار آخر  ً مثاليا وتضمن الفصل نماذج من ). كاالتفاقيات اإلقليمية والثنائية(األعضاء ونموذجا

نزاع كندا والواليات المتحدة حول عالمة بلد المنشأ الخاصة بلحوم البقر النزاعات التجارية بين بعض الدول منھا  

والخنزير ونزاع البرازيل ضد الواليات المتحدة بشأن إجراءات مكافحة اإلغراق التي تطبقھا الواليات المتحدة على 

وضة على الموز المستورد عصير البرتقالمن من البرازيل وتسوية النزاع المتعلق بالتعرفة األوروبية المرتفعة المفر

من أمريكا الالتينية الموز وشكوى تتعلق بالقيود األوروبية على الواردات من لحوم الدجاج األمريكي وأخرى تتعلق 

  . بالحظر الذي تفرضه الواليات المتحدة على لحوم الدجاج الصينية

ً ألھم االتفاقيات التجارية في المنطقة العربية وا ُ ألھم التطورات كما تضمن الفصل عرضا لعالمية واستعراضا

ً ألھم االتفاقيات التجارية بين سورية وشركائھا التجاريين وأھم . االقتصادية العالمية وأخيراً تضمن الفصل عرضا

  .القرارات والمستجدات المتعلقة بالتجارة السورية

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ھذا الفصل يسلط الضوء على السياسات الزراعية المتبعة في دول :الفصل الخامس

وتطور السياسات الزراعية العامة في االتحاد األوربي باإلضافة إلى تسليط الضوء على قطاع الزراعة في كل من 

فقد استمر تباطؤ النمو االقتصادي الناتج عن الركود االقتصادي العالمي في إحداث انخفاض في   .أستراليا وكندا 

سية في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وھذا ناتج إما عن انخفاض الطلب المترافق مع أسعار السلع األسا

النمو القوي في اإلنتاج الزراعي والذي أدى إلى انخفاض أسعار السلع الزراعية بمستوى أقل بكثير عن مستوى أسعار 

  . 2008الذروة في العام 

، في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بحوالي  2009ي العام من جھة أخرى، قدر الدعم المقدم للمنتجين ف

، أي ) ٪ PSE(٪ من إجمالي فاتورة المزارعين  22مليار دوالر حسب قياس تقديرات دعم المنتج وھو يعادل  253

تراجع  وقد. 2007٪ وھو نفس  المستوى الذي كانت عليه في العام  21والتي كانت  2008بارتفاع طفيف عن العام 

بالمقابل، فإن ارتفاع . 1986الدعم المقدم للزراعة في دول المنظمة بشكل طفيف منذ أن تم قياسه ألول مرة في عام 

إال أن ) ٪ PSE(كان وراء االنخفاضات األخيرة في تقديرات دعم المنتجين  2007أسعار السلع األساسية في العام 

  .2009األسعار عكست ھذا االتجاه في العام 

ً جداً في كندا وكذلك بشكل واضح في كوريا والواليات المتحدة والمكسيك ، ) MPS(ان دعم أسعار السوق وك مرتفعا

وقد انخفضت أسعار السوق في . حيث كان السبب الرئيسي  في كل حالة ھو انخفاض أسعار الحدود لمنتجات األلبان

المحلية بشكل أكثر حدة من األسعار العالمية ،  ثالثة أماكن فقط ھي االتحاد األوروبي ، حيث انخفضت األسعار

وأيسلندا ، ألن األزمة المالية ساھمت في تخفيض قيمة العملة والذي نتج عنھا زيادة فعلية في أسعار الحدود، وكذلك في 

  .نيوزيلندا حيث كان دعم المنتج ھو على أي حال شبه معدوم

الميزانية في استراليا حيث المدفوعات االستثنائية المتعلقة بإعادة من حيث النسبة المئوية ، ظھر أكبر انخفاض في دعم 

حيث ابتعدت عن الدعم المقدم  OECDوقد تغيرت تركيبة الدعم في معظم دول . ھيكلة قطاع األلبان وصل إلى نھايته

  .على أساس إنتاج السلعة إلى معايير أخرى
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فانھا كانت تھدف لزيادة اإلنتاج الغذائي األوربي لمواجھة نقص  بالنسبة للسياسات الزراعية العامة في االتحاد األوربي

اإلنتاج ولزيادة دخول المزارعين في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وقد تحققت ھذه األھداف على المدى القصير 

وير السياسات من خالل دعم أسعار السوق ولكن التوسع في االتحاد األوربي وتغير األھداف الزراعية استدعى تط

تحول دعم الزراعة األوربية باتجاه نموذج غير مرتبط باإلنتاج الزراعي معتمداً  1992ومنذ عام . الزراعية العامة 

وقد تم إطالق إستراتيجية التغيرات . على دفعات مباشرة مبنية على أساس اإلنتاج وأعداد الحيوانات لفترة مرجعية

  .اليم في االتحاد االوربي المناخية في العديد من الدول واألق

 : السياسات الزراعية العامة يتم دعم األسعار الذي من خالل ثالثة عناصر رئيسية وھي  وفي إطار

ً بحيث يكون أعلى من السعر العالمي بكثير يتم ضمانه ) سعر التدخل(السعر األدنى  .1 وھو سعر مثبت سنويا

األوربي بھدف زيادة سعرھا مقارنة بأسعار السلع المنتجة  بفرض تعريفات استيراد على سلع محددة تدخل االتحاد

 محلياً لضمان الربح لمزارعيھم

نظام التدخل باألسعار ، عندما ينخفض سعر سلعة ما، يقوم االتحاد األوربي بشراء ھذه السلعة ليزيد الطلب .  .2

 . عليھا وبالتالي يزداد سعرھا

  الدعم المباشر للمنتجين  .3

مليون دوالر  903حوالي  2010و  2009التصدير في االتحاد األوربي قد بلغ في العامين  وكان اإلنفاق على دعم

  . مليون دوالر على التوالي 509و

أما السياسات الزراعية في أستراليا فقد تميزت بتطبيق إصالحات ھامة في السياسات الزراعية نحو اعتماد آليات سوق 

لحماية  2009وقد أطلقت استراليا مبادرة رئيسية جديدة في عام . ل الزراعةأكثر كفاءة لمعالجة إخفاقات السوق في مجا

  . البيئة الطبيعية فيھا

يتم تمويله من صندوق إدارة البيئة " برنامج العناية ببلدنا"بدأت الحكومة االسترالية بتنفيذ برنامج سمي  2009في العام 

ية والمزارعين ومديري األراضي األخرى لحماية البيئة للموارد الطبيعية في استراليا، ويدعم المجتمعات المحل

برنامج "وھذا البرنامج تم دمجه مع برنامج آخر يدعى . الطبيعية في استراليا واالستدامة في إنتاج الغذاء واأللياف

  .الذي  يتضمن العناية باألرض والغابات واألنھار" التراث الوطني

 – 1986كندا فقد انخفض الدعم الزراعي فيھا بشكل ملحوظ منذ العام  وفيما يتعلق بتطور السياسات الزراعية في

وقد تركز الدعم وفق نظام الدفعات على أساس دخل المزارع الموجه إلدارة المخاطر، حصة اإلنتاج والدعم  1988

ت دعم المشوه للتجارة ، معامل الحماية االسمية وحصة تحويالت السلعة المفردة التي تم تحويلھا إلى تقديرا

التي تتحدد إلى حد كبير من دعم سعر السوق من خالل تقديم نظم إمداد وإدارة طويلة األمد للحليب والبيض .المنتجين

  .والدواجن

تناول ھذا الفصل تطور السياسات االقتصادية الكلية المؤثرة على القطاع الزراعي ومستجدات : الفصل السادس

وتضمن الفصل فيما يتعلق بالسياسات . ودورھا في تحقيق أھداف التنمية السياسات التجارية والزراعية في سورية

 والسياسة الضريبية وسياسات التأمين وإدارة سعر الصرف الكلية آخر المستجدات في السياسات المالية والنقدية
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التي تشمل  سياسات االستثمار والسياسات التجاريةو والبورصة واألوراق المالية وسياسات الميزانية والجمركية

  .سياسات االستيراد والتصدير

حيث قامت الحكومة مؤخراً أما بالنسبة للسياسات الزراعية فقد تم البحث بالتفصيل في السياسات الزراعية العامة 

تنفيذ مشروع لتشجيع المنتجات العضوية، شملت  بالعديد من اإلجراءات لتعزيز مساھمة الزراعة في النشاط االقتصادي

مشروع /   55/التي تضمنت اقتراح  وانجاز الخارطة االستثمارية الزراعية تجات صحية وقابلة للتصديرإلنتاج من

إقرار  تھاتكون مھم زراعي تشمل العديد من النشاطات الزراعية وتشكيل لجنة عليا تشرف على التحول للري الحديث

ي المروية وتتبع تنفيذھا واتخاذ القرارات الالزمة الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث في األراض

لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ و تقديم الدعم الزراعي من خالل صندوق للدعم الزراعي الذي بدأ العمل به 

صياغة الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي وتم من خالله توحيد كافة أشكال الدعم وإعادة توزيعه و 2009/ 1/1في

باالضافة الى استعراض أھم االتفاقيات . وتشكل االستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة) 2015-2011(طي الفترة تغ

  .التي تتعلق بتطوير الزراعة مع الھيئات والدول والمنظمات العالمية

تيراد عدد من وتناول افصل أيضا المستجدات في سياسات االستيراد الزراعي التي شملت السماح لكافة المستوردين باس

السلع الزراعية استثناًء من أحكام منع االستيراد شريطة التقيد بأنظمة الحجر الصحي النباتي النافذة ووفق األنظمة 

الجوافة /ومادة // 0806.20.00/من البند الجمركي / الزبيب/النافذة األخرى أصوالً وشملت مادة العنب المجفف 

  /.0703/من البند الجمركي / الثوم / من جمھورية مصر العربية و مادة  0804 من البند الجمركي/ والمانجا الطازجة

تم السماح بتصدير بعض السلع الزراعية شملت تصدير ذكور األغنام وفي مجال سياسات التصدير للسلع الزراعية 

) خامية حمضية( وتصدير جلود الغنم والماعز بمرحلة البيكلس والماعز من بداية كانون الثاني وحتى نھاية آذار

للشركات الصناعية المرخصة والتي تقوم بإنتاج مادة جريش الذرة في الصناعات الغذائية بتصدير مادة السماح و

جريش الذرة للمنتجات الغذائية فقط وفي حدود الطاقة اإلنتاجية المحددة من قبل وزارة الصناعة لكل شركة باالضافة 

  .ير العديد من السلعالى تعديل بعض القوانين المتعلة بتصد

يعرض مفھوم المساعدات الغذائية الخارجية في أطار منظمة التجارة العالمية ويفصل  ):الفصل الخاص(الفصل السابع 

الحديث عن حالة االسواق الزراعية وأسعار الغذاء واثر ارتفاع اسعار األغذية على االمن الغذائي في الدول النامية  

ويستعرض أشكال . أزمات مستمرة ويبين أھمية المساعدات الغذائية كمحفز للنمو االقتصاديوالبلدان التي  تعاني من 

. معونات المقدمة بغرض اإلغاثة أو التي تقدم في إطار المشروعات أو البرامجالمساعدات الغذائية سواء منھا ال

لإلنتاج في البلدان التي تتلقى المعونة ويستعرض اآلراء المختلفة حول المساعدات الغذائية والتي تتعلق بأثرھا المثبط 

لوكاالت والبرامج الراعية ألشكال المساعدات كما تقدم تعريفا با. بسبب تأثيرھا السلبي على اسعار المنتجات فيھا

المساعدة شرعية وأخيراً تعرض ل. والبنك الدولي  رنامج الغذاء العالمي  والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةبالغذائية ك

المفاوضات متعددة األطراف وتمييز المنظمة بين المساعدة ضمن إطارغذائية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وال

.في خارطة المساعدات الغذائية موقع سوريةموقع العالم العربي وة والغذائية واألشكال األخرى من المعامالت التجاري
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  التجارة العالمية –الفصل األول 

  1ادي العالميالمشھد االقتص1-1

بعض إشارات التباطؤ في النمو االقتصادي وھو ما يثير األسئلة بشان العام  2010شھد االقتصاد العالمي في العام 

النمو االقتصادي من خالل نمو الصادرات حيث يحضر المثال تحفيز ببروز ظاھرة  2010، وتميز العام )2011(

ً مع كل من الواليات المتحدة واالتحاد  -لصين أي ل –الصيني في ھذا الشأن، وھو ما يسبب لھا  ً اقتصاديا نزاعا

الطرفان سلوك نفس اإلستراتيجية الصينية، ھذا ويرجح الخبراء االقتصاديون أن تطور  ناألوروبي، ويحاول ھذا

سينتج ذي الالمزيج الحالي من الحماية المحلية المترافقة مع إتباع أسلوب النمو االقتصادي المدفوع بنمو الصادرات 

  . تجارة اقل حيوية وعجز في االقتصاد العالمي

من جھة أخرى فإن الفكرة القائلة إن الدول الشرق أسيوية ھي مفصولة عن الغرب وخاصة الواليات المتحدة أصبحت 

شرق حيث أثر الركود في األسواق األمريكية على االقتصاد الصيني وال 2009فكرة وھمية بعد األزمة المالية في العام 

آسيوي باعتبار إن ھذه الدول تعتمد على األسواق األمريكية في تنمية صادراتھا، وقد أدى الركود في األسواق 

كانت ھناك توقعات متفائلة  2009األمريكية إلى ھبوط اقتصادي مفاجئ وحاد في منطقة شرق آسيا، ومع نھاية العام 

  .قعات أصيبت الحقا بنوع من خيبة األملولكن تلك التو 2010بحذر حول تحسن اقتصادي في العام 

بذلت دول مثل الھند وتايالند واندونيسيا جھوداً ھائلة لمواجھة أسعار الغذاء المرتفعة ولجأت إلى رفع  2010وفي العام 

معدالت الفائدة أو فرض ضرائب على رؤوس األموال األجنبية من اجل التحكم بالضغوط النقدية، أما روسيا التي كانت 

ولكنھا عانت من محصول % 5.1إلى % 13رع التضخم الحاد فقد تمكنت بكفاءة من تخفيض معدل التضخم من تصا

زراعي متواضع قياسيا بالتوقعات وھو ما سيضعھا مجددا تحت ظل ضغوط تضخمية كبرى وھو ما سيخفف بالتالي 

المترافقة مع نمو اقتصادي بطيء، ولكن  وبالنسبة ألوروبا فھي ال تزال واقعة في مشكلة الديون. من نموھا االقتصادي

  %.2السؤال األھم يبقى ھو ھل تستطيع منطقة اليورو أن تضبط معدل التضخم وتبقيه تحت نسبة 

ً بسياسات التحفيز  2010وبشكل عام فإن العام  كان عام محاولة التخلص من الكساد العالمي ولذلك فقد كان مفعما

  :من خالل المالمح األساسية التالية 2010تصادي العالمي في العام االقتصادي ويمكن تلخيص المشھد االق

ساد التفاؤل االقتصادي في بداية العام وكانت التوقعات تشير إلى تعافي اقتصادي عالمي سريع ومعدالت  -

 .فائدة سترتفع وبنوك مركزية تبدأ بتطبيق استراتيجيات للخروج من السياسات المالية السابقة

                                                           
والصادر عن صندوق النقد  2011يرجى مراجعة نظرة على االقتصاد العالمي للعام  2010قتصادي العالمي في العام للتوسع في المشھد اال  1

  .الدولي
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ھرت أزمة اليورو وأخذ االقتصاد العالمي يرسل إشارات عن تباطؤه مما خيب اآلمال بعد عدة أشھر ظ -

 .والتوقعات بحدوث انتعاش

 . كردة فعل بدأت الحكومات تفتش عن محفزات النشاط االقتصادي -

ً فقد بدأت إشارات التعافي مجدداً وبدا أن األسواق  - ومع نھاية العام وبوجود سياسات ضخ نقدي أكثر وضوحا

 . المية قد بدأت تتجاوز األزمةالع

فمن المرجح أن يكون التقشف ھو العالمة الفارقة فيه، حيث سيكون ھذا التقشف ھو المعوق  2011أما بالنسبة للعام 

الرئيسي للنمو االقتصادي باعتبار أن السياسات المالية الصارمة ال تساعد على نمو االقتصاد، ويبقى السؤال عن من 

حرب العمالت ينتظر اإلجابة حيث تراجع سعر صرف الدوالر خالل العام الماضي بينما ارتفع  سيكون منتصراً في

 –سعر صرف كل من اليورو والين والدوالر األسترالي، ھذا والجدير بالذكر أن الصين تستفيد من تراجع الدوالر 

ما يسمى (واالندفاعات في األصول أمام الين واليورو ولكن أيضاً يسبب لھا ذلك مشاكل مثل التضخم  - كعملة أرخص 

  ).بفقاعات األصول

ً في العام  والسيما في الواليات المتحدة  2011وبصورة عامة عام سيكون ھناك استمرارية للتعافي االقتصادي عالميا

  .ولكن سيكون ھناك تباطؤ في المنطقة األوروبية

 أسعار الصرف1-1-1 

مستمر مقابل الدوالر الذي أضعفته سياسة االحتياطي الفيدرالي النقدية كان سعر اليورو في ارتفاع  2009خالل العام 

في تشرين الثاني من نفس العام، وأما في  1.49دوالر في بداية العام ووصل إلى  1.32حيث كان سعر اليورو يعادل 

امل منھا األزمة بتأثير عدة عو) ارتفاع في سعر صرف الدوالر(فقد انخفض سعر اليورو مقابل الدوالر  2010العام 

في شھر آب ثم بقي يراوح ضمن مجال  1.29المالية في اليونان وخصوصاً الديون، ووصل سعر اليورو بالدوالر إلى 

بعد ذلك، وفيما يلي شكل يبين تطور سعر صرف اليورو مقابل الدوالر خالل العامين ) سنت 10حوالي (محدود 

  .األخيرين

  2010و 2009الدوالر خالل العامين أسعار صرف اليورو مقاس ب 1.1الشكل 

  

 e-rateبناء على بيانات موقع : المصدر
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 أسعار النفط 1-1-2

كان سعر برميل  2009، ففي بداية العام 2010وأسعار النفط استمرت بالتزايد حتى نھاية العام  2009منذ بداية العام 

 2010دوالر، وفي بداية العام  73م نفسه إلى دوالر أمريكي ثم وصل في شھر آب من العا 45نفط برنت الخام يبلغ 

 92دوالر أما في نھاية العام فتجاوز سعر البرميل  86دوالر وفي نيسان إلى حوالي  77وصل سعر البرميل إلى 

  .دوالر

  2010و 2009بالدوالر األمريكي خالل العامين ) برنت(أسعار برميل النفط  2.1الشكل 

  
  2Financial Times; Library, house of commons: المصدر

 التجارة العالمية1-2

بشكل ملفت بينما عاودت نشاطھا بفعالية خالل النصف  2009تراجعت التجارة العالمية في النصف األول من العام 

ً في حجم المبادالت التجارية العالمية، ومن المؤشرات الثاني ، على أن العام بأكمله كان قد شھد في المحصلة تراجعا

ً خالل العام اإلي كان غياب أي زيادة ھامة في الحواجز التجارية التي تفرضھا الدول األعضاء في  2009جابية تجاريا

، على الرغم من ارتفاع معدالت البطالة في  2008منظمة التجارة العالمية كردة فعل على األزمة العالمية في العام 

  .في منع تزايد ظاھرة الحماية التي كانت قد انتشرت خالل األزمةالكثير من ھذه الدول، وقد لعب وجود المنظمة دوراً 

كحجم مع نفس االنخفاض كقيمة محسوبة بالدوالر فإن نسبة  2009وبمقارنة انخفاض التجارة العالمية في العام 

نھا وذلك ألسباب م) على الترتيب% 12.2و% 22.6تبلغ القيمتان (اإلنخفاض بالقيمة تفوق نسبة االنخفاض بالحجم 

 2009، ومن جھة أخرى فقد انخفض الناتج اإلجمالي العالمي خالل العام 2009ھبوط أسعار المواد األولية خالل العام 

  . وذلك للمرة األولى منذ الحرب العالمية الثانية% 2.3بنسبة 

اتخاذھا في العام  ھو إجراءات الحماية التي تم 2009ومن األسباب التي قد تفسير ھبوط التجارة العالمية في العام 

وتراجع القدرة المالية العالمية ) 2009- 2008راجع تقرير التجارة الزراعية السورية  (السابق من قبل الكثير من الدول 

  ). راجع نفس المصدر من أجل معلومات عن األزمة المالية في العام السابق(لتمويل الصفقات التجارية 

                                                           
 papers/SN02106.pdf-http://www.parliament.uk/briefing  2 
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 المناطق الرئيسية 1- 1-2

لصادرات في كافة المناطق في العالم وكان معدل التراجع بالنسبة ألمريكا الشمالية وأوروبا أعلى من تراجع حجم ا

المعدل العالمي بينما كان المعدل بالنسبة للشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أقل وذلك نظراً لوجود الدول 

فياتي السابق فقد كان معدل تراجع حجم صادراتھا أقل من المصدرة النفطية في ھذه المناطق أما آسيا ودول االتحاد السو

ً حيث كان التراجع األكبر في حجم الواردات  المعدل العالمي بقليل، أما على صعيد االستيراد فقد كان الوضع معكوسا

تطورات من نصيب المناطق التي تحتوي الدول المصدرة للنفط والفلزات المعدنية ويمكن تفسير ذلك بعدة عوامل أھمھا 

  .أسعار النفط وكذلك تراجع الناتج اإلجمالي المحلي العالمي

  أھم الدول التجارية 2- 1-2

شھدت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واليابان ھبوطاً في حجم صادراتھا أكبر من الھبوط في الحجم العالمي بينما 

ً وكذلك اال قتصادات الصناعية الناشئة رغم تأثرھا بأزمة العام كان الھبوط في حجم صادرات الصين والھند أقل نسبيا

  .باعتبار أن اقتصادھا مبني على أساس تصديري 2008

وأما على صعيد الحصص العالمية فقد كانت الزيادة األكبر في حصة الصين تليھا الواليات المتحدة بينما تراجعت 

حصص العالمية من الصادرات ألھم الدول حصة روسيا بشكل ملحوظ تليھا كندا، وفيما يلي شكل يبين تطور ال

2009و 2008المصدرة في العامين   

% ، 2009- 2008حصص اھم الدول المصدرة من التجارة العالمية،  3.1الشكل  .

 
  4.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر    

على (يات المتحدة واالتحاد األوروبي بخصوص جانب االستيراد فقد كان االنخفاض في حجم الواردات بالنسبة للوال

أعلى من حجم االنخفاض في الواردات العالمية بينما قارب االنخفاض في حجم الواردات اليابانية المعدل ) الترتيب

العالمي وكان انخفاض حجم واردات الصين أقل من المعدل العالمي نظراً لمخزون الصين الكبير من الفلزات والموارد 

لى صعيد الحصص العالمية فقد تراجعت حصة كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بينما ازدادت الطبيعية، وع

وھو ما يعكس إلى حد كبير التغير في حجم الواردات  2008حصة الصين وبقيت حصة كندا مقاربة لحصتھا في العام 

لواردات ألھم الدول المستوردة العالمية في تغير الحصص العالمية من ا 4.1لكل دولة من ھذه الدول ، ويبين الشكل 

  .2009و 2008العامين 
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%، 2009- 2008حصص اھم الدول المستوردة في التجارة العالمية،  4.1الشكل   

5.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر   

  تطورات التجارة الزراعية العالمية 1-3

باستثناء الشاي  3%15والسلع الغذائية تحديداً بنسبة % 17بنسبة  2009تراجع معدل األسعار الزراعية في العام 

ً بنسبة  شھدت بداية  2009، ولكن األربعة أشھر األخيرة في نھاية العام %1.7والقھوة الذين زاد معدل أسعارھما معا

من المحاصيل فيما  على َزرع وإنتاج العديد"ارتفاع جديد لألسعار الزراعية أدى حسب تقرير لمنظمة الفاو للتحفيز 

، وتعتبر مبادرات األمن الغذائي التي اتخذتھا  4"أّدى إلى زيادة األصول االقتصادية وَرفَع األرصدة الجاھزة لالستخدام

أحد األسباب التي أدت إلى ارتفاع  2008و 2007الكثير من الدول في العالم بعد أزمة أسعار السلع الغذائية في العامين 

بينما يعتبر الطلب على الوقود الحيوي من األسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار  2009في العام  األسعار الزراعية

  .المنتجات الزراعية المستخدمة في تصنيعه تحديداً 

مليار دوالر حسب إحصاءات منظمة التجارة  1168.9حوالي  2009وبلغت قيمة حجم التجارة الزراعية في العام 

فقد تقلص حجم التجارة الزراعية العالمية  –ضمن عدة أسباب أخرى  –األمن الغذائي ھذه العالمية، وبسبب مبادرات 

ً باليورو بنسبة  سنة صعبة "من  2009، كما عانى قطاع األسماك تحديداً خالل العام 5في العام المذكور% 6مقاسا

  .6"بسبب الكساد العالمي الذي أثّر ھبوطاً على الطلب واالستھالك

  الزراعية حسب المناطق التجارة 1- 1-3

على صعيد المناطق ما زالت اوروبا تتصدر بفارق كبير المناطق العالمية المصدرة للسلع الزراعية حيث بلغت قيمة 

مليار دوالر، ولكن إجمالي صادراتھا الزراعية تراجعت بنسبة  528أكثر من  2009صادراتھا الزراعية في العام 

الفاو حيث تراجعت الصادرات الزراعية األوروبية مع اتحاد الدول المستقلة حسب إحصاءات  2008عن العام %7 12

  %. 6.5أما مع الشرق األوسط فكان التراجع بنسبة % 23بنسبة 

                                                           
  .2010مية، منظمة التجارة العال  3
 4 http://www.fao.org/news/story/ar/item/42868/icode/   

  2010ماب،   5
 6 codehttp://www.fao.org/news/story/ar/item/38101/i/   

  .حسب إحصاءات منظمة التجارة العالمية% 15تصل النسبة إلى   7
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ومنطقة أمريكا الشمالية  8وكان التراجع األكبر للصادرات الزراعية قد تم تسجيله لكل من منطقة اتحاد الدول المستقلة

ً أن قيمة الصادرات الزراعية لكل منھما بلغت  )على الترتيب% 15و% 16( مليار  178.8مليار دوالر و 39.3علما

قيمة الصادرات الزراعية في (، أما التراجع األقل فكان في منطقة الشرق األوسط  2009دوالر على الترتيب في العام 

فقط وإن كانت صادراته % 3.5لغ وب) مليار دوالر حسب إحصاءات منظمة التجارة العالمية 18.2تعادل  2009العام 

  %. 7بنسبة ) مليار دوالر 39.1(تقريباُ، بينما تراجعت صادرات أفريقيا الزراعية % 6الداخلية قد ازدادت بنسبة 

،  2008من جھة أخرى ظلت حصص معظم المناطق من إجمالي الصادرات الزراعية العالمية قريبة من أرقام العام 

، كما يوضح الشكل %1لمصلحة حصة أمريكا الشمالية التي أزدادت % 1عت بنسبة وإن كانت حصة آسيا قد تراج

   .التالي

    %، 2009- 2008الحصص االقليمية من الصادرات الزراعية العالمية،  5.1الشكل       

  
  5.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

مقارنة بالعام % 21بنسبة  2009التحاد الدول المستقلة في العام  على جانب االستيراد فقد انخفضت الواردات الزراعية

، أما الحصص العالمية فحافظت على نفس أرقامھا السابقة تقريباً %8وآلسيا % 10وللشرق األوسط بنسبة  2008

شكل كما ھو واضح في ال%) 23إلى % 22من % (1باستثناء زيادة حصة آسيا من الواردات الزراعية العالمية بنسبة 

6.1.  

 

                                                           
 –أوزبكستان  –أذربيجان  –روسيا البيضاء  –كازاخستان  –أوكرانيا  –المقصود بھا دول االتحاد السوفياتي السابق وتشمل روسيا   8

  .مولدوفا –قزغيزستان  –طاجيكستان  –أرمينيا  –جورجيا  –تركمانستان 
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  %، 2009- 2008الحصص االقليمية من الواردات الزراعية العالمية،  6.1الشكل      

  
  5.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

بالنسبة لحصة الصادرات الزراعية من إجمالي صادرات كل منطقة فقد ازدادت نسبة الزراعة كقيمة من إجمالي 

وھي المنطقة األولى في نسبة التصدير الزراعي الجمالي الصادرات منذ أمد  –الجنوبية صادرات أمريكا الوسطى و

وذلك بسبب التوجه نحو التكثيف الزراعي واالعتماد على الزراعة كقطاع استراتيجي لدى معظم % 4بما يعادل  –بعيد 

ل البحر الكاريبي التي تعتمد بشكل شبه الدول ھناك والسيما االقتصادات القوية كالبرازيل واالرجنتين باالضافة إلى دو

كلي على الزراعة في معيشة سكانھا وتركيبتھا االقتصادية، كما كان ھناك زيادة في قيمة الحصة الزراعية من 

وسجلت زيادة في نسبة الحصة الزراعية كقيمة من صادرات كافة المناطق األخرى، % 2الصادرات اإلفريقية بنسبة 

يادة يعود بشكل كبير إلى حركة األسعار الزراعية أكثر مما يعود إلى زيادة في حجم الصادرات إال أن تفسير ھذه الز

  .يوضح تغير حصة قيمة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات لكل منطقة 6.1الشكل . الزراعية نفسھا

       . %،2009- 2008حصة الزراعة من اجمالي الصادرات لكل منطقة،  7.1الشكل        

  
  5.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر 

على صعيد االستيراد ال تختلف الصورة حيث زادت نسبة حصة الزراعة كقيمة من إجمالي الواردت لكل منطقة وذلك 

من  في كافة المناطق ولكن الزيادة األكبر كانت تخص اتحاد الدول المستقلة التي زادت نسبة قيمة وارداتھا الزراعية

  %.1بينما كانت نسبة الزيادة عند كافة المناطق األخرى بحدود % 3قيمة إجمالي الواردات بمقدار 
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  %. ،2009- 2008حصة الزراعة من اجمالي الواردات لكل منطقة،  8.1الشكل          

  
  5.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر      

  يةأھم الدول التجارية الزراع 1-3-2

ال يزال االتحاد األوروبي يتصدر قائمة كبار المصدرين الزراعيين العالميين في حال لم تستثنى تجارته الزراعية 

ً بعد الواليات المتحدة في ) مليار دوالر 494.9تبلغ قيمة صادراته الزراعية (الداخلية  أو يحل في المرتبة الثانية عالميا

، رغم أن حصته العالمية من )مليار دوالر 110دراته الزراعية ھنا تبلغ قيمة صا(حال تم استثناء تلك التجارة 

، وتعتبر الواليات المتحدة ھي السوق األول للصادرات 2009الصادرات الزراعية قد تراجعت بشكل طفيف في العام 

صادرات الزراعية الزراعية األوروبية، أما الصين والبرازيل وأستراليا فقد تمكنت من زيادة حصصھا العالمية من ال

بينما تراجعت حصة معظم كبار المصدرين الزراعيين األخرين، ومن الدول القليلة ضمن كبار  2009في العام 

راجع الجدول (المصدرين الزراعيين والتي تمكنت من تحسين حصصھا العالمية كل من نيوزيالندا وتشيلي وماليزيا 

  .مية ألھم الدول المصدرة للمنتجات الزراعيةالتغير في الحصة العال 9.1ويبين الشكل  ).8.1

  %،2009-2008حصص أھم الدول المصدرة الزراعية في السوق العالمية،  9.1الشكل 

  
  8.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر     

ً سواء أستث نيت تجارته الداخلية أم ال فيما يتعلق باالستيراد بقي االتحاد األوروبي ھو المستورد الزراعي األول عالميا

 140.8مليار دوالر وتبلغ بدون الواردات الداخلية  525.4تبلغ قيمة وارداته الزراعية مشتملة على الواردات الداخلية (

ويعتبر دقيق الصويا والبن أھم وارداته  2009خالل العام % 1.2ولكن حصته العالمية تراجعت بنسبة ) مليار دوالر
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وتعتبر البرازيل أھم الدول الزراعية الموردة لألسواق األوروبية كما أن االتحاد األوروبي ھو أكبر  الزراعية الخارجية

مستورد زراعي من الدول النامية، وقد تراجعت الحصة الزراعية من الواردات العالمية لمعظم كبار المستوردين 

  .10.1اآلخرين باستثناء كندا التي ازدادت حصتھا قليالً كما يوضح الشكل 

  %،2009- 2008حصص أھم الدول المستوردة الزراعية في السوق العالمية،  9.1لشكل ا 

  
  9.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

 التجارة الزراعية في الشرق األوسط 3- 1-3

ر إنتاج السلع الزراعية تزاد أھمية دور التجارة الزراعية في مجال األمن الغذائي في الشرق األوسط باستمرار، ويتأث

إلى  2008و 2007بالظروف المناخية والمستوى التقني المتوفر في المنطقة، وقد أدت أزمة أسعار الغذاء في العامين 

بتشجيع شراء واستئجار أراضي في  2009قيام بعض الدول والھيئات واألشخاص في الشرق األوسط في العام 

اج األغذية فيھا على أن يتم إعادة شحن اإلنتاج بعد حصاده إلى الدول الصحراء األفريقية بھدف زراعتھا وإنت

المستثِمرة، ومن بين الدول التي اتخذت ھذه السياسة كل من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر 

  . 9والكويت والبحرين وليبيا ومصر

ً بعد أن كانت قد سجلت % 4بنسبة  2009ية في العام ھذا وقد تراجعت قيمة الصادرات الزراعية الشرق أوسط تقريبا

، ولكن 2008، وذلك نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي مرت بھا المنطقة في العام 2008زيادة ملحوظة في العام 

مناطق وھو تقريباً خالفاً لصادراته إلى بقية ال% 6المالحظ أن قيمة صادرات الشرق األوسط الداخلية قد ازدادت بنسبة 

  .ما يعكس تنامي التبادل التجاري للسلع الزراعية داخل المنطقة كما يوضح الشكل التالي

                                                           
 9 -north-with-trade-agricultural-analysis/17374-policy-http://www.truthabouttrade.org/news/editorials/trade

east-middle-the-nda-africa   
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  صادرات الشرق األوسط الزراعية إلى المناطق المختلفة في العالم، مليار دوالر  10.1الشكل 

  
  10.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

الي صادرات الشرق األوسط لكل منطقة فقد استمرت نسبة صادرات الشرق األوسط بالنسبة لحصة الزراعة من إجم

في العام % 15بعد أن كانت بحدود أقل من % 21الزراعية باالرتفاع المتسارع مع اتحاد الدول المستقلة لتصل إلى 

ات الشرق وذلك على حساب القطاعات التصديرية األخرى، وقدمت صادر 2006في العام % 9ولم تتعدى  2007

ً لتغير تركيبة صادراته إلى اتحاد الدول المستقلة بالنسبة لكافة المناطق األخرى ولكن  ً مشابھا األوسط الداخلية نموذجا

بنسب أقل، وبشكل عام فإن ازدياد حصة الزراعة من إجمالي الصادرات المناطقية ال يرتبط بزيادة الكميات المصدرة 

تغير نسبة الصادرات الزراعية الشرق أوسطية لكل  11.1ويبين الشكل . لع الزراعيةفقط بل أساساً بتغيرات أسعار الس

  .منطقة في العالم

  %.،2009- 2007نسبة الصادرات الزراعية من اجمالي صادرات الشرق األوسط لكل منطقة،  11.1الشكل 

  
  10.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

 ً ً للمنتجات الزراعية وخاصة الغذائية، وقد أدى اعتماد المنطقة على االستيراد بشكل  يعتبر الشرق األوسط سوقا أساسيا

عام إلى وضعھا في مصاف دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية بحيث إنھا تحتاج لالستيراد على مدار العام ويتأثر توزيع 

ت في أستراليا، ولذلك فالمالحظ أن الواردات مصادر استيرادھا بالتطورات المناخية كالجفاف في روسيا أو الفيضانا
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بينما تراجعت بالنسبة لبقية المناطق كما يوضح  2009الزراعية من أمريكا الوسطى والجنوبية قد ازدادت في العام 

  .12.1الشكل 

  واردات الشرق األوسط الزراعية من المناطق المختلفة في العالم، مليار دوالر 12.1الشكل 

  
  10.1الجدول  –منظمة التجارة العالمية موقع : المصدر

تشكل الزراعة نسبة ھامة من واردات الشرق األوسط الزراعية من أمريكا الوسطى والجنوبية تصل إلى ما يزيد عن 

حيث تستورد دول الشرق األوسط العديد من المنتجات الزراعية من تلك المنطقة مثل الموز والسكر والحبوب % 77ال

في العام % 9ولكنھا عادت لالرتفاع بمقدار %) 2أقل من (بشكل طفيف  2008قد تراجعت في العام  وكانت ھذه النسبة

وھو ما يعكس االعتماد على المنتجات الزراعية األمريكية الجنوبية حيث لم تشھد تلك المنطقة كوارث طبيعية  2009

الشرق األوسط من كل من أفريقيا ومناخية كما حصل في بقية المناطق، كما ازدادت حصة الزراعة في واردت 

  13.1كما ھو واضح في الشكل %) 6بمقدار حوالي (واتحاد الدول المستقلة %) 4بمقدار حوالي (

  %،2009- 2007نسبة الواردات الزراعية من اجمالي واردات الشرق األوسط من كل منطقة،  13.1الشكل 

  
  10.1الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر
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  دراسة لبعض السلع المنتقاة  1-3-4

  الحبوب

إلى تشجيع الزراعة واإلنتاج الزراعي في  2009أدى االرتفاع في األسعار الزراعية خالل األشھر األخيرة من العام 

نقطة أي  170إلى قيمة  2009، وقد وصل مؤشر أسعار الحبوب الخاص بمنظمة الفاو في تشرين الثاني 2010العام 

، إال أن صادرات العالم من 200810نقطة عن قيمته في نيسان  38عن الشھر السابق ولكن بنقص  نقط 3بزيادة 

، وال تزال الواليات المتحدة ھي 2009مليار في العام  78إلى  2008مليار دوالر في العام  104الحبوب انخفضت من 

ً حيث صدرت ما قيمته تزيد عن  الر من الحبوب يليھا االتحاد األوروبي مليار دو 17.4المصّدر األول للحبوب عالميا

ً مصر  2009مليار دوالر أما المستورد األول في العام  6.8حيث صدرت فرنسا فقط ما تقارب قيمته  فكان استثنائيا

ً بقيمة  ً في  11مليار دوالر بينما كانت اليابان ھي المستورد األول لفترة طويلة 6.6التي استوردت حبوبا وقد حلت ثانيا

  .دوالر 2.4بواردات من الحبوب تعادل قيمتھا  2009العام 

  :وفيما يلي شرح تفصيلي لتطورات تجارة األنواع األربعة الرئيسية من الحبوب

  القمح

للتجارة، وبلغ االستھالك العالمي  139.2مليون طن منھا  684حوالي  2009بلغ اإلنتاج العالمي من القمح في العام 

واستخدامات أخرى ) مليون طن 121.7(ليون طن للغذاء والباقي ألستخدامات علفية م 453.2مليون طن منھا  648.6

ً نسبياً  178.1، أما المخزون العالمي المتبقي بنھاية العام فقد بلغ )مليون طن 73.7( مليون طن وھو ما يعكس تحسنا

  .12مليون طن 150حيث بلغ المخزون المتبقي آنذاك أقل من  2008عن العام 

وقد تصدرت الواليات المتحدة قائمة كبار % 28.3بنسبة  2009صادرات القمح العالمية في العام  وقد تراجعت

من إجمالي الصادرات العالمية إال % 16.7مليار دوالر أي ما يساوي  5.4المصدرين العالميين للقمح بصادرات تعادل 

بسبب تدھور ) مليار دوالر 0.1فرق حوالي يبلغ ال(أن الفارق قد تقلص للغاية بين قيمة صادراتھا وصادرات كندا 

ً أن  المخزون األمريكي من القمح مما يجعل من المحتمل وصول كندا إلى درجة المصدر األول للقمح في العالم علما

حوالي (، كما تقدمت صادرات فرنسا بفارق ضئيل 2009في العام % 16.5حصتھا من صادرات القمح العالمية بلغت 

التي كانت تحتل مرتبة المصدر الثالث عالمياً حتى العام ) مليار دوالر 3.7(على صادرات أستراليا ) مليار دوالر 0.1

  ).14.1الشكل ( 2008

                                                           
 10 http://www.fao.org/docrep/012/ak341e/ak341e02.htm   

  .2010عادت اليابان إلى احتالل مرتبة المستورد األول للحبوب عالمياً في العام   11
  2010الفاو،   12
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  ، مليار دوالر  2009أھم المصدرين العالميين للقمح،  14.1الشكل  

  
  13.1الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

إلى المرتبة األولى بين كبار المستوردين العالميين بعد أن كانت قد  2009الجزائر في العام  على جانب االستيراد قفزت

من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثانية بينما تراجعت اليابان من المرتبة األولى إلى المرتبة  2008تقدمت في العام 

ين، وتراوحت الحصص العالمية لكبار المستوردين بين الرابعة، كما ظھرت إسبانيا على الئحة كبار المستوردين العالمي

وھو ما يعكس عدم تمركز الواردات العالمية في بلدان معينة وتوزع الواردات بشكل ) 15.1الشكل % (1.3و% 1.8

  . متقارب على عدد كبير من الدول

  ، مليار دوالر  2009أھم المستوردين العالميين للقمح،  15.1الشكل 

  
  14.1الجدول  –بيانات االمم المتحدة التجارية  قاعدة: المصدر

  الشعير

مليون طن فقط تم إنتاجھا في الدول  28مليون طن منھا  150حوالي  2009بلغ اإلنتاج العالمي من الشعير في العام 

ول المتقدمة والباقي في الدول المتقدمة، من ھنا فقد تصدرت الد) مليون طن فقط في الدول األقل نمواً  2.3منھا (النامية 

قائمة كبار مصدري الشعير العالميين حيث بقيت فرنسا المصدر األول عالمياً كما حافظت الدول األخرى على مراكزھا 

باستثناء روسيا وألمانيا اللتين تبادلتا المراكز لتصبح روسيا رابع دولة مصدرة للشعير وألمانيا سادس دولة كما يوضح 

  .16.1الشكل 
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  ، مليار دوالر  2009لمصدرين العالميين للشعير، أھم ا 16.1الشكل 

  
  16.1الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

ً في أوروبا  إال أن عدداً من الدول ) من اإلنتاج العالمي% 63أكثر من (بالرغم من أن إنتاج الشعير يتمركز أساسا

لشعير وذلك نظراً للحاجة الستخدامه في األغراض الصناعية، إال أن األوروبية تقع بين كبار المستوردين العالميين ل

المستورد األول بفارق كبير بقي المملكة العربية السعودية التي تستمر منذ سنوات عديدة في ھذا الموقع حيث تستورد 

ً بدالً من ال يابان كما ظھرت كميات كبيرة من الشعير ألغراض علفية، وأصبحت الصين ھي المستورد الثاني عالميا

إسبانيا على الئحة كبار المستوردين بدالً من ھولندا التي تراجع استيرادھا، وفيما يلي شكل يبين حصص كبار 

  . 2009المستوردين العالميين للشعير في العام 

  ، مليار دوالر  2009أھم المستوردين العالميين للشعير،  17.1الشكل 

  
  17.1الجدول  –حدة التجارية قاعدة بيانات االمم المت: المصدر

  الرز

مليون طن في العام  440مليون طن بعد أن كان يبلغ  458حيث بلغ  2009ازداد اإلنتاج العالمي من الرز في العام 

مليون طن في العام  29.7إلى  2008مليون طن في العام  30.1، إال أن حجم تجارته العالمية تراجع قليالً من 2008

ً ويعود ذلك إل 2009 مليون طن في العام  124.2ى زيادة المخازين االحتياطية منه حيث بلغ المخزون المتبقي عالميا

 2008في العام  24.9المذكور، وتذكر مؤشرات الفاو الغذائية أن نسبة التخزين إلى االستخدام العالمية قد ارتفعت من 

ولذلك تظھر العديد من الدول ) منه% 90ر من أكث(، ويتمركز معظم إنتاج الرز في آسيا 2009في العام  27.4إلى 
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ً في العام   2009اآلسيوية في قائمة كبار المصدرين ومنھا تايالند التي حافظت على مركز المصدر األول للرز عالميا

بينما تراجعت قيمة صادرات الواليات ) 2008في العام % 25.9كانت حصتھا تبلغ % (27.9بحصة عالمية قدرھا 

حصص كبار  18.1، ويوضح الشكل %13.1بعد أن كانت % 12.1مية وأصبحت حصتھا العالمية تبلغ المتحدة العال

  .2009العالميين للرز في العام  المصدرين

  ، مليار دوالر2009أھم المصدرين العالميين للرز،  18.1شكل 

  
  19.1الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

ً المستورد األول للرز في العالم حيث تستورد أقل من نصف واردات الرز بالنسبة الستيراد ال رز فإن آسيا ھي تقليديا

العالمية بينما أمريكا الشمالية ھي المنطقة األقل استيراداً له، وقد أصبحت المملكة العربية السعودية ھي البلد المستورد 

ً في العام  بينما تراجعت الفيلبين إلى % 7.3ردات العالمية للرز وتبلغ حصتھا من الوا 132009األول للرز عالميا

، وحافظت اإلمارات على موقعھا كثاني مستورد 2008المرتبة الرابعة  بعد أن كانت تحتل المرتبة األولى في العام 

  .أھم المستوردين العالميين للرز 19.1عالمي للرز، ويبين الشكل 

  ، مليار دوالر 2009أھم المستوردين العالميين للرز،  19.1الشكل 

  
  20.1الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

                                                           
  .2009األوروبي كبلد واحد فإن وارداته تعادل واردات السعودية من الرز في العام  إذا تم احتساب االتحاد  13
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  الذرة

ً في منطقتي أمريكا الشمالية وآسيا وخاصة الواليات المتحدة والصين اللتين تستحوذا على  يتمركز إنتاج الذرة عالميا

من % 41، حيث بلغ إنتاج الواليات المتحدة 2009مليون طن في العام  815من إنتاج الذرة العالمي الذي بلغ % 60

ً لالستھالك المحلي %19بينما بلغ إنتاج الصين  2009اإلنتاج العالمي في العام  ، إال أن اإلنتاج الصيني يذھب غالبا

 ً  لذلك ال تصنف الصين بين كبار الدول المصدرة للذرة بينما تعتبر الواليات المتحدة ھي الدولة المصدرة األولى عالميا

بلغت قيمة صادرات الذرة ( 2009في العام % 46حيث بلغت قيمة حصتھا من قيمة إجمالي الصادرات العالمية حوالي 

، وتبلغ كمية صادراتھا من إجمالي الكميات العالمية 20.1كما في الشكل ) 2009مليار دوالر في العام  19.8العالمية 

ً أن الكميات المصدرة ع% 58المصدرة أكثر من  ً في العام علما مليون طن، ھذا ويلي الواليات  83.5تبلغ  2009الميا

  .المتحدة على مقياس تصدير الذرة فرنسا وعدد من الدول األخرى المصدرة ولكن بفارق كبير عن الحصة األمريكية

  ، مليار دوالر2009أھم المصدرين العالميين للذرة،  20.1الشكل 

  
  22.1الجدول  –التجارية قاعدة بيانات االمم المتحدة : المصدر

من إجمالي اإلنتاج العالمي من الذرة حيث يستخدم المحصول إلنتاج الوقود % 35تستھلك منطقة أمريكا الشمالية 

الحيوي وغير ذلك من األغراض، ولكن منطقة آسيا ھي التي تمتلك المخزون االستراتيجي األكبر من الذرة عالمياً 

وتستخدم الدول اآلسيوية الذرة ألغراض تغذوية ) كان في آسيا 2009ية العام من المخزون العالمي في نھا% 53(

ً ھي المستورد األول العالمي للذرة وبفارق كبير عن الدول التي تليھا، وقد بلغت  وصناعية، وتعتبر اليابان تقليديا

ً من إجمالي واردات الذرة العالمية في العام % 17حصتھا العالمية  افظت كوريا الجنوبية على ، كما ح2009تقريبا

إلى قائمة كبار المستوردين العالميين  2009المركز الثاني بين كبار المستوردين العالميين، وقد دخلت مصر في العام 

  .21.1للذرة كما يوضح الشكل 
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  ، مليار دوالر 2009أھم المستوردين العالميين للذرة،  21.1الشكل 

  
  23.1الجدول  –دة التجارية قاعدة بيانات االمم المتح: المصدر

  محاصيل أخرى

  القطن

مليون طن في  26مليون طن بينما كان يتجاوز  23.3فبلغ  2009تراجع اإلنتاج العالمي من ألياف القطن في العام 

مليون ھكتار، وتعتبر الصين  30.6مليون ھكتار إلى  32.9، كما تراجعت المساحة العالمية المزروعة من 2008العام 

%) 13أقل من (ثم الواليات المتحدة %) 21(تليھا الھند ) من اإلنتاج العالمي% 34(المنتجة األولى في العالم  الدولة

ً أن إنتاج كافة كبار المنتجين قد تراجع في العام  % 33وخاصة الواليات المتحدة التي ھبط إنتاجھا بنسبة  2009علما

ً أللياف القطن بفارق كبير عن الدول األخرى حيث تبلغ حصتھا ولكنھا بقيت مع ذلك  الدولة األولى المصدرة عالمي ا

  .22.1كما يوضح الشكل % 32العالمية من صادرات القطن 

  ، مليار دوالر2009أھم المصدرين العالميين للقطن،  22.1الشكل 

  
  25.1الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

أي ما  2009مليون طن في العام  4.87ن النھائي األكبر عالمياً وقد بلغ ھذا المخزون تعتبر الصين الدولة ذات المخزو

من المخزون العالمي ومع ذلك فإن الصين من الدول األساسية المستوردة لأللياف القطنية ولكنھا لم % 37يشكل حوالي 

الدولة األولى المستوردة له عالمياً بينما يالحظ أن إسبانيا أصبحت ھي  2009تظھر بين كبار المستوردين في العام 
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، ويبين 2008بعد أن كانت تحتل المرتبة الرابعة في العام ) 2009في العام % 14بلغت حصتھا العالمية أكثر من (

  .وقيمة ما استوردته كل منھا 2009أھم الدول المستوردة أللياف ا  لقطن في العالم في العام  23.1الشكل 

  ، مليار دوالر2009دين العالميين للقطن، أھم المستور 23.1الشكل 

  
  26.1الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

  زيت الزيتون

تعتبر إسبانيا ھي المنتج العالمي األول لزيت الزيتون تليھا إيطاليا ثم اليونان وھذه الدول الثالث تنتج مجتمعة ما يعادل 

حلت إسبانيا وإيطاليا في المركزين األول والثاني على الترتيب بين كبار  2009لعام ، وفي ا14من اإلنتاج العالمي% 75

بينما حصة % 44.6المصدرين بينما كان المركز الثالث لتونس، وتبلغ حصة إسبانيا من إجمالي الصادرات العالمية 

شكل يبين أھم الدول ، وفيما يلي %8وحصة اليونان أقل من % 10أما حصة تونس فھي أقل من % 27.8إيطاليا 

  .2009المصدرة وقيمة صادراتھا في العام 

  ، مليار دوالر2009أھم المصدرين العالميين لزيت الزيتون،  24.1الشكل 

  
  28.1الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

ً المستورد األول لھذه المادة عالمياً بالرغم من كون إيطاليا من كبار المنتجين والمصدرين لزيت الزيتون إال أنھا أي ضا

ويعود ذلك إلى االستھالك الكبير من جھة وإلى عملية إعادة التصدير من جھة أخرى، وتبلغ حصة إيطاليا من إجمالي 

                                                           
 راجع. 2008مليون طن في العام  2.664بلغ اإلنتاج العالمي من زيت الزيتون   14

htmlhttp://www.oliveoillife.com/en/news/html/88.    
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، وقد حافظت الدول المستوردة الكبرى لزيت الزيتون على نفس مراكزھا خالل الفترة %31الواردات العالمية حوالي 

ستثناء إسبانيا التي كانت تحتل المركز الخامس فتراجعت عنه ليدخل مستورد جديد بدأ يدخل الئحة كبار السابقة با

  . مستوردي زيت الزيتون وھو البرازيل، كما يظھر الشكل التالي

  ، مليار دوالر2009أھم المستوردين العالميين لزيت الزيتون،  25.1الشكل 

  
  29.1الجدول  –التجارية  قاعدة بيانات االمم المتحدة: المصدر

  السكر

مليون طن  167.6مليون طن بعد أن كان يبلغ  151.1ليصل إلى  2009انخفض اإلنتاج العالمي من السكر في العام 

إال أن تجارته العالمية لم تتراجع بل ازدادت قليالً فوصل حجم السكر المكرر المتاجر به في العام  2008في العام 

، كما ازادت حصة استھالك الفرد من السكر 2008مليون طن في العام  47.3طن مقابل مليون  47.5إلى  2009

ً لتصل إلى  ً في العام  22.9كغ سنوياً بعد أن كانت  23عالميا ً من اإلنتاج العالمي % 34، ويأتي 2008كغ سنويا تقريبا

ة أھم الدول المصدرة له باتت تميل من منطقة أمريكا الجنوبية إال أن جغرافي% 29من السكر من منطقة أسيا وحوالي 

ھي المصدر األول للسكر عالمياً بدالً من  2009إلى أمريكا الشمالية وأوروبا حيث أصبحت الواليات المتحدة في العام 

وقد لعبت االتفاقيات االقليمية التجارية التي عقدتھا الواليات  2008البرازيل التي كانت تحتل ھذا المركز في العام 

ً في التقدم الكبير الذي تشھده تجارة السكر األمريكية، كذلك حلت ھولندا المتحد ة مع دول أمريكا الوسطى دوراً حاسما

في المركز الثاني بدالً فرنسا، وبشكل ملفت حلت الصين في المركز الثالث بدالً عن ھولندا مما يعني أنھا قد دخلت 

تمي إلى أمريكا الشمالية وأوروبا بقية المراكز كما يبين الشكل قائمة كبار مصدري السكر العالميين، وتوزعت دول تن

  . التالي
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  ، مليار دوالر2009أھم المصدرين العالميين للسكر،  26.1الشكل 

  
  31.1الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

ً للسكر في ال عالم وھذا يفسر عدم وجود دول آسيوية بين على صعيد االستھالك فإن آسيا ھي المنطقة األكثر استھالكا

كبار مصدري السكر العالميين باستثناء الصين وذلك على الرغم من اإلنتاج اآلسيوي الكبير لھذه المادة، أما أھم الدول 

ً فھي مجموعة من الدول األوروبية واألمريكية الشمالية والمكسيك، ويعتبر االتحاد األوروبي  المستوردة للسكر عالميا

ككل المصدر األول والمستورد األول في نفس الوقت للسكر وذلك لكون الدول األوروبية تستورد كميات كبيرة من 

ً بينما كانت  السكر وتقوم بإعادة تكريره وتصديره مجدداً، وتأتي ألمانيا على رأس قائمة الدول المستوردة للسكر عالميا

، كما دخلت المكسيك إلى قائمة كبار مستوردي السكر العالميين 2008الواليات المتحدة ھي المستورد األول في العام 

  ).27.1الشكل ( 2009في العام 

  ، مليار دوالر2009أھم المستوردين العالميين للسكر،  27.1الشكل 

  
  32.1الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر
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  النتائج

  عض إشارات التباطؤ في النمو االقتصاديب 2010شھد االقتصاد العالمي في العام 

  كان عام محاولة التخلص من الكساد العالمي ولذلك فقد كان مفعماً بسياسات التحفيز االقتصادي 2010العام 

  بينما عاودت نشاطھا بفعالية خالل النصف الثاني 2009تراجعت التجارة العالمية في النصف األول من العام 

 افة المناطق في العالم وكان معدل التراجع بالنسبة ألمريكا الشمالية وأوروبا تراجع حجم الصادرات في ك

 أعلى من المعدل العالمي

  باستثناء الشاي والقھوة ولكن األربعة أشھر األخيرة شھدت  2009تراجع معدل األسعار الزراعية في العام

 بداية ارتفاع جديد لألسعار الزراعية

 2009سباب أخرى تقلص حجم التجارة الزراعية العالمية في العام بسبب مبادرات األمن الغذائي وأ 

 وقع التراجع األكبر للصادرات الزراعية في منطقة اتحاد الدول المستقلة ومنطقة أمريكا الشمالية 

  مما أدى إلى زيادة المخزون  2009تراجعت صادرات القمح العالمية في العام 

 إال أن حجم تجارته العالمية تراجع قليالً  2009م ازداد اإلنتاج العالمي من الرز في العا 

  2009تراجع اإلنتاج العالمي والمساحة المزروعة بالقطن عالمياً في العام 

  ولكن تجارته تحسنت قليالً  2009انخفض اإلنتاج العالمي من السكر في العام 
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  مالمح التجارة الخارجية السورية  -لفصل الثاني ا

التجارة الكلية والتجارة الزراعية  واقعويقدم  2009ات الرئيسية للتجارة السورية حتى عام يعرض ھذا الفصل التطور

أھم مالمح  يتضمن مقدمة للفصل تناقش 1- 2القسم : يلي وفق مامن حيث األداء التجاري أو الشركاء التجاريين 

وأخيرا القسم . والعوامل المؤثرة فيھاالتطورات في التجارة السورية الكلية  آخر يبرز 2-2االقتصاد السوري و القسم 

ً مفصالً يتضمن  2-3 التجارة ودورھا في تطوير األداء االقتصادي ووصف تطور للتجارة الزراعية السورية  عرضا

 .  الزراعية بحسب السلع واألسواق

 مالمح االقتصاد السوري 2-1

الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة  معدل نمو  تطورا ملحوظاً  خالل السنوات الماضية فقد بلغاالقتصاد السوري حقق 

وقد حقق أعلى معدل نمو في عام . سنويا% 5.8حوالي  2000باألسعار الثابتة لعام  2009وحتى  2000/2002

حوالي  2009-2007و 2002-2000الفترتين وبلغ وسطي معدل النمو بين  2007وفي عام % 6.2وقدره  2009

بزيادة  2009في عام  ليرة سورية /70667/ يب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليبلغ نص، أخرىمن جھة %. 39.8

 2009 في عام% 19الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي  ت حصةوقد بلغ. ليرة سورية عن العام السابق /2376/ قدرھا

نسبة مساھمة وبقيت  %.1قدار من العام السابق بم أعلىوكانت مساھمته ) ثابتةباألسعار ال( من الناتج المحلي اإلجمالي

وجاء % 21بلغت نسبة قطاع تجارة الجملة والمفرق وفي السنوات الثالث األخيرة، % 23ثابتة عند  قطاع التصنيع

وأخيرا %) 5(ثم قطاع المالية والتأمين %) 12(قطاع الخدمات الحكومية و%) 12(بعده قطاع النقل واالتصاالت 

 %).4(قطاع البناء والتشييد 

بحسب اإلحصاء  2009مقارنة بالعام  2010في عام  ألف نسمة 740زيادة قدرھا عدد السكان في سورية  سجل

معدل النمو السنوي مليون نسمة و 10.4عدد الذكور مليون نسمة وكان  20.6حوالي  إلىووصل السكاني الرسمي 

 .من مجموع السكان% 46.5وشكل سكان الريف  2010-2000خالل الفترة   2.45%

مما يعكس تزايد عدد الشباب في  من إجمالي السكان% 57.4سنة نسبة  25الذين تقل أعمارھم عن  األفرادكل ش

وارتفاع معدالت فرص العمل في كال القطاعين العام والخاص وترافق ھذا مع صعوبات في الحصول على  المجتمع 

مين فرص عمل جديدة لخريجي أحكومة على توتعمل البحسب األرقام الرسمية % 11حوالي   إلىوصلت البطالة التي 

 ً   . الجامعات خصوصاً حيث يتم فرز عدد منھم على مؤسسات الدولة سنويا

. من إجمالي السكان% 25نسمة يمثلون حوالي  مليون 5حوالي القوى العاملة إلى عدد ، وصل إجمالي 2009في عام 

، %)16.38(تجارة المطاعم والفنادق تاله قطاع % 26 من إجمالي القوة العاملة وھيقطاع الخدمات أعلى نسبة وشكل 
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ثم النقل واالتصاالت ، %)15.2(، فالزراعة %)16.2(، وقطاع البناء والتشييد %)16.36(ثم قطاع الصناعة 

 %).2.2(قل نسبة أوأخيرا نال قطاع المال والتأمين %) 7.6(

كانت ( عامال بشكل ملحوظ في ھذا انخفضتنسبتھا  أن ، إالمھمةالعمالة الكلية في العمالة الزراعية تعتبر مساھمة و

من إجمالي العاملين في الزراعة % 84وقد شكل الذكور نسبة  ).2008من إجمالي السكان في العام % 19.6النسبة 

 . 2009عام 

قامت إجراء إصالحات مھمة في السياسات االقتصادية السورية شملت القطاعات اإلنتاجية والخدمية والتجارية وتم 

 .الستثمارات األجنبية ا وتقديم العديد من التسھيالت واالمتيازات التي تشجعتحسين مناخ االستثمار الدولة ب

 التجارة الكلية السورية 2-2

الحرة مع بعض اتفاقيات التجارة  وعقدتشريعاتھا تتحديث االقتصادي وقامت بتحرير وتحرير عملية الالتزمت سورية ب

  . تحسين صادراتھا وتصحيح ميزانھا التجاري الذي مازال يعاني من العجزل الشركاء التجاريين

وقد حظي تحرير التجارة باھتمام الجھات المعنية وساھمت السياسات االقتصادية التي اعتمدتھا الدولة والخاصة 

ية انعكست على بتطوير الصادرات والسماح فتح األسواق المحلية في تطوير التجارة وسجلت التجارة معدالت نمو عال

 ،حدث توسع مھم في حجم التجارة الخارجية خالل العقد الماضيوقد . مساھمتھا في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي

العربية دول ال إلىالواردات وترافقت مع زيادة في الصادرات خاصة في غير مسبوقة ة رشھد االقتصاد زيادة كبي حيث

 يعادلالذي  مستوىالنفس  إلىلم تصل الصادرات الزيادة في  أن إال ية الكبرى،األعضاء في منطقة التجارة الحرة العرب

%. 14.2حوالي  2009وحتى  2000/2002 بلغ معدل النمو السنوي للتجارة خالل الفترة.وقد. الزيادة في الواردات

بنسبة  2009عام في ال نخفضھذا المعدل ا أن إال مقارنة بالعام السابق% 31.5كان معدل النمو  2008وفي عام 

ية ئومقارنة النسبة الموب. نتيجة انخفاض كال الصادرات والواردات بتأثير تداعيات األزمة المالية العالمية 22.5%

فقد كانت  2009وحتى  2000/2002ھذه النسبة تطورت خالل الفترة  أننجد  الناتج المحلي اإلجمالي إلىللتجارة 

وھذا يشير إلى  2009-2007لمتوسط الفترة % 99بلغت  أنھافي حين  2002-2000لمتوسط الفترة  %48.5تعادل 

  ..مقارنة بالسنة السابقة% 26.8بنسبة  2009وقد تراجعت في عام تطور االقتصاد السوري في تزايد مساھمة التجارة 

إال أن . رمليون دوال 8581 تتجاوز 2009-2007خالل الفترة  االتحاد األوربيمتوسط قيمة التجارة الكلية مع دول 

 . مقارنة بالسنة األخيرة% 34.7بلغ مقداره  2009التجارة مع ھذه الدول شھدت ھبوطا في عام 

خالل % 30.2يظھر تحليل بيانات التجارة الخارجية السورية أن تجارة الدول اآلسيوية مع سورية قد تطورت بمعدل 

من إجمالي % 31.7كان يعادل العربية  دول الفي حين أن إجمالي التجارة مع . 2009وحتى  2002-2000الفترة 

 %.0.7وقد تراجع ھذا المعدل في العام التالي بحوالي  2008التجارة السورية في عام 

-2007للفترة صادرات والواردات والتغير في حجم التجارة والميزان التجاري مقارنة أداء التضمن يالتالي الشكل 

2009  



2010التجارة الزراعية السورية   
 

25 

  )مليون دوالر( 2009 -2007 ،السورية مؤشرات التجارة الكلية 1- 2الشكل 

 
  1-2الجدول  ،إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء  لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر 

 إال 2008في العام الشكل السابق أن إجمالي التجارة تطور بشكل استثنائي خالل فترة المقارنة وكان متميزاً  نيالحظ م

عام  مليون دوالر 4781بقي سالباً رغم الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات حيث بلغ العجز فيه تجاري اليزان أن الم

 .2008و 2007العام مقارنة بالعامين ھذا ويالحظ أيضا تزايد العجز التجاري في  2009

، تجارة السوريةمن إجمالي ال% 10.8ته حصبلغت و العراقھم لسورية ن يالشركاء التجاريأھم  كان، 2009في عام 

، %)4.8(مصر و ،)%5.1(الصين ف%) 5.5(تليھا ألمانيا  %)5.7(تركيا ثم  ،%6.3مشكلة أوكرانيا بعده  توجاء

   .)2-2انظر الجدول (  %)3.5(، فرنسا %)3.6(روسيا االتحادية  ،)%4.7( المملكة العربية السعوديةو

مليون دوالر قيمة  87مليون دوالر منھا  2775إلى العراق وصل إجمالي قيمة التجارة مع ، 2009في عام 

 وبلغت قيمة التجارة الكلية بين سورية.  مليون دوالر قيمة الصادرات السورية إليھا 2697المستوردات السورية و 

وقفزت ألمانيا بالنسبة إلجمالي التجارة  اكبر شريك تجاري لسورية تركيا ثالثوقد مثلت . مليون دوالر 1475وتركيا 

مليون دوالر عام  1403إحدى أھم الشركاء التجاريين الرئيسيين لسورية حيث بلغ إجمالي التجارة معھا  لتصبح

  ).2.2جدول (. 2009

مليون  1592وصل العجز التجاري معھا إلى (الميزان التجاري سالبا مع كل من أوكرانيا كان ، 2009في عام 

، البرازيل )مليون دوالر 503(، مصر )مليون دوالر 903(ة روسيا االتحادي ،)مليون دوالر1282(الصين  ،)دوالر

في حين كان الميزان التجاري موجبا مع  .)مليون دوالر 240(والواليات المتحدة األمريكية ، )مليون دوالر 489(

ون ملي 181(الجزائر  ،)مليون دوالر 195(لبنان  ،)مليون دوالر 451(فرنسا  ومع مليون دوالر 503ألمانيا بحوالي 

أوكرانيا وتركيا الميزان التجاري القياسي سالبا أيضا مع كان ، أخرىمن جھة . )مليون دوالر 170(األردن و، )دوالر

   .أوكرانيا والصينوكانت سورية تقريبا مستوردة فقط من وروسيا االتحادية 

 التصدير الكلي 1- 2-2

اإلجمالي لتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي  لتسريع النمو في الناتج المحلي توسيع صادراتھا إلىسورية  سعت

الحكومة اتخذت وقد . االستيراد خاصة بعد أن بدأت في تحرير االقتصادموازنة العجز الناجم عن زيادة للتمكن من و
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 اييرعشملت االھتمام بتطبيق مزيادة صادراتھا عبر العديد من األدوات وبالتالي تنافسية التحسين لالعديد من الخطوات 

 .وتقديم بعض الخدمات التي تساعد في تنمية الصادرات تعيق التصديرة وإزالة العقبات التي الجود

وساعد انضمام سورية % 11نسبة  2009وحتى العام  2002-2000معدل النمو السنوي للصادرات خالل الفترة بلغ 

ئق التي تواجھھا التجارة السورية عند دخول العواوالتخفيف من الصادرات للعديد من االتفاقيات التجارية في زيادة 

 كبر منأ ظلالواردات  حجمأن  إالالمتسارع لصادرات انمو  وبالرغم من) 1-2الجدول ( الخارجية األسواق

 أنوساعدت اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومة لتحسين واقع الصادرات على رفع قيمتھا، وكانت النتيجة  .الصادرات

باألسعار  % 125بحوالي  2000/2002كانت أعلى من قيمتھا لمتوسط الفترة  2009/- 2007ة قيمتھا لمتوسط الفتر

 2007مقارنة بالعام % 31.5على ارتفاع معدل النمو بحوالي  2008وساعد ارتفاع الطلب الخارجي في عام  .الجارية

نتيجة  أنھا ھبطت في العام التالي إال %52.8حوالي إلى وبالتالي ارتفعت نسبة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي 

 .فقط %34.3وشكلت  تداعيات األزمة المالية العالمية

 اتھحصبلغت والعربية  الدول ھي 2009في عام الوجھة األساسية للصادرات السورية ت كانبالنسبة لمجموعة الدول، 

االتحاد لھذه الصادرات ھو وكان الھدف الثاني  ،)2008عام  عن% 2.5نسبة ب زادت(من إجمالي الصادرات % 52

انخفضت % (4.5ثم البالد اآلسيوية بنسبة  ،)2008في عام % 33.6ت من نسبة ھبط% ( 30بنسبة تعادل األوربي 

بقية بلدان  ثم% 2.3بنسبة الرابعة في المرتبة  أمريكادول  إلىدرات اوجاءت الص) السابقعام الفي % 5.5من نسبة 

 )4- 2الجدول %. (9.9وھي  2008عام في عن نسبتھا % 3.3ت بما يعادل نخفضالعالم والتي ا

  .العالم في دولعلى مجموعات اللصادرات السورية ا توزعتطور يظھر  2-2الشكل 

  (%)2009-2007و 2002- 2000لمتوسط الفترتين  الصادرات السورية الكلية بحسب المناطق  2-2الشكل   

 
       4 -2 الجدول ،سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء  لعدة:المصدر

من إجمالي الصادرات،  ،)%25.7( العراق بنسبة ھي  2009في عام قبلة للصادرات السورية المستالدول كانت أھم 

، مصر )%5.61(المملكة العربية السعودية  ،%) 5.64بحصة تعادل (، ايطاليا %)6.4(، فرنسا %)9.1(ألمانيا 

 )5-2جدول ( )%3(تركيا و %)3.26(اسبانيا  ،%)3.31(، األردن %)3.34( ، لبنان %)3.5(
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 ذهھ رتفعتا(من إجمالي الصادرات % 52.5نسبة  المستوردة للصادرات السوريةالخمسة األوائل وبلغت حصة الدول 

من إجمالي % 69لى حوالي بلغت مساھمة الدول العشر األولكن بالمقابل و%) 50.8حيث كانت 2008العام  عن ةالنسب

 ).9-2الجدول (%) 72.8وھي  2008العام  المسجلة فيالنسبة  وھي أقل من(قيمة الصادرات السورية 

. 2009مليون دوالر عام  953ومقداره بعد العراق الى ألمانيا القسم األعظم من الصادرات السورية كان موجھا 

مليون  591(وجاءت ايطاليا رابعاً  مليون دوالر 675بما يعادل  أكبر سوق تجاري للسلع السورية لثوشكلت فرنسا ثا

 ةخامسالمرتبة ال والتي جاءت فيوكان قسم كبير من الصادرات السورية من حصة المملكة العربية السعودية . )دوالر

كما استمرت الصادرات السورية . مليون دوالر 363الصادرات إلى مصر حوالي حققت و. )مليون دوالر 588(

األردن صادرات بقيمة مليون دوالر واجتذب  350بتسجيل الحضور في السوق اللبنانية مسجلة حجم صادرات قدره 

والجزائر والواليات المتحدة وھولندا تركيا اسبانيا ووبالنسبة للدول األخرى، تعتبر  .عامنفس المليون دوالر في  347

من الصادرات  %14.3تعادل حصة تمثل للصادرات السورية ذات أھمية كبيرة واإلمارات العربية المتحدة أسواقا 

  .السورية

من إجمالي % 29 ةصادرات المعادن والمقالع نسب، شكلت 2009في عام الصادرات بحسب الفصول بالنسبة لتوزيع 

وشكلت في ھذا العام % 54تراجعت عن نسبتھا في العام السابق وھي في حين أن صادرات قطاع التصنيع الصادرات 

الصادرات  رتفاع حصةويالحظ ا .لھذا العام%14وأصبحت نسبته  %7بحوالي  تقدمقطاع الزراعة فقد  أما. فقط 48%

 ). 3-2انظر الجدول (من إجمالي الصادرات  %3بمقدار  في ھذا العام  قطاعاتبقية المن 

ي نسبة صادرات ويالحظ وجود زيادة مھمة ف 2009-2008السنتين بنية الصادرات خالل  3- 2يوضح الشكل و

  .2008مقارنة بالعام  2009الزراعية في عام المنتجات 

  )من إجمالي الصادرات( %  2009- 2008الصادرات السورية موزعة بحسب القطاعات في العامين  3- 2الشكل 

         
  3 – 2 لالجدو ،إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء  لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر

ً  نمواً  حيث أحرزتية في خالل العقد الماضي عاالصنالصادرات على تحسن طرأ  وساھم في ھذا . %41 قدرهسنويا

ً  اً نموالتي حققت السلع الغذائية  صادراتتحسن التطور  حصتھا في الصادرات  زادتكما % 68.9 يعادل سنويا

مقارنة بالعام السابق % 44بحوالي  2009ت في عام إال أن الصادرات الصناعية تباطأ .%15بحوالي الصناعية 

  .متأثرة بركود التجارة العالمية بعد األزمة المالية
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 االستيراد الكلي 2- 2-2

وانفتاح األسواق  بعد تحرير التجارةنتج عن تعديل السياسات التجارية لنمو تسارعا غير مسبوق في االواردات  شھدت

ع الخاص باستيراد معظم السلع التي اوالسماح للقط ة تخفيف القيود على االستيرادنتيجالمحلية أمام السلع المستوردة 

وساھمت االتفاقيات التجارية مع الشركاء التجاريين في زيادة حجم  .كانت مقيدة أو محصورة أو ممنوعة من االستيراد

 .ألسواق السوريةاالستيراد بموجب التفضيالت والتسھيالت الممنوحة للمصدرين من ھذه الدول لدخول ا

الجدول ( 2009حتى العام  2002-2000خالل الفترة  %16.9قدره  سنوي نمو معدلالواردات السورية وقد سجلت 

مليون  15258ووصلت قيمتھا إلى  السابققارنةً بالعام م% 15معدل تراجعت ب  2009عام  فيالواردات لكن و .)2-1

  .ادراتلنفس األسباب المذكورة فيما يتعلق بالص دوالر

مليون  4617من حوالي  2009-2007و  2002-2000وقد زادت المستوردات الكلية بأكثر من الضعف بين الفترتين 

 . مليون دوالر15648دوالر إلى 

 إجماليمن % 87 حواليب رة أساسية من المنتجات الصناعية التي ساھمتبصوالمنتجات المستوردة  تكونت

كانت  و%  11ت الزراعية وشكل المنتجات ، و)عن العام السابق% 5بنسبة انخفضت (  2009في عام  المستوردات

من إجمالي المستوردات  %1والقطاعات األخرى محدودة جداً لم تتجاوز منتجات المقالع والمعادن المستوردات من 

  .والنسب المئوية لمكوناتھا بنية المستورداتتطور يبين  التاليالشكل ).6 -2الجدول (.  لكل منھما

  (%) 2009-2008في السنتين  المستوردات السورية الكلية بحسب القطاعات،  4- 2الشكل 

      
 6 -2 الجدول ،إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر

معدل سجل فقد بقية القطاعات من   أسرعزراعة في إجمالي المستوردات في ھذه السنة قطاع الالواردات ل نمو وكان

كانت  صناعات التحويلية مستوردات قطاع الفي حين أن نسبة تراجع  مقارنة بالعام السابق% 28.7قدره زيادة 

 .بدون تغيير قطاع المناجم والمعادنوبالمقابل بقي  19.8%

واألغذية والمشروبات ميائية المواد الكيالمعادن األساسية والتي تشمل ولمستوردات الصناعية مكونات اوبالنسبة ل

على الشكل التالي  2009اآلالت ومنتجات التبغ فقد توزعت في العام والمنسوجات ووالمحركات والعربات والتريالت 

، )%15.6(بنسبة المواد الكيميائية من إجمالي المستوردات الصناعية، و%) 18(المعادن األساسية بنسبة ساھمت : 
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، %)1.8(اآلالت %)2(المنسوجات ، %)6.5(المحركات والعربات والتريالت و، %)11.2(األغذية والمشروبات 

راً في طوتالمستوردات الصناعية قد شھدت و .%31وشكلت المستوردات الصناعية األخرى%) 1.1(ومنتجات التبغ 

كما زادت مليون دوالر  743مكوناتھا حيث زادت واردات المركبات والتريالت خالل العقد الماضي بحوالي  بعض

مليون دوالر وتقدمت مستوردات المنسوجات  1219المستوردات من المنتجات الغذائية والمشروبات بحوالي 

 .مليون دوالر 130مستوردات اآلالت بمقدار مليون دوالر في حين تراجعت  44بمقدار

من إجمالي  %31.2وشكلت  اآلسيوية كانت الدول 2009عام على مستوى المناطق أھم مصادر المستوردات 

وبلغت % 23.6في المرتبة الثانية  وساھم بنسبة وجاء االتحاد األوربي مليون دوالر  4755 تھاوبلغت قيم الواردات

 اتلتھ )مليون دوالر 2758% (18ثم الدول األوربية األخرى وشكلت  مليون دوالر 3607صادراته لسورية قيمة 

وشكلت % 9.6كانت والمستوردات من الدول األمريكية  ثم )مليون دوالر 2509(% 16.4بنسبة الدول العربية 

  .)7-2انظر الجدول ( فقط %1 المستوردات من بقية دول العالم

ويالحظ  2009-2007و 2002-2000يظھر بعض التغيرات الملحوظة في مناطق االستيراد خالل الفترة  4-2الشكل 

- 2007الفترة سورية قد تراجعت في إلى للسلع  األھم  رمصدالأن حصة المستوردات من االتحاد األوربي الذي يعتبر 

  .في حين ارتفعت حصة البالد العربية والبالد اآلسيوية 2009

  (%)المستوردات الكلية السورية بحسب المناطق  5- 2الشكل 

  
   7 -2 الجدول ،إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك:المصدر

من إجمالي % 10.5 وشكلت الواردات منھا نسبة أوكرانيا :ھي 2009سورية في عام ة إلى المصدرالدول  أھمكانت و

كانت في المرتبة الرابعة في العام السابق بعد روسيا االتحادية والصين  أنبعد  األولىالمرتبة  احتلتوقد  الواردات

 ،)%6(روسيا االتحادية ثم  ،%7.6لتحتل لمركز الثالث بنسبة  تركياوتقدمت ، %8.5الصين بنسبة  ھاتتل، وايطاليا

 )%3(الواليات المتحدة األمريكية ف%) 3.6(ايطاليا بحصة تعادل  ،)%4(المملكة العربية السعودية ، %)5.7(ومصر 

    .)8 -2الجدول (من إجمالي قيمة المستوردات السورية % 52ومجموع ھذه الدول يشكل حوالي 



2010التجارة الزراعية السورية   
 

30 

في العام % 42تناقصت من نسبة  (% 38.3مستوردات من الشركاء الخمسة األوائل اللغت نسبة ب 2009في عام 

 )بالعام السابق% 54.6ازدادت بشكل طفيف من نسبة (% 55من الشركاء العشرة األوائل مستوردات النسبة و) 2008

 .)9- 2الجدول (

 السورية الزراعيةالتجارة  3- 2

 2009في عام من الناتج المحلي اإلجمالي % 19بجزء مھم يمثل حوالي لوطني الزراعة في رفد االقتصاد ا تسھم

من خالل السنوات الماضية  مساھمة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي راجعتوقد ت. 2000باألسعار الثابتة لعام 

  . 2008في عام % 17و 2007عام في % 20 الى 2006في عام % 24

مع  اإلجماليالناتج المحلي  اتساق منحىناتج المحلي الزراعي والناتج المحلي اإلجمالي ويبين الترابط بين ال 6- 2الشكل 

متأثرة بالظروف حيث مال الناتج المحلي الزراعي للھبوط  2006حتى عام الناتج المحلي الزراعي صعوداً منحى 

 .لي صاعداً جمافي حين بقي الناتج المحلي اإلالمناخية 

 )مليون ليرة سورية ( 2009وحتى العام  2002-2000المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الزراعي خالل الفترة مقارنة الناتج  6- 2الشكل 

  
 بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية لعدة سنوات: المصدر

لية خالل العشر سنوات الماضية ووصلت نسبتھا إلى التجارة الكباألسعار الجارية تضاعفت قيمة التجارة الزراعية 

التجارة الزراعية خالل السنوات القليلة الماضية  ارتفاع قيمةيعزى و%. 22.6وفي الناتج المحلي اإلجمالي % 26.7

ً بسبب زيادة  الزراعي يالتجار تسارع وتيرة التبادلإلى  ً تطوراً نوعيا مشاركة القطاع الخاص في الذي يشھد حاليا

إلغاء حظر وحصر وتقييد معظم السلع الزراعية من االستيراد أو بعد صدور قوانين  النشاطات التجارية الزراعية

التي ساھمت  الزراعية للمنتجاتية تسويقوال اإلنتاجيةشھدت سوريا إقامة العديد من المشاريع االستثمارية  التصدير كما

 .في زيادة اإلنتاج الزراعي المتاح للتصدير

ً ان التبادل التجاريشھد  وقد  حواليمعدل النمو السنوي للتجارة الزراعية بعكس في زيادة الزراعي تطوراً مھما

من مقارنة التجارة الزراعية في  أكثريتضح ھذا التطور و 2009حتى العام  2002- 2000فترة الخالل % 20.4

 تحقيقالحكومة بالتزام  ذلك نتيجة وكان .%227حيث زادت قيمتھا بمعدل   2009-2007و 2002-2000الفترتين 

تحقيق االكتفاء الذاتي من لاإلنتاج الزراعي  وزيادةستثمارات في قطاع الزراعة اال شجيعالقتصادي وتاالنفتاح ا
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الزراعية ورفعت القيود السلع معظم باستيراد وبالمقابل سمحت الحكومة مين فائض للتصدير أتالمحاصيل األساسية و

 .اوالحظر والحصر عنھ

وحتى  2002-2000الناتج المحلي الزراعي خالل الفترة التجارة الزراعية إلى المحلي اإلجمالي و إلى الناتج الكلية نسبة التجارة 7- 2الشكل 
2009 (%)  

 
 بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية لعدة سنوات: المصدر

في  على زيادة اإلنتاج الزراعي تحسينه وزيادة مساھمته شجعوخاصة في مجال التصدير يالتجارة الزراعية إن تطور 

 .االقتصاد الوطني وفي تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي لسكان الريف

سبباً تم 2009والذي تراجع عام لميزان التجاري الزراعي والدولة معنية برفع قيمة الصادرات الزراعية لتصحيح ا

 .مليون دوالر 938قدره عجز بحدوث 

 الصادرات الزراعية السورية 1- 2-3

أھمية متزايدة لدورھا المھم في تحسين األداء في مجمل القطاع الزراعي فھي باإلضافة راعية الصادرات الزتكتسب  

لذلك . إلى كونھا عامل جذب لالستثمارات الزراعية فإنھا تحرك كامل النشاطات اإلنتاجية والتسويقية والتصنيعية

في تحسين تنافسية المنتجات الزراعية  بادرت الحكومة إلى رفد ھذا القطاع الحيوي بعدد من اإلجراءات التي تساھم

صحية خالية طبيعية ومنھا زيادة الرقابة على الصادرات الزراعية والتأكيد على مسألة الجودة وتشجيع إنتاج منتجات 

  .من المواد الكيميائية

فترة الخالل % 17سنوي إلى ال ھامعدل نمو ووصلوقد انعكس ذلك على زيادة الصادرات الزراعية بصورة كبيرة 

ً على تطور  وھذا لصادرات الكليةمعدل نمو امن  أعلىوھو  2009 وحتى عام 2000-2002 يعتبر مؤشراً مھما

أدائھا ورفع في المقابل فان ھناك حاجة لمزيد من التشجيع والدعم للصادرات الزراعية لتحسين و. مع الزمن متسارع

قبل عدة سنوات رغم  فقط %15بعد أن كانت  2009في عام % 28 إلى طورتوالتي ت إجمالي الصادرات تھا فينسب

  .)12 - 2والشكل  ، 9-2الشكل ( الصادراتھذه الختالفات الطقس آثارا سلبية على أن 



2010التجارة الزراعية السورية   
 

32 

 )مليون دوالر( 2009- 2007و 2002-2000خالل الفترتين  الصادرات الكلية والصادرات الزراعية 9- 2الشكل 

 
  12 -2 الجدول ،عدة سنوات إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء ل:المصدر

من المؤشرات االيجابية في تطور الصادرات الزراعية التحول التدريجي نحو زيادة الصادرات الزراعية المصنعة 

 تناقصت في الفترة السابقة في مقابل زيادة فيالمصدرة السلع الخام  ويالحظ أن نسبة. لالستفادة من القيمة المضافة

في عام % 51فقد أصبحت  %57تعادل  2006في عام السلع الخام ي حين كانت نسبة ففنسبة المنتجات المصنعة 

من جھة أخرى تتشكل معظم  .لنفس الفترة% 49إلى % 43من المنتجات المصنعة في حين زادت نسبة  2009

وتبلغ  .2009الصادرات الزراعية في عام  إجماليمن % 85وتصل نسبتھا إلى السلع الغذائية الصادرات الزراعية من 

%. 37وحصة العشر سلع األولى % 29نسبة مساھمة السلع الخمس األولى في إجمالي الصادرات الزراعية حوالي 

 )14- 2جدول (

   (%) 2009 -2000/2002تركيب الصادرات الزراعية السورية خالل الفترة  10- 2الشكل 

    
  11 -2 الجدول ،بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية في سورية: المصدر



2010التجارة الزراعية السورية   
 

33 

في مقدمتھا  القطن  يأتيفصالً  3915نجد أنھا تتكون من فصول التعريفة الجمركية الزراعية بحسب  الصادراتبدراسة 

من إجمالي  )%15(الخضار   تشكل  والمشروبات والسوائل الكحولية والخل و الخضارو الحبوبوالحيوانات الحية و

فالمشروبات والسوائل الكحولية ) %8(القطن وصادرات ) %8.2 (بوب الحمحضرات من  تليھا الصادرات الزراعية

ً  )%4.8(الحيوانات الحية ثم ) %7(والخل -2الجدول (الصادرات الزراعية  إجمالي من% 43 إلىوتصل نسبتھا معا

  ). 2009يعرض ھذه البيانات مرتبة بحسب القيم المطلقة للعام  13

تشتھر سورية و .مليون دوالر عن العام السابق 107بمقدار  2009م في عاالخضار الطازجة صادرات  قيمة تزاد

 أنرغم العربية  األسواقفي والتي يزداد الطلب عليھا بصورة كبيرة بصادراتھا من الفواكه المميزة ذات النوعية الجيدة 

 2002-2000الفترة  مليون دوالر لمتوسط 110ت قيمتھا من رتفعفقد ا األسواقصادراتھا تواجه منافسة شديدة في ھذه 

وأيضاً زادت . 2009في عام % 134يعادل  ماوقد زادت قيمتھا ب 2009-2007مليون دوالر لمتوسط الفترة  253 إلى

% 8.8وحتى  2002-2000لمتوسط الفترة % 3حصة الخضار المحضرة في إجمالي الصادرات الزراعية من 

عن العام  2009في عام % 43الزيوت والدھون بحوالي ھبطت قيمة صادرات بالمقابل . 2009-2007لمتوسط الفترة 

 .مليون دوالر في نفس العام 937بحوالي  ھبوطاً حاداً سجلت قيمة صادرات المشروبات الروحية والخل كما . السابق

من إجمالي  %7وشكلت  البندورة ھي  2009في عام  ةصدرمالالرئيسية السلع كانت على مستوى السلعة فقد  أما

ويالحظ . %)3( غير المسرح وغير الممشط القطن و%) 4(ثم الحمضيات %) 5(تليھا الفواكه  الزراعيةالصادرات 

 2005في عام % 5 فقد كانت السنوات القليلة الماضيةزادت بشكل ملحوظ خالل  المياه المعدنية والغازيةأن صادرات 

ً شھدكما . 2009 إجمالي الصادرات الزراعية في عاممن % 7زادت لتصبح و مفاجئا في  ت سورية أيضا ارتفاعا

  .)16-2الجدول ( العدسكما شھدت ھبوطا في منحنى تصدير  2009 في عام األلبان واألجبان صادرات 

  )مليون دوالر( 2009 ،2002-2000تطور تصدير بعض السلع الزراعية المختارة خالل الفترة  11- 2الشكل 

 
   16 -2  الجدول ،راعية في سوريةبيانات المركز الوطني للسياسات الز: المصدر

                                                           
زاد عدد الفصول في ھذه السنة عن السنوات السابقة بسبب اعتماد تصنيف البيانات من المكتب المركزي لإلحصاء حيث كنا في السابق  15

نعتمد تصنيف البيانات المعتمد لدى الھيئة العامة للجمارك للسلع الزراعية وبذلك أضيفت ستة فصول جديدة تعتبر فصوالً زراعية بحسب 
يتضمن بيانات عن ( 35والفصل ) العضوية ةيتضمن بيانات عن المنتجات الكيماوي( 29المكتب المركزي لإلحصاء وھي الفصل تصنيف 

) يتضمن بيانات عن الجلود بفراء ومصنوعاتھا( 43والفصل ) يتضمن بيانات عن المطاط ومصنوعاته( 40والفصل ) منتجات أساسھا النشاء
  )يتضمن بيانات عن الحرير( 50والفصل ) نوعات القشيتضمن بيانات عن مص( 46والفصل 
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ويظھر وجود تحسن في  2009-2007والفترة  2002- 2000 تينالفتر خاللبنية الصادرات  تطوريبين  12-2الشكل 

القطن غير المسرح وغير الممشط صادرات حصة في حين تقلصت األجبان وزيت الزيتون صادرات حصة 

  .وصادرات األغنام

  (%) الزراعية السورية الرئيسية  حصص الصادرات 12- 2الشكل 

  2009 -2007وسطي الفترة   - ب                                     2002-2000وسطي الفترة  - آ

  
  15 -2 الجدول ،بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية في سورية: المصدر  

بحوالي بذور الكمون وزادت صادرات دوالر،  مليون 78بمقدار البندورة  قيمة صادرات مادة زادت، 2009في عام 

. مليون دوالر على التوالي 4و 53ت والفستق الحلبي بحوالي حمضياكذلك ارتفعت قيمة صادرات ال. مليون دوالر7.5

مليون دوالر،  82بمقدار زيت الزيتون مليون دوالر،  111األغنام بحوالي صادرات كل من  توفي المقابل تراجع

 . )15 -2 الجدول( مقارنة بالعام السابق دوالرمليون  10القمح دوالر ومليون  50العدس 

 الواردات الزراعية 2- 2-3

ً  ةالمستورالزراعية شھدت السلع  نتيجة انفتاح السوق المحلية على البضائع خالل السنوات الماضية  نمواً استثنائيا

إلى األسواق المحلية وتقديم تسھيالت خاصة لبعض  وإزالة معظم القيود على دخول السلع تحرير التجارةبعد  األجنبية

معدل النمو السنوي  وصلفقد ومشاركة القطاع الخاص في التبادل التجاري الدول في إطار االتفاقيات التجارية معھا 

 ةالزراعي زيادة قيمة المستورداتوھذا أدى إلى  .2009حتى  2000/2002خالل الفترة  %23الزراعية إلى  للواردات

مين السلع االستھالكية أساھم في تلكن بالمقابل و في بعض السنوات وث عجز في الميزان التجاري الزراعيوحد

  . الضرورية للسكان وتوفير المواد األولية لعملية اإلنتاج الزراعي

لي من إجما %80حيث تشكل السلع الغذائية ية والمصنعة ائالغذالسلع  معظمھا من في المستوردات الزراعيةتتشكل 

عام في  %10بحوالي  نسبة السلع المصنعة المستوردةانخفضت (% 58وتشكل السلع المصنعة  المستوردات الزراعية

  )11-2الجدول ) (2007مقارنة بالعام  2009

مليون  3909حيث وصلت إلى لفترة المرجعية ا خاللعلى ھي األ 2009قيمة المستوردات الزراعية في عام وكانت 

وھذه % 25.6وبلغت نسبة الواردات الزراعية إلى الواردات الكلية . عن السنة السابقة% 33.7عادل بمعدل نمو ي دوالر
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أما % 69وكانت نسبة المستوردات الزراعية إلى الناتج المحلي الزراعي تعادل  النسبة ھي أعلى من السنوات السابقة

 . )14- 2الشكل ( %12.9نسبتھا إلى الناتج المحلي اإلجمالي فھو 

مساھمة تركيزاً من الصادرات الزراعية فقد بلغت  أصبحت أكثر 2009عام بنية المستوردات الزراعية الحظ أن يو 

  .%49 العشر سلع األولى نسبةو %40 نسبةالخمس سلع المستوردة األولى في إجمالي المستوردات الزراعية 

  (%) 2009-2007-2000/2002 تينتركيب المستوردات الزراعية السورية خالل الفتر 14- 2الشكل 

  
   11 -2   الجدول ،بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية في سورية: المصدر

الحبوب، السكر  ھي حسب فصول التعريفة الجمركية بلمستوردات الزراعية السورية ، كانت أھم ا2009في العام 

والحليب ومنتجات الحليب القھوة والشاي والتوابل، ية ووالفواكه والنباتات الصناعية والبذور الزيتوالمنتجات السكرية، 

  )16- 2الجدول (  والتبغ واألخشاب والمنتجات الخشبية ، والزيوت والدھون النباتية والحيوانية

ثم البذور  ،%)14(السكر والحلويات  المستوردات الزراعية، إجماليمن  %25الحبوب  ، شكلت2009في العام 

- 2انظر الجدول %) (6(فالدھون والزيوت الحيوانية أو النباتية  %)7(اب والمواد الخشبية واألخش ،%) 12(الزيتية  

17 . (  

السكر، الشاي، الحليب  ھي 2009وفيما يخص السلع الفردية كانت السلع الزراعية الرئيسية المستوردة في عام 

 ،%)9(الذرة  ،%)13.4(السكر  توشكلت صادرا. والشعير ، الموز،استخالص الزيوتمن كسبة ال، الذرة المجفف،

 %).4.5( البذور الزيتيةكسبة و ،%).4.7(الرز ، %)8.6( فول الصويا

  .2009وحتى  2002-2000تطور بعض السلع الزراعية المستوردة خالل الفترة  15-2يوضح الشكل 
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  )ليون دوالرم( 2009- 2000/2002تطور استيراد بعض السلع الزراعية المختارة خالل الفترة  15- 2الشكل 

  
   17 -2 الجدول ،،بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية في سورية: المصدر

  .2009يالحظ من الشكل السابق تزايد المستوردات من معظم السلع المدروسة خاصة في عام 

 37اوز قيمتھا محدودة ال تتج بكمياتفبعد أن كان يستورد  ،فول الصوياحدث تحول كبير في استيراد  2004منذ عام 

 احتياجات السوق المحلية لتلبية 2009مليون دوالر عام   336تصل قيمتھا إلى  أصبح يستورد بكميات  مليون دوالر

وھذا يفسر االختالفات الحادة في استيراد ھذه  ،من ھذه المادة التي تستخدم في إنتاج الزيت النباتي وكعلف للحيوانات

 . السلعة

  (%). وردات الزراعية السورية الرئيسيةحصص المست 16- 2الشكل 
    2002-2000وسطي الفترة  - ب                               2009 - 2007 وسطي الفترة - آ 

   
       17 -2 الجدول ،،بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية في سورية: المصدر

الرئيسية وتشمل الشاي والذرة والسمن النباتي والكسبة لع السمعظم ات مستوردنسبة  انخفاضيالحظ من الشكل السابق 

   .وبذور السمسم والقھوة وعباد الشمس والزيوت
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نتيجة عدم كفاية  2008مليون دوالر عن القيمة في العام  212تزيد بمقدار  2009عام  السكر كانت قيمة مستوردات

فول الصويا كل من كسبة زادت مستوردات كما %.  39حوالي  ھاوبلغ معدل نمو. اإلنتاج المحلي وازدياد استھالكھا

 .مليون دوالر 356ووصلت إلى الذرة ارتفعت المستوردات من  كذلكو %164.6والقطن وعباد الشمس بنسبة 

نتيجة النمو المتزايد في عدد السكان  2009-2002وشھدت سورية نموا مستمرا في مستورداتھا من الرز خالل الفترة 

كل من الحليب المجفف والشاي بنسب ضئيلة عام ھبطت مستوردات في المقابل  .تھالكي للمواطنينوتحول النمط االس

2009.  

  النتائج الرئيسية

  2000بأسعار السوق على أساس األسعار الثابتة لعام بالناتج المحلي اإلجمالي بلغ معدل النمو االقتصادي مقاسا 

 2009وحتى  2002-2000سنويا خالل الفترة % 5.8حوالي 

  سنويا في العقد الماضي% 14.2تطور حجم التجارة الكلي بما يعادل. 

  10.5( وساھم بحصة قدرھا العراقھم  2009الشركاء التجاريون الرئيسيون لسورية في عام أھم  كان(% ،

 %).5.1(، والصين %)5.5(، ألمانيا %)5.7(، تركيا %)6.3(أوكرانيا 

 لبنان )والرمليون د 451(، فرنسا )مليون دوالر 503(ألمانيا  ل منحققت سورية ميزانا تجاريا موجبا مع ك ،

 .)مليون دوالر 170(، واألردن )مليون دوالر 181(، الجزائر )مليون دوالر 195(

  11حوالي  2009وحتى  2002-2000بلغ معدل النمو السنوي للصادرات للفترة%. 

 2000خالل الفترة % 16.9سنوي قدره نمو معدل بمليون دوالر  10129الكلية بمقدار المستوردات  ارتفعت-

 .2009عام وحتى  2002

  10.5( وساھمت بنسبة أوكرانياھي  2009كانت الدول الرئيسية الموردة للبضائع إلى سورية في العام(% ،

 %).4(، المملكة العربية السعودية %)5.7(، مصر %)6(، روسيا االتحادية %)7.6(، تركيا %)8.5(والصين 

 المنتجات %)87( وبلغت حصتھا منتجات الصناعات التحويلية 2009في عام  بحسب السلع لمستورداتشملت ا ،

 . فقط%) 0.6(، السلع األخرى %)1.4(، منتجات المقالع والمعادن %)11(الزراعية 

  2009وحتى  2002-2000خالل الفترة % 20.4حققت التجارة الزراعية نموا سنويا قدره. 

 وكانت مساھمتھا  .2009وحتى  2002-2000خالل الفترة % 17رات الزراعية السنوي بلغ معدل نمو الصاد

 %.28في إجمالي الصادرات تعادل 

 في إجمالي السلع الخام ارتفاع السلع الزراعية المصدرة وانخفاض نسبة الصادرات الزراعية السورية  شھدت

 .الصادرات الزراعية السورية
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 وشكلت كل منھما  والمياه المعدنية والغازيةھي البندورة  2009في عام  ةصدرمكانت السلع الزراعية الرئيسية ال

غير المسرح وغير  القطنو%) 4(ثم الحمضيات %) 5(من إجمالي الصادرات الزراعية وجاءت الفواكه بعدھما  7%

 . %)3( الممشط

 2009حتى  2000/2002خالل الفترة  %23الزراعية إلى  معدل النمو السنوي للواردات وصل.   
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  المنتجات الشركاء - األداء:التجارة الزراعية السورية -الثالثالفصل 

ً مفصالً  يقدم ھذا الفصل تقييم أداء )  1-3(يعرض القسم األول . في ثالثة أقسام للتجارة الزراعية السوريةعرضا

خارطة  –النسبية للوحدة  القيمة –الميزة النسبية الظاھرية : الصادرات الزراعية السورية من خالل ثالث مؤشرات

السورية الصادرات والواردات الزراعية  أھمواقع وتطورات  )2- 3(يتضمن القسم الثاني , التجارة الزراعية السورية

الضوء على أھم الشركاء التجاريين لسورية في مجال فيسلط  )3-3(أما القسم الثالث , 2009-2000خالل الفترة 

  . التجارة الزراعية

  التجارة أداء  1- 3

  )RCA )Revealed Comparative Advantageالظاھريةالميزة النسبية    1- 3-1

ويعبر عنه , يعتبر مؤشر الميزة النسبية الظاھرية أحد أھم المؤشرات في تقييم تنافسية المنتج في األسواق الخارجية

قيمة إجمالي ) / (لعالم لنفس السلعةقيمة صادرات ا/ قيمة الصادرات السورية من سلعة ما =(  RCAبالعالقة التالية 

  )قيمة إجمالي صادرات العالم الزراعية/ الصادرات الزراعية السورية 

أكبر من الواحد فإن البلد يمتلك ميزة نسبية ظاھرية للسلعة أو المنتج ويجب االھتمام بالسلعة أو  RCAعندما تكون 

  .صحيح سالمنتج لزيادة الصادرات منھا والعك

والتي تؤثر ) مثل سعر الصرف(رة إلى أن مؤشر الميزة النسبية الظاھرية يأخذ باالعتبار عوامل التنافسية وتجدر اإلشا

  .  على المصدرين في البلد ويعطي نتائج يمكن قياسھا بطريقة تسمح بالمقارنة بين البلدان

 2007-2000األعوام لسورية في الميزة النسبية الظاھرية ألھم الصادرات الزراعية ا )1-3الجدول ( 1-3 الشكل يبين

تتمتع بميزة نسبية ظاھرية باستثناء القمح والجبن في العام  السلع التصديرية السورية معظم أن يظھر حيث, 2008 –

ميزة نسبية ظاھرية  كالتي  ال تمتل 2008و القمح والجبن والحمص في العام ,2007والقمح والحمص في العام  ,2000

ابق أن األغنام الحية وزغب بذور القطن والعدس على الترتيب حصلت على اكبر ميزة نسبية كما يبين الشكل الس, 

مما يدل على تحسن أداء ھذه المنتجات في السوق العالمية من حيث الحصة في السوق باإلضافة إلى النوعية ,ظاھرية  

ذات نوعية وجودة أفضل خاصةً ما يتعلق  والجودة وھذا يعني أنه من المھم بذل المزيد من الجھود لتكون ھذه المنتجات

  . بتلبية رغبات المستھلكين في الدول المستوردة
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 2008 - 2007 - 2000النسبية الظاھرية ألھم الصادرات الزراعية السورية خالل األعوام  هالميز 1- 3 الشكل
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لنت القطن البندورة البرتقال الكرز المشمش التفاح القمح العنب العدس البطاطا الجبن (من
حليب
البقر)

زغب بذور
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الحمص زيت
الزيتون
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Series1 2007 2008  
  )1-3 الجدول( ةوالزراعقاعدة بيانات منظمة األغذية : المصدر

  )  RUV)Relative Unit Valueية للوحدة القيمة النسب   2- 3-1

 .للعالممؤشر القيمة النسبية للوحدة قيمة وحدة الصادرات لمنتج معين في دولة معينة نسبةً إلى وسطي قيمة الوحدة  يمثل

تستخدم قيمة الوحدة كمؤشر لألسعار خاصةً وأنه من غير السھل توفر األسعار للسلع الفردية أو حتى لبعض 

قيمة الوحدة السورية تساوي قيمة الوحدة في (لقيمة المرجعية أو متوسط قيمة ھذا المؤشر ھي الواحد وا ,الصناعات

عندھا نقول بأن سورية تصدر منتجھا بسعر أقل  1من ) أو أعلى(إذا كانت القيمة النسبية للوحدة أدنى ) . السوق العالمي

  . العالميمن متوسط السعر ) أو أكثر(

التغيرات في القيمة النسبية للوحدة ألھم الصادرات الزراعية السورية الھامة  بعض )2-3دول الج( 2- 3 الشكليبين 

أظھرت قيمة  زيت زيتون -الجبن-العنب-القمح- البرتقال-أن البندورة المالحظومن  .   2008 – 2007 - 2000 لألعوام

ً على القدرة التنافسية لھذه  2008باإلضافة للبطاطا في العام    2007العام  في 1من  اقلنسبية للوحدة  مما يدل أيضا

زيت  –البطاطا  –القمح  –البرتقال  القيمة النسبية لوحدة كل من تراجعتبينما  .المنتجات في األسواق الخارجية

    .في الفترة األخيرة  1  إلى أدنى من 2000في العام  1من أعلى من الزيتون البكر 
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 2008- 2007 - 2000أھم الصادرات الزراعية السورية خالل األعوام القيمة النسبية لوحدة  2-3 الشكل  
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األغنام الحية* لنت القطن بندورة البرتقال القمح العنب العدس البطاطا الجبن (من
حليب البقر)

زغب بذور
القطن

الفستق الحلبي الحمص زيت الزيتون
البكر

2000 2007 2008
  

  )2-3الجدول ( ةقاعدة بيانات منظمة األغذية والزراع: المصدر   

  أداء الصادرات   3- 3-1

أداء المنتجات المصدرة الرئيسية في  )3 -3(الشكل يوضح الرسم البياني لخارطة التجارة الزراعية السورية في 

النمو مقابل ) حجم البقعة(الممثل في إلى قيم صادرات ھذه المنتجات استناداً  2008 -2004  الفترةخالل  سورية

السنوي للصادرات  نمووال) المحور األفقي(السوق العالمي السنوي لحصة الصادرات الزراعية السورية المختارة في 

  ).العموديالمحور (الفترة  الزراعية العالمية أو الطلب العالمي لنفس السلع المدروسة خالل نفس

الخط األفقي (خالل نفس الفترة  لكل السلع الزراعية التجارة الزراعية العالميةتشير الخارطة أيضا إلى معدل نمو 

وبالتالي المحورين األفقي والعمودي يمثالن تطور , 2008  – 2004في الفترة % 14.9  والتي كانت بحدود) األزرق

ً مختلفة في صفاتھا على الشكل الصادرات الزراعية محلي ً ويقسمان الخريطة إلى أربعة أرباع تضم سلعا ً وعالميا ا

  .التالي

  )الربع اليميني األعلى(الرابحة في األسواق المتنامية  –السلع المتفوقة 

ى من معدل نمو أعل(نمواً كبيراً والتي نمت خالل الفترة المدروسة  جداً  ھي تلك المنتجات السورية التي تتميز بأداء جيد

 . أدى إلى زيادة حصتھا في الواردات العالمية )العالميةالتجارة 

مثل ھذه  جھود تعزيز تجارةو, المدروسةوقد أثبتت ھذه المنتجات قدرتھا التنافسية في األسواق العالمية خالل الفترة 

  ي يمكن االستفادة منھا واعتبارھا والتبما أنھا ناجحة في األسواق العالمية  مستوى مخاطرة منخفض المنتجات تواجه
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  )2008 – 2004(خريطة الصادرات الزراعية السورية  3 – 3الشكل 
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مشمش

قمح

حمص

عدس

فستق

بطاطا

برتقال

زيت زيتون

كرز

عنب بندورة تفاح

السلع الخاسرة في االسواق السلع الرابحة في االسواق المتقلصة
ة ل ل

السلع المتفوقة
السلع المتراجعة

  
  قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة : المصدر

كما يبين . يجب أن تھدف جھود الترويج إلى زيادة قدرة عرض ھذه المنتجات معززةً بالمؤشراتو, مرجعية انقاط

المصنف في ھذه الفئة مقارنةً مع الفترة  2008 – 2004د السلع الزراعية السورية في الفترة نقص عد) 3 -3(الشكل 

حيث يالحظ دخول الفستق الحلبي ليصبح ضمن قائمة السلع المتفوقة ,)  2009التقرير السابق( 2007 – 2003

تصبح في فئة السلع الرابحة في وبالمقابل يالحظ خروج زيت الزيتون والتفاح  من ھذه الفئة ل,باإلضافة إلى العدس 

 .    األسواق المتقلصة والقمح في فئة السلع المتراجعة

  )األعلىالربع اليساري (الخاسرة في األسواق المتنامية  –السلع المتراجعة 

بما أنھا لم تظھر المقدرة على االنضمام لالتجاه الموجب  لجھود الترويج للتجارةتمثل ھذه السلع تحديات خاصة 

وبالتالي فإن سورية ,وھي إما أن تكون تراجعت أو نمت بمستويات أقل من نمو التجارة العالمية ,سواقھا العالمية أل

ومن الضروري بالنسبة لھذه المنتجات أن يتم بشكل محدد تحديد معوقاتھا والعمل  تخسر حصة في األسواق الدولية

وكما يبين الشكل أعاله  دخول كل من القمح  .ي للصادراتعلى إزالة ھذه المعوقات التي تحد من التوسع الديناميك

- 2003حيث لم تكن أي سلعة تصنف في ھذه الفئة خالل الفترة, 2008 – 2004والحمص في ھذه الفئة خالل الفترة 

2007 .  

  )الربع اليساري األدنى( المتقلصةالسلع الخاسرة في األسواق 

حيث تعرضت واردات العالم من ھذه المنتجات ,لى أنھا غير واعدة تشير النظرة العامة على آفاق ھذه المنتجات إ

خالل  ضمن ھذه الفئةالقطن  بقيبالنسبة لسورية . في السوق العالمية ة سورية منھاتقلصت حص وللركود أو التراجع 

لجبن لھذه باإلضافة لدخول كل من األغنام الحية والمشمش وا. 2007 -  2003كما في الفترة    2008 –  2004الفترة
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ويمكن تبرير التراجع إلى انخفاض اإلنتاج في المواسم المدروسة أو تصنيع المنتجات محليا بدال من تصديرھا ,الفئة

جھود الترويج التجاري لمجموعات السلع في ھذه الفئة مھمةً صعبة نظراً للحاجة لتبني  هوتواج ,) مثل القطن( خاما

   .والطلبلكل من العرض ) االختناقات(المعوقات  طرق ترويج متكاملة تأخذ بعين االعتبار

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

التي  االستيراد العالمية في أسواقالمتزايدة للصادرات الزراعية السورية تتصف المنتجات العائدة لھذا الربع بالحصص 

 الترويج التجاري فإن استراتيجيات تسويقجارة الزراعية العالمية ومن وجھة نظر معدل نمو التأو تنمو دون  تتناقص

 .ھذه السلع لألسواق الصغيرة مطلوبة لعزل األداء التجاري اإليجابي لھذه المنتجات عن التراجع الكلي في ھذه األسواق

-زيت الزيتون–البندورة –قطن ال-زغب بذور  - التفاح–البطاطا   وفيما يتعلق بسورية نجد أن بعض المنتجات مثل

   .تنتمي لھذه الفئةالبرتقال - الكرز-العنب

  تنوع األسواق   4- 3-1

وتكمن . يتم تحليل تنوع أسواق الصادرات بالنظر إلى حصة الوجھات التصديرية الخمس والعشر األوائل لكل منتج

عدد (كلما كان تركز السلعة عالياً و, صديريةأھمية ھذا المؤشر بأنه يقيم مخاطر فقدان الوجھات التصديرية لكل سلعة ت

تحليل تنوع أسواق بين  .التجاريينكلما كان الخطر أكبر في خسارة أحد ھؤالء الشركاء ) قليل من الوجھات التصديرية

ألھم  2009عام الفي ) % 92.7( عالي تركيزبالمتوسط ) 3 –3الجدول ( 4- 3الشكل  الصادرات الزراعية السورية

في %  93.9 مقابل  2009في العام  ألھم عشرة شركاء%  98وبمعدل ) 2008عام ال في % 89.3(خمس شركاء 

 –البندورة  –القمح القاسي والطري  –أن سلعاً مثل األغنام الحية ) 3 –3الجدول ( 4 - 3كما يبين الشكل ,2008 عام ال

غازية والمعدنية تأتي في المرتبة األولى المياه ال –البطاطا  -عدس –حمص -الحمضيات –زغب بذور القطن  –الجلود 

% 90.6بين  2009من حيث ارتفاع تركيزھا حيث  ترواحت  حصة أھم خمس دول وحصة أھم عشر دول في العام 

  . بينما بذور الكمون وزيت الزيتون سجال أدنى مستويات التركيز مقارنةً مع بقية السلع العالية التركيز% 100و
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   2009ألھم الصادرات الزراعية السورية  وعدد الشركاء) من إجمالي صادرات كل سلعة (% كاءحصة أھم الشر 4- 3الشكل 
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حصة أھم خمس دول حصة أھم عشر دول  عدد الشركاء التجاريين
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

ً  أظھرت أھم الواردات الزراعية السورية مستويات مرتفعة من التركز  أھم خمس شركاءحيث بلغت حصة  أيضا

في العام  ألھم عشرة شركاء%  99.4وبمعدل  2008عام %  93.5و %  92.7حوالي  2009عام البالمتوسط في 

مستويات التركز في أول خمسة أعلى وسجلت  ,)4-3الجدول  5.3الشكل ( 2008عام الفي %  98.8 مقابل  2009

 –الصويافول  –مخلفات عصر الزيتون  –الشاي  –الذرة الصفراء  –وأول عشر شركاء لكل من السلع السكر  شركاء

بينما سجلت  2009في العام % 100و%  93.3القھوة حيث ترواح التركيز بين  –النخالة  –المتة  –األسماك المعلبة 

كما تم مالحظة أن حصة أھم عشر دول لكل السلع تتراوح بين .لحليب المجففأدنى مستويات التركيز ل

  .مما يدل على ارتفاع تركز الواردات الزراعية% 100و96.4%

   2009ألھم الصادرات الزراعية السورية  وعدد الشركاء) من إجمالي واردات كل سلعة (% حصة أھم الشركاء 5- 3 شكلال
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  )4-3الجدول (قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

  مالحظات على منتجات مختارة   2–3

  الموازين السلعية  1- 3-2

ات المصدرة والمستوردة قد تمت دراسته من خالل حساب بعض المؤشرات مثل إن الميزان السلعي ألھم المنتج

   ".نسبة االكتفاء الذاتي"و " المتاح االستھالك الظاھري"

ً إليهقيمة اإلنتاج يعرف االستھالك الظاھري على أنه  ً منه الواردات  مضافا لم يؤخذ التخزين (الصادرات ومطروحا

من  االكتفاء الذاتي بالنسبة المئوية لالستھالك الظاھري ويعبر عن ,لكل سلعة) الالزمة بعين االعتبار لعدم توفر البيانات

مما يوفر مؤشراً مباشراً على توفر الفائض التصديري أو بشكل عكسي على حصة الطلب المحلي الذي  اإلنتاج المحلي

  . يجب تغطيته من خالل االستيراد

معدل (بذر الكمون  2009عام النسبي في التصديري الفائض ذات اليسية المنتجات الزراعية التصديرية الرئومن أھم 

ً أن ) 5- 3جدول ال(باإلضافة لمنتجات أخرى %) 166(الدراق  - %)178.5(التفاح  –%) 302.8 االكتفاء الذاتي علما

  . ھاھذه المؤشرات ال تأخذ بعين االعتبار مخازين أول وآخر المدة لصعوبة الحصول على البيانات الخاصة ب

لھا من  فإن نسب االكتفاء الذاتي )5-3الجدول ( 2009في العام  بالنسبة للمنتجات الزراعية المستوردة الرئيسية

 –الرز  –الشاي  –من ھذه المنتجات ال ينتج في سوريا مثل القھوة " بما أن قسما منخفضة بشكل كبير الطبيعي أن تكون

 فول الصويا  أو أن ھذه المنتجات تنتج في سوريا بكميات قليلة مثل, نھا الصفرالمتة والتي تبلغ معدالت االكتفاء الذاتي م

عباد الشمس   بذور السمسم  - .16)%14(السكر  - %)8.7(الذرة  -%)  0.2(حيث تكون نسبة االكتفاء الذاتي منھا 

    %)58(الشعير  –- %) 21(الزيتي

  أھم الصادرات الزراعية السورية   2- 3-2 

ً التالية  تتضمن الفقرات   :  خاللھم الصادرات الزراعية السورية من أل شرحا

 2000الفترة خالل  التطورات لمقارنة 2009- 2007 و 2002-2000مرجعيتين الفترتين ال وسطي مقارنة – 

2009. 

  باإلضافة إلى الوجھات , بالنسبة للكمية و القيمة 2009-2005التطورات التي حدثت مؤخراً خالل الفترة

و نشير ھنا إلى أنه قد تم حساب قيمة الوحدة لكل من ھذه السلع بتقسيم القيمة الكلية لصادرات  الرئيسية التصديرية

ً (السلعة على كميتھا وھي أقرب تعبير ممكن  ويتم تكرار نفس  .تصديرالعن األسعار التي تم بھا ) وإن لم يكن دقيقا

  . 3- 2-3الطريقة ألھم الواردات الزراعية السورية في الفقرة 

  و الغازية  هالمياه المعدني

لتحتل المرتبة األولى , بشكل واضح) 2009-2007(ازدادت صادرات المياه المعدنية والغازية في السنوات األخيرة 

, مما أدى إلى زيادة نسبة مساھمتھا في القيمة اإلجمالية للصادرات الزراعية السورية,في ترتيب الصادرات الزراعية 
                                                           

  .آخذين بعين االعتبار السكر المستورد للتكرير  16
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 – 2000في حين لم تتجاوز مساھمتھا الوسطية في الفترة ,   2009 – 2007في الفترة %  14.9والتي بلغت نحو

أما بالنسبة للكمية %  148نحو  2009 – 2000وكان معدل النمو السنوي لقيمة الصادرات للفترة , % 0.4الـ  2002

  %.128فقد كان 

ألف طن بقيمة  12.3نحو  الف 2002 – 2000الفترة  بلغ الوسطي السنوي لكمية صادرات المياه المعدنية والغازية في

مليون 483ألف طن بقيمة مقدارھا  1079إلى  2009 – 2007مليون دوالر لتزداد بشكل كبير في الفترة 3.6مقدارھا 

/ دوالر 293أما بالنسبة لوسطي قيمة الوحدة من صادرات المياه المعدنية والغازية فقد تزايدت بشكل كبير من , دوالر

  .طن على التوالي/ دوالر 447إلى  طن

وكانت  2008سجلت صادرات المياه المعدنية والغازية ذروتھا في العام  2009 – 2005وفي السنوات األخيرة 

ألف  620فقد كانت الكمية المصدرة منھا نحو 2009أما في العام   ,مليون دوالر 1144.9ألف طن بقيمة  2288.9نحو

  . مليون دوالر 206طن بقيمة 

من إجمالي صادرات % 97.3يعتبر العراق الوجھة التصديرية الرئيسية لصادرات المياه المعدنية والغازية بنسبة 

كما وتصدر , مما يتطلب السعي لدخول أسواق جديدة 2009 – 2007سورية من المياه المعدنية والغازية في الفترة 

  ).6- 3(ول المياه المعدنية والغازية بكميات قليلة إلى األردن الجد

  األغنام

وتعتبر عصب ھذه الصادرات حيث ,تحتل صادرات األغنام المرتبة الثانية في ترتيب الصادرات الزراعية السورية 

%  5.5حوالي  2009 – 2007بلغت نسبة مساھمتھا وسطياً من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية في الفترة 

مما يدل على أن مساھمتھا بالنسبة إلجمالي قيمة الصادرات  2002 –2000 في الفترة% 15.7بينما كانت حوالي الـ 

وذالك بسبب زيادة نسبة ) 2009 – 2007و  2002 – 2000(الزراعية السورية تناقصت خالل الفترتين المرجعيتين 

ن صادرات باإلضافة إلى أ, مساھمة  صادرات المياه المعدنية والغازية في حصيلة الصادرات الزراعية السورية 

فقد كان عدد األغنام في العام ,  2008/2009/ 2007الذي أصاب المواسم  17األغنام تأثرت بشكل كبير   بالجفاف

 2009مليون رأس  عام 18.3مليون رأس والى  19.2إلى  2008مليون رأس ليتناقص في العام  22.9حوالي  2007

فإن الكميات  7- 3ألغنام في تلك الفترة،وكما يبين الجدول باالضافة إلى السياسات الزراعية التي حدت من تصدير ا,

إلى الربع تقريباً  2009ألف طن لتتراجع بشكل كبير في العام  85حوالي   2008المصدرة من األغنام كانت في العام 

  )ألف طن 22حوالي (

معدل النمو بالنسبة للكمية أما , 2009 – 2000في الفترة % 0.5بلغ معدل النمو السنوي لقيمة صادرات األغنام نحو 

  .سنويا% 6.9فقد انخفض بنحو

مليون 153ألف طن بقيمة مقدارھا  54.7نحو   2002 – 2000بلغ الوسطي السنوي لكمية صادرات األغنام في الفترة 

  .مليون دوالر178.4ألف طن بقيمة مقدارھا  54إلى  2009 – 2007دوالر لتنخفض بشكل بسيط في الفترة 

                                                           
  عاماً  40ھو األسوأ منذ  2008/  2007أشارت منظمة األغذية والزراعة إلى أن الجفاف الذي أصاب سورية في الموسم   17
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حيث  2008فقد سجلت صادرات األغنام قيمتھا العظمى في العام  2009 – 2005ورات األخيرة بالنسبة للتط

ألف طن  85مليون دوالر وبالنسبة للكمية فقد كانت حوالي  104فقد كانت  2009مليون دوالر أما في العام 223بلغت

  .ألف طن على التوالي خالل العامين المذكورين 22و 

 – 2007خالل الفترة %  78.5رئيسية لصادرات األغنام السورية حيث استوردت أكثر من تعتبر السعودية الوجھة ال

كما يتم تصدير األغنام إلى دول , من صادرات األغنام السورية نظراً للطلب الكبير على لحوم ھذه األغنام 2009

  ).7-  3الجدول (لبنان  –الكويت  –عربية أخرى مثل قطر 

  البندورة

سورية  منأھم سلع الخضروات المصدرة  منتعتبر و, مرتبة الثالثة في ترتيب  الصادرات الزراعية تحتل البندورة ال 

 2007في الفترة % 5.4الزراعية السورية  نحو  للصادراتنسبة مساھمتھا الوسطية في القيمة اإلجمالية  حيث بلغت,

  .  2002 – 2000في الفترة % 7.2مقارنة ب  2009 –

ألف طن بقيمة  192من  2009 – 2007و  2002 – 2000لبندورة   بشكل كبير بين الفترتين تزايد معدل صادرات ا

وترافق ذلك مع انخفاض , مليون دوالر  178.2ألف طن بقيمة  496.4مليون دوالر في الفترة األولى لتصل  69.9

التوالي بالنسبة لنفس  طن على/ دوالر  359طن إلى /دوالر 364بسيط في متوسط قيمة وحدة صادرات البندورة من 

أما بالنسبة للكمية فقد % 11.1نحو  2009 – 2000وكان معدل النمو السنوي لقيمة صادرات البندورة للفترة , الفترتين

  %.14.2كان 

ألف طن أما القيمة فقد  1261.5بكمية مقدارھا  2006سجلت صادرات البندورة في السنوات األخيرة ذروتھا في العام 

ألف طن بقيمة 627.5كانت الكمية  2009مليون دوالر وفي العام  208حيث كانت  2007في العام بلغت ذروتھا 

  . مليون دوالر 201.9

من  كانت الوجھات التصديرية الرئيسية ھي المملكة العربية السعودية حيث تستورد أكثر من نصف صادرات سورية

  ).8-3 جدولال( اإلمارات -الكويت  –لبنان  –يليھا العراق  البندورة

  زيت الزيتون

وقد زادت مساھمته في القيمة اإلجمالية ,يأتي زيت الزيتون في المرتبة الرابعة في ترتيب الصادرات الزراعية السورية 

وبلغ , 2009 – 2007في الفترة %  4.7لتصل إلى  2002 – 2000للفترة % 0.7للصادرات الزراعية السورية من 

  .    بالنسبة للكمية% 31.8و % 34.3بالنسبة للقيمة  2009 – 2000الل الفترة معدل النمو السنوي للصادرات خ

ألف طن بلغت 48.5مليون دوالر في الفترة األولى إلى  7.4ألف طن بقيمة   2.87زادت صادرات زيت الزيتون من 

دة صادرات زيت الزيتون وترافق ذلك مع تزايد كبير في متوسط قيمة وح, مليون دوالر في الفترة الثانية 153.8قيمتھا 

  .طن على التوالي بالنسبة لنفس الفترتين/ دوالر  3168طن إلى /دوالر 2574من 

ألف طن وقيمتھا  81.1بكمية مقدارھا  2007بالنسبة لألعوام األخيرة، بلغت صادرات زيت الزيتون ذروتھا في العام 

  .مليون دوالر 65.2ألف طن بقيمة  19.1رة فقد كانت الكمية المصد 2009أما في العام , مليون دوالر 249.1
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حيث , كأحد الدول الرئيسة المصدرة لزيت الزيتون في العالم 2007يذكر أن سورية احتلت المرتبة الرابعة في العام 

  .من إجمالي الصادرات الزراعية العالمية من زيت الزيتون% 5.3بلغت حصة الصادرات السورية منه نحو  

- 3(الجدول  .....اإلمارات –األردن  –السعودية  –ايطاليا  -لبنان 2009في العام  يرية الرئيسيةوكانت الوجھات التصد

9 .(  

  األلبان واألجبان

تعتبر األلبان واألجبان من الصادرات التي زادت أھميتھا في تركيبة الصادرات الزراعية السورية في السنوات األخيرة 

 – 2000من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية في الفترة % 0.8حيث زادت مساھمتھا من , 2009 – 2007

  .  2009 – 2007في الفترة % 4.5إلى  2002

فبينما  2009 – 2007و  2002 – 2000زاد وسطي الكميات المصدرة من األلبان واألجبان بشكل كبير بين الفترتين 

مليون دوالر وصلت في الفترة الثانية  0.8طن بقيمة ألف  1.8كان وسطي الكميات المصدرة في الفترة األولى حوالي 

   2009 – 2000وكان معدل النمو السنوي خالل الفترة , مليون دوالر 146.4ألف طن بقيمة  40.5إلى حوالي 

  %.43.3أما بالنسبة للقيمة فقد كان % 41.8بالنسبة للكمية 

ألف طن أما  51.8بنحو  2006نسبة للكمية في العام سجلت صادرات األلبان واألجبان في السنوات األخير ذروتھا بال

فقد كانت الكمية المصدرة  2009أما في العام , 2008مليون دوالر فقد تم تسجيلھا في العام  239.8القيمة الكبرى 

  .مليون دوالر 83.1ألف طن بقيمة 25.9

 –السعودية  - الكويت  –لبنان -ق العرا  2009وكانت الوجھات التصديرية الرئيسية لأللبان واألجبان في العام 

  )     10 – 3الجدول (اإلمارات 

  )الدراق –الخوخ  –األجاص  –الكرز  –المشمش  –التفاح (فواكه مختارة 

 2000من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية في الفترة % 4.4تراجعت حصة الفواكه المختارة بشكل كبير من 

  . 2009- 2007في الفترة % 2.7لتصل  2002 –

ألف طن بقيمة  56.1من  2009 – 2007و  2002 – 2000المختارة بين وسطي الفترتين  صادرات الفواكه تزايدت

مما يدل على االنخفاض الكبير الذي , مليون دوالر 87.9ألف طن بقيمة  152.5مليون دوالر للفترة األولى إلى  43.5

طن في / دوالر 576طن ليصل  / دوالر 775.5الفترة األولى طرأ على وسطي قيمة وحدة الصادرات حيث كان في 

أما بالنسبة للكمية فقد % 10نحو  2009 – 2000وكان معدل النمو السنوي لقيمة صادرات الفواكه للفترة . الفترة الثانية

  %.16.9كان 

ألف طن  بقيمة  228.3حيث سجلت الكمية  2009بلغت صادرات الفواكه ذروتھا في السنوات األخيرة في العام 

  .مليون دوالر 159.2

  ).11-3الجدول (األردن  –مصر  وكانت الوجھات التصديرية الرئيسية
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  الكمون

وقد ازدادت أھمية الكمون في . وتركيا الدول الرئيسية المنتجة للكمون إضافةً للھند وإيران ىأحد تعتبر سورية

إال أن نسبة مساھمتھا في الصادرات الزراعية انخفض  الصادرات الزراعية السورية بشكل كبير في العقد األخير،

من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية %   2.6حيث بلغ وسطي مساھمة صادرات الكمون , بشكل ملحوظ

ويشار إلى أن معدل النمو السنوي في ,   2002 – 2000في الفترة% 8.15في حين كانت نحو, 2009- 2007للفترة 

  .    للقيمة% 2.6للكمية و % 4.4بنسبة  2009 – 2000داد خالل الفترة صادرات الكمون از

ألف طن في الفترة الثانية وزادت  61.3ألف في الفترة األولى إلى حوالي 30.5 منالكمون  صادراتكمية وسطي زاد 

الصادرات التي  مليون دوالر على التوالي وقد ترافق ذلك مع انخفاض كبير في قيمة وحدة 85.2إلى  80.1القيمة من 

  .  طن في الفترة الثانية/دوالر 1389طن في الفترة األولى إلى /دوالر 2620بلغت وسطياً 

 144.8حيث بلغت كمية  صادرات الكمون نحو ,  2007بلغت صادرات الكمون في السنوات األخيرة ذروتھا في العام 

  .مليون دوالر 49.8ألف طن بقيمة  15.4الكمية فقد كانت  2009أما في العام , مليون دوالر 163.5ألف طن بقيمة 

 2009ويعتبر األكثر عدداً بالنسبة للوجھات التصديرية التي كان أھمھا في العام , بلداً  45يصدر الكمون إلى حوالي 

  )   12- 3(الجزائر الجدول  –السعودية  –مصر  –المغرب 

  )غير الممشط أو المكرود(القطن 

لنقدية المھمة في سورية ويصنف ضمن المحاصيل االستراتيجية التي توليھا الحكومة يعتبر القطن من المحاصيل ا

  . معاملة خاصة

حيث بلغت نسبة  2009  – 2000بالرغم من ھذه األھمية فقد تراجعت صادرات القطن بشكل ملحوظ في الفترة 

ً من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية في الفترة  بينما كانت % 2.38حوالي  2009– 2007مساھمته وسطيا

- 2000خالل الفترة %13كما انخفض معدل النمو السنوي لقيمة الصادرات بنحو, 2002 – 2000في الفترة % 20.6

تشجيع المعامل  ويرجع السبب في تراجع صادرات القطن إلى, %13.1أما معدل نمو الكمية فقد انخفض بنحو 2009

القيمة المضافة و إلى تراجع اإلنتاج الناتج عن سياسات الحكومة بتخفيض المحلية لتصنيع القطن واالستفادة من 

ألف ھكتار لتصل  275بمساحة مقدارھا حوالي  1998المساحات المزروعة بالقطن التي وصلت إلى ذروتھا في العام 

إنتاج و تجارة  و ذلك بھدف ترشيد استخدام المياه الذي يعتبر إحدى تحديات, 2009ألف ھكتار في العام  163.7إلى 

مليارات متر مكعب وفي محافظة  3.5إلى حوالي   2007القطن حيث تعاني سورية من عجز مائي وصل في العام 

  )  2009 – 2007من إجمالي إنتاج القطر خالل %  36.2وسطي إنتاجھا (مليار متر مكعب  2الحسكة تحديداً حوالي 

 47ألف طن إلى  221.2من  2009 – 2007و 2002 - 2000ن تراجع المعدل السنوي لصادرات القطن بين الفترتي

أما بالنسبة لقيمة الوحدة , مليون دوالر77.6مليون دوالر إلى  202.9ألف طن وترافق ذلك مع انخفاض حاد بالقيمة من 

  .طن في الفترة الثانية/دوالر1647طن في الفترة األولى إلى / دوالر 916فقد زادت من 
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أما , ألف طن 156.36مسجلةً  2005في العام  2009 -  2005ن ذروتھا في األعوام األخيرة بلغت كمية صادرات القط

الف طن  61.2فكانت كمية صادرات القطن نحو  2009وفي العام , القيمة العظمى فبلغت نحو مليون دوالر في العام 

  .مليون دوالر 79بقيمة 

  ) 13- 3الجدول (تركيا      -الجزائر   - مصر 2009ام للقطن السوري في الع  لوجھات التصديرية الرئيسيةكانت ا

  العدس

وتعتمد عدة دول مجاورة على سورية يتمتع العدس السوري بالنوعية العالية التي تجعله مرغوباً في األسواق الخارجية 

  . كمصدر للعدس

/ 17.1غت قيمتھا ألف طن بل  28.5من  2009 – 2007و  2002 -2000ازداد وسطي صادرات العدس بين الفترتين 

مليون دوالر أما بالنسبة لقيمة وحدة الصادرات فقد 74.3ألف طن بقيمة 99.6مليون دوالر في الفترة األولى إلى حوالي 

وبلغ معدل النمو السنوي لقيمة صادرات , طن في الفترة الثانية/ دوالر  745في الفترة األولى إلى  599ازدادت من 

  %.6.1الكمية فبلغ  نحو أما معدل نمو % 15العدس نحو 

ألف طن بقيمة  243.4بالنسبة للكمية مسجلةً  2007بالنسبة للسنوات األخيرة، بلغت الصادرات ذروتھا في العام 

  .مليون دوالر 133.8

ً بسبب الجفاف حيث وصل إنتاج القطر في العام  إلى  2008تأثر إنتاج العدس في األعوام األخيرة بشكل كبير أيضا

ألف طن فقط مما أدى إلى تراجع صادرات  34.1فقد كانت الكمية المنتجة  2009أما في العام ,ألف طن 180.7حوالي 

  .2009ألف طن في العام  11.4إلى  2007ألف طن في العام  243.4سورية من العدس من 

س وشكلت حصة كأحد أھم الدول المصدرة للعد 2007تجدر اإلشارة إلى أن سورية احتلت المرتبة الثانية في العام 

  . من إجمالي صادرات العدس العالمية% 14.8صادرات العدس السورية 

من إجمالي صادرات سورية من % 70تعتبر مصر والسعودية الوجھة التصديرية الرئيسية لصادرات العدس بنسبة   

ن وتونس كما ويصدر العدس بكميات قليلة إلى األردن وبنغالدش والسودا, 2009 - 2007العدس في الفترة 

  ).14- 3 (الجدول   ..... وغيرھا

  ) حمضيات طازجة أو جافة –ليمون حلو  –ليمون حامض  –الكريب فروت  –يوسفي  –برتقال ( الحمضيات 

 – 2007في الفترة % 1.9الزراعية السورية  نحو  للصادراتنسبة مساھمتھا الوسطية في القيمة اإلجمالية  بلغت

  .  2002 – 2000في الفترة % 2مقارنة ب   2009

ألف طن  146.7 حيث بلغت كمية صادراتھا نحو   2009- 2007 في الفترة  الحمضيات بشكل كبير صادرات ازدادت 

   2002-2000مليون دوالر خالل الفترة  20.5ألف طن وبقيمة  40.9 حوالي مليون دوالر مقارنة مع 63.1 بقيمة 

 14وبعدل نمو سنوي للقيمة بلغ نحو طن /دوالر 430إلى  502.1 انخفاض في متوسط قيمة الوحدة من مع ذلك وترافق

  . 2009- 2000نحو خالل الفترة %18.5وللكمية  % 
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مليون  115.5ألف طن  بقيمة   269.78مسجلةً   2009ذروتھا في السنوات األخيرة في العام  بلغت ھذه الصادرات

  دوالر 

من إجمالي صادرات سورية من % 70صادرات الحمضيات بنسبة يعتبر العراق واألردن الوجھة التصديرية الرئيسية ل

 .كما وتصدر بكميات قليلة إلى السعودية, مما يتطلب السعي لدخول أسواق جديدة 2009 - 2007الحمضيات في الفترة 

  ).15- 3جدول (

  الجلود

ل من عمليات التصنيع تتألف صادرات الجلود من جلود األغنام والماعز الخاضعة لمزيد من التحضير بعد عدة مراح

  .التي تتضمن الدباغة و التقشير والتحبب و التسمير

تعتبر الجلود من الصادرات التي زادت أھميتھا في تركيبة الصادرات الزراعية السورية حيث زادت مساھمتھا من 

 – 2007في الفترة % 1.4إلى  2002 – 2000من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية في الفترة % 0.8

2009  .  

ألف طن  2.8من  2009 – 2007و  2002 -2000زاد وسطي الكميات المصدرة من الجلود بشكل كبير بين الفترتين 

وترافق ذلك مع , مليون دوالر 44.6ألف طن بقيمة 24.2مليون دوالر في الفترة األولى لتصل إلى  8.2كانت قيمتھا 

طن في / دوالر 1836.5طن في الفترة األولى لتصبح / دوالر 2864.3انخفاض كبير في قيمة وحدة الصادرات من 

  . الفترة الثانية

ألف طن بقيمة     45.8حيث كانت  2007تم تسجيل الكمية األكبر في العام  2009 – 2005وفي السنوات األخيرة 

  .مليون دوالر 17ألف طن  بقيمة  9.97نحو  2009وبلغت كمية صادرات الجلود في العام ,    مليون دوالر72.3

إلى  باإلضافة إلى البلدان المتخصصة ببعض الصناعات الجلدية مثل ايطاليابشكل رئيسي  يتم تصدير ھذه المنتجات

    ).16- 3الجدول ( وكوريا الجنوبية وباكستان الھند

  البطاطا الطازجة والمبردة

 2007في الفترة % 0.8ية السورية  نحو الزراع للصادراتنسبة مساھمة البطاطا الوسطية في القيمة اإلجمالية  بلغت

  .  2002 – 2000في الفترة % 0.7مقارنة ب   2009 –

 26.8ألف طن بقيمة  83.7 حيث بلغت كمية صادراتھا نحو   2009-2007في الفترة  ھا بشكل كبيرصادرات ازدادت 

 مع ذلك وترافق   2002- 2000 مليون دوالر خالل الفترة 6.9ألف طن وبقيمة  17.5 حوالي مليون دوالر مقارنة مع

وبلغ معدل النمو السنوي لقيمة صادرات البطاطا نحو , طن /دوالر 320إلى  393انخفاض في متوسط قيمة الوحدة من 

  . 2009- 2000خالل الفترة % 24وللكمية نحو% 22.3

أما القيمة العظمى , ألف طن  124.6مسجلةً  2008ذروتھا في السنوات األخيرة في العام  الصادراتكمية  بلغت 

  . مليون دوالر 40.3بقيمة  2009للصادرات فكانت في العام  
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من إجمالي صادرات % 90يعتبر العراق واألردن واألمارات الوجھة التصديرية الرئيسية لصادرات البطاطا  بنسبة 

البطاطا بكميات قليلة  كما وتصدر, سورية من البطاطا في السنتين األخيرتين مما يتطلب السعي لدخول أسواق جديدة

  ).17-3جدول ( .إلى السعودية والكويت

  صادرات أخرى

بالنسبة للتطورات المتعلقة بالصادرات األخرى والتي تعتبر ذات أھمية أقل مقارنةً مع الصادرات المذكورة أعاله وھي 

الحمص   فھي  -ستق الحلبي الف- العنب الطازج  - زغب بذور القطن  –بذور اليانسون  –القمح  -القمر الدين والملبن

  ).  24 – 3(إلى ) 18 – 3(مبينة في الجداول من 

  أھم الواردات الزراعية السورية 3- 3-2

ً ألھم الواردات الزراعية السورية بنفس   الفقرةالتي اتبعت مع الصادرات في  المنھجيةتتضمن الفقرات التالية توضيحا

   .السابقة

  )الخام و المكرر(السكر 

من % 20نظراً ألن اإلنتاج المحلي من السكر يغطي أقل من . كر أھم الواردات الزراعية الغذائية السوريةيعتبر الس

  .الطلب

أتت واردات السكر في المرتبة األولى في ترتيب الواردات الزراعية السورية وبلغت نسبة حصتھا الوسطية من 

  %.13.0والي ح 2009 – 2007إجمالي قيمة الواردات الزراعية خالل الفترة 

ألف 960.7إلى  2002 – 2000مليون دوالر في الفترة 132.3ألف طن بقيمة  563.1زاد وسطي واردات السكر من 

ترافق ذالك مع ازدياد وسطي قيمة وحدة الواردات بين  2009 – 2007مليون دوالر في الفترة  383.7طن بقيمة 

أما  معدل نمو % 17و السنوي لقيمة الواردات من السكر نحو وبلغ معدل النم, طن/ دوالر  399إلى  234الفترتين من 

  .      2009-2000خالل الفترة % 7.8الكمية فبلغ نحو 

 1231.8مسجلةً حوالي  2009فقد سجلت واردات السكر ذروتھا في العام  2009 – 2005بالنسبة لتطورات الفترة 

  .مليون دوالر  523.7ألف طن بقيمة 

م  الدول  الموردة للسكر إلى سوريا وتشكل نحو ثلثي واردات السكر في سوريا خالل الفترة تعتبر البرازيل من أھ

  ).  25 – 3الجدول (وبكميات قليلة من مصر و السوق األوربية %  13تليھا اإلمارات  بنسبة  2007-2009

  الصفراء الذرة

ً من أھم الواردات الزراعية السورية وذلك الذرة تعتبر واردات  - األعالف  تحضير في العديدة ھاستخداماتال أيضا

  . استخالص الزيت –الصناعات الغذائية 

حوالي  2009 – 2007احتلت واردات الذرة المرتبة الثانية بعد السكر حيث بلغت نسبة مساھمتھا الوسطية في الفترة 

  . من إجمالي قيمة الواردات الزراعية السورية% 9.4
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ألف طن 914.7بشكل كبير من  2009 – 2007و  2002 – 2000ين الفترتين زاد وسطي واردات الذرة السنوي ب

وبمعدل نمو سنوي للكمية بلغ , مليون دوالر 278.1الف طن بقيمة 1447.44مليون دوالر إلى حوالي  102.5بقيمة 

 192إلى  112.1مع زيادة في وسطي قيمة وحدة واردات الذرة من  2009 - 2000خالل الفترة % 15وللقيمة % 7

  .طن بين الفترتين/ دوالر 

 355.8طن بقيمة  1926.6حيث كانت حوالي  2009سجلت واردات الذرة في السنوات األخيرة ذروتھا في العام 

  ).26-3الجدول (......اوكرانيا والواليات المتحدة  وتركيا2009وكانت أھم دول االستيراد في العام . مليون دوالر

  فول الصويا

 – 2007و  2002 – 2000ات المستوردة سنويا من فول الصويا بشكل كبير جدا بين الفترتين تزايد متوسط الكمي

كما زادت قيمة الواردات بشكل كبير , ألف طن في الفترة الثانية 577.7ألف طن الفترة األولى لتصل 74.7من  2009

/ دوالر  335إلى  216لوحدة من مليون دوالر على التوالي  و زاد وسطي قيمة ا 193.9مليون دوالر إلى  16.1من 

. في الفترة الثانية% 6.6في الفترة االولى الى 1.7%مما أدى ذالك إلى زيادة حصتھا من الواردات الزراعية من ,طن

- 2000خالل الفترة % 32.3أما  معدل نمو الكمية فبلغ نحو %38.9وبلغ معدل النمو السنوي لقيمة الواردات نحو 

2009.  

مليون  335.9طن بقيمة  ألف 941 وبلغت 2009 العام في الصويا ذروتھا في السنوات األخيرةسجلت واردات فول 

  ). 27- 3الجدول (واألرجنتين  الواليات المتحدة األمريكية  وجھة االستيراد الرئيسية وكانت . دوالر

  الرز المقشور و غير المقشور

من عليه ، ويتم تغطية الطلب نظراً لعدم إنتاجه في سورية يعتبر الرز واحد من أھم واردات الغذاء الزراعية السورية

  %. 5.2حوالي  2009-2007الواردات الزراعية في الفترة  قيمة حصته من إجمالي وسطي بلغ .فقط خالل االستيراد

مليون دوالر مع  59.7ألف طن بقيمة  208حوالي  2002-2000خالل الفترة  منه الكمية المستوردة وسطيكان 

ألف طن 249.3 إلى 2009-2007اد متوسط الكمية المستوردة في الفترة دزليطن /دوالر 286مة للوحدة بلغ متوسط قي

% 3.1وبمعدل نمو سنوي للكمية بلغ , طن/دوالر 620متوسط قيمة الوحدة إلى  زيادةمليون دوالر مع 154.7قيمتھا 

  . 2009 - 2000خالل الفترة % 14.4وللقيمة 

ألف طن أما ذروة  289حيث كانت  2007في العام  2009 – 2005ا الكمية خالل الفترة سجلت واردات الرز ذروتھ

  .ألف طن 229.7مليون دوالر لكمية مقدارھا  185مسجلةً  2009القيمة فقد كانت في العام 

تنام تأتي من مصر وكميات قليلة من الواليات المتحدة والھند وفي 2009عام الفي  إن ثلثي واردات سوريا من الرز 

   ).  28- 3الجدول (وتايالند 

  الشعير

تعتمد واردات سورية من الشعير بشكل كبير على مستوى اإلنتاج المحلي والذي يتأثر بالظروف الجوية كونه محصول 

  .     بعلي بشكل عام ويزرع في المناطق الھامشية والضعيفة
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مليون طن  1.2اقصت الكمية المنتجة من حوالي حيث تن 2008/  2007تأثر إنتاج الشعير في سوريا بمواسم الجفاف 

ألف طن  845.7لم تتجاوز  2009وفي العام  2008ألف طن في العام  784.5لتتناقص إلى حوالي  2007في العام 

وكنتيجة لذلك 2008ألف طن عام    1201إلى   2007ألف طن عام  90.9مما أدى إلى زيادة الكمية المستوردة من

حيث كانت حصة  2009 – 2007لشعير في ترتيب الواردات الزراعية السورية للفترة تزايدت حصة واردات ا

في الفترة % 4.1من إجمالي حصة الواردات الزراعية السورية مقارنة ب% 5.14واردات الشعير في الفترة المذكورة 

2000-2002 .  

 629.2إلى  2002 – 2000ترة مليون دوالر في الف 38.3ألف طن قيمتھا  433.7زاد وسطي واردات الشعير من 

وبالنسبة للقيمة % 0.6مليون دوالر وكان معدل النمو بالنسبة للكمية  152بقيمة  2009 – 2007ألف طن في الفترة 

12.6  .%  

كنتيجة طبيعية للجفاف  2008في العام  2009 – 2007سجلت واردات الشعير ذروتھا غير المسبوقة خالل الفترة 

ألف طن  1201ووصلت الكميات المستوردة إلى حوالي  2008/  2007لموسم الزراعي الذي أصاب سورية في ا

مليون  103.7ألف طن بقيمة نحو 595.7كانت الكميات المستوردة نحو 2009وفي العام , مليون دوالر338.8بقيمة   

  دوالر

  ).29 – 3الجدول (روسيا االتحادية  –وكانت دول االستيراد الرئيسية أوكرانيا 

  ساب و بقايا استخراج الزيوتاألك

بقايا وتتكون من %  3.6حوالي  2009 – 2007بلغ وسطي حصتھا من إجمالي قيمة الواردات الزراعية في الفترة 

كسبة الزيت و بقايا صلبة أخرى إما أن تكون مطحونة أو على شكل كريات ناتجة من استخالص الدھون النباتية أو 

  . الذرة والزيتون –عباد الشمس  -القطن  –ل الصويا الزيوت من البذور الزيتية من فو

مليون دوالر  52.2ألف طن بقيمة  251.2حوالي  2002 – 2000 كمية الواردات في الفترةالسنوي لوسطي البلغ 

مليون دوالر أما بالنسبة لوسطي قيمة الوحدة فقد  106ألف طن قيمتھا  351إلى  2009 – 2007لتزداد خالل الفترة 

  .   طن في الفترة الثانية/ دوالر  301للفترة األولى إلى  207.8شكل طفيف من ازداد ب

ألف طن قيمتھا  508.4حيث كانت  2009سجلت واردات األكساب في السنوات األخيرة ذروتھا الكمية في العام 

  .مليون دوالر 176.2نحو

  ). 30 -3الجدول (الرئيسية  روسيا االتحادية وجھة االستيراد -الواليات المتحدة -تعتبر األرجنتين

  الموز

ألف طن  201.5إلى  2002- 2000ألف طن في الفترة  69.3من وسطي الكميات المستوردة من الموز بشكل كبير  زاد

 299مليون دوالر و زادت قيمة الوحدة التي كانت  64.5إلى  20.8كما زادت القيمة من  2009-2007في الفترة 

% 17.7وبمعدل نمو سنوي للكمية بلغ ,طن في الفترة الثانية / دوالر  320لتصبح  طن في الفترة األولى/ دوالر 

  . 2009 - 2000خالل الفترة % 16.8وللقيمة 
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ألف طن وتم تسجيل  322.7مسجلةً  2006في السنوات األخيرة وصلت واردات الموز إلى ذروتھا الكمية في العام 

  .ألف طن 192.1لكمية مقدارھا , 2009دوالر في العام مليون  83.8القيمة العظمى لواردات الموز بنحو

  ) 31-3الجدول (   لبنان واإلكوادور  دول االستيراد الرئيسية ھيكانت 

  الشاي

زاد . أخرى معبأة ومغلفة أنواع مختلفةتكون على شكل دوكما باإلضافة إلى  الشاي معظم الكميات المستوردة من 

 46.9ألف طن قيمتھا  25.4من  2009 – 2007و  2002 –2000ن الفترتين وسطي الكميات المستوردة من الشاي بي

رغم ذالك انخفضت حصتھا من إجمالي المستوردات , مليون دوالر 63.2ألف طن قيمتھا  29.3مليون دوالر إلى 

فيف من أما وسطي قيمة الوحدة فقد زاد بشكل ط,في الفترة الثانية % 2.1في الفترة األولى إلى % 5.1الزراعية من 

وللكمية نحو % 4.8وبلغ معدل النمو السنوي لقيمة واردات الشاي نحو  , طن/ دوالر  2154طن إلى / دوالر 1843

2.6. %  

ألف طن   32.2حيث كانت   الكمية المستوردة نحو  2008بلغت ھذه الواردات ذروتھا في السنوات األخيرة في العام 

  . مليون دوالر 67.6ألف طن بقيمة  30.3فكانت  نحو  2009دات في العام أما كمية المستور,مليون دوالر 69.8بقيمة 

من واردات الشاي السورية اإلجمالية % 92 أكثر من حيث شكلتلھذه الواردات  سيريالنكا المصدر الرئيسي تعتبر

  ).  32- 3الجدول(

  الحليب المجفف

ألف طن في  9إلى  2002 – 2000الفترة ألف طن في  10.6تناقصت الكميات المستوردة من الحليب المجفف من 

مليون دوالر نتيجة  50.4مليون دوالر إلى نحو 32.2بينما تزايدت قيمة ھذه المستوردات من  2009 – 2007الفترة 

  طن في الفترة الثانية / دوالر  5572طن في الفترة األولى إلى /دوالر 3023لتزايد وسطي قيمة الوحدة بشكل كبير من 

 – 2007من إجمالي قيمة الواردات الزراعية السورية في الفترة % 1.7اردات الحليب المجفف حوالي وشكلت قيمة و

2009     .  

ألف طن  15.7حيث كانت  2005سجلت واردات الحليب المجفف ذروتھا الكمية في السنوات األخيرة في العام 

ألف 4.9فبلغت كمية المستوردات نحو  2009أما عام ,  2008مليون دوالر في العام  57وسجلت ذروة القيمة نحو  

  .مليون دوالر 41.6طن بقيمة 

  ).  33 - 3الجدول (فرنسا  -بولونيا  -ايرلندة - بلجيكا –إيران  2009وكانت المصادر الرئيسة لالستيراد في العام  

 الزيتي بذور السمسم وعباد الشمس -البذور الزيتية 

الزيوت استيراد  من للحدوات األخيرة من أجل صناعات استخراج الزيوت ازدادت واردات البذور الزيتية في السن

مليون دوالر لتزداد  21.9ألف طن بقيمة  41.3حوالي  2002 – 2000حيث كان وسطي الواردات في الفترة , النباتية

لواردات فقد مليون دوالر أما بالنسبة لوسطي قيمة وحدة ا 43.0ألف طن بقيمة  53.8إلى  2009 – 2007في الفترة 

  .    طن/ دوالر  799.1طن إلى / دوالر 529.3زاد من 
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  .مليون دوالر  86.2ألف طن بقيمة  78.3وكانت  2009سجلت واردات البذور الزيتية ذروتھا في العام 

  ).  34 - 3الجدول (األرجنتين      -أوكرانيا  -السودان  - وكانت مصادر االستيراد الرئيسية نيجيريا 

  معلبةاألسماك ال

ألف طن   10.3من  2009 – 2007و  2002 – 2000تزايدت الكميات المستوردة من األسماك المعلبة بين الفترتين 

مليون دوالر في الفترة الثانية كذالك زاد  40.3ألف طن بقيمة  17.5مليون دوالر في الفترة األولى لتصل  23.2بقيمة 

وبلغ المعدل السنوي لقيمة واردات األسماك المعلبة , طن/ دوالر  3304إلى  2276.8وسطي قيمة وحدة الواردات من 

  %.8.4وللكمية نحو % 7.7نحو

مليون  56.2بقيمة  2009 العام في ألف طن في السنوات األخيرة 22.2سجلت واردات األسماك المعلبة الكمية األكبر 

  ).35- 3 الجدول(ن     تستورد األسماك المعلبة بشكل رئيسي من المغرب وتايالند والصي. دوالر 

  القھوة الخضراء والمجففة 

 20.6ألف طن قيمتھا  24.8حوالي  2002 – 2000كانت الكميات المستوردة من القھوة الخضراء والمجففة في الفترة 

سجلت سجلت .مليون دوالر 37.1ألف طن قيمتھا  29.4كانت الكمية  2009 – 2007مليون دوالر أما في الفترة 

مليون 50.4بقيمة   ألف طن  38.88بكمية قدرت بنحو  2009العام  في ة ذروتھا في السنوات األخيرةواردات القھو

  . دوالر 

  )      36-3الجدول (تستورد القھوة الخضراء والمجففة بشكل رئيسي من البرازيل 

  واردات أخرى

النخالة وھي موضحة في  –متة ال - تستورد سورية العديد من المنتجات الزراعية األخرى أھمھا الزبدة والسمن 

  ).   39-3(, ) 38-3(، )  37-3( الجداول

  الزراعيينأھم الشركاء التجاريين  3-3

وسيكون التركيز أوال على المناطق  ,سوف نتعرض في القسم التالي للتجارة الزراعية السورية من الناحية الجغرافية

مرتبين حسب حجم التجارة (زان التجاري مع الشركاء الرئيسيين الرئيسية للتجارة الزراعية السورية، وثانيا على المي

ا على الوجھات التصديرية الرئيسية و مصادر الواردات للمنتجات الزراعية السورية في وأخيرً ). الزراعية مع سورية

  . 2009عام 

  التجارة الزراعية السورية حسب مجموعات الدول  1- 3-3

الدول : ورية حسب المناطق فقد تم تقسيم بلدان العالم إلى ثماني مجموعات ھيمن أجل تناول التجارة الزراعية الس

أفريقيا  –أمريكا الجنوبية  - والوسطى أمريكا الشمالية - الدول العربية بدونآسيا  - )27(األوروبي االتحاد –العربية 

  .باقي دول العالم -أوقيانوسيا  - الدول العربية  بدون
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   الصادرات

حيث بلغ وسطي قيمة  الصادرات الزراعية ,عربية أھم الوجھات التصديرية للمنتجات الزراعية السوريةكانت الدول ال 

بينما كانت ,من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية % 85.2مليون دوالر مشكلةً  2766.8حوالي  2009 - 2007للفترة 

ي ذلك لقرب األسواق العربية من الناحية ويعود السبب ف,  )40- 3الجدول (% 60.9حوالي  2002 – 2000في الفترة 

ً كانت قد تركزت مع الدول العربية كما عزز ذلك الحقاً  الجغرافية باإلضافة إلى أن التجارة السورية الزراعية تاريخيا

ودخلت حيز التنفيذ وبشكل  1997الموقعة في العام  )GAFTA(منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى اتفاقية  تطبيق

  .2005وطبقت بشكل كامل مع مطلع عام  1998ي في العام تدريج

في المرتبة الثانية بعد الدول العربية في الوجھات التصديرية الرئيسية للمنتجات ) 27(أتت دول االتحاد األوربي 

  %.7.1إلى  17.9ولكن تراجعت حصتھا بين الفترتين المرجعيتين من , الزراعية السورية

في الفترة % 14.5لعربية المرتبة الثالثة بالنسبة لمجموعات الدول وتراجعت حصتھا أيضاً من احتلت آسيا بدون الدول ا

  .  في الفترة الثانية% 5األولى لتصبح 

بشكل رئيسي بالنسبة للصادرات الزراعية السورية ومن ثم مدى أھمية  الدول العربية أھمية مدى) 6-3 (يوضح الشكل

وتجدر اإلشارة إلى والدول اآلسيوية مقارنة مع المجموعات األخرى ي روباأل دالمجموعات األخرى مثل دول االتحا

آسيا بدون الدول العربية  – 27االتحاد األوربي  –أن مجموع حصة الصادرات الزراعية السورية إلى الدول العربية 

      .2009 - 2007خالل الفترة %  97من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية بلغ حوالي 

   )الزراعيةإجمالي الصادرات من %( 2009 – 2007و 2002 -2000 يالصادرات الزراعية السورية وسط 6- 3 لالشك
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أوقيانوسيا دول أخرى

وسطي ٠٠-٠٢  وسطي ٠٧-٠٩
  )40-3الجدول  (قاعدة البيانات الزراعية السورية للمركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر
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  تالواردا

يليھا آسيا بدون  2009 -  2007األولى في الفترة  بالنسبة لبلدان االستيراد الرئيسية أتت أمريكا الجنوبية في المرتبة

حيث شكلت حصة ھذه المجموعات  الدول العربية ثم الدول العربية واالتحاد األوربي و أمريكا الشمالية والوسطي

ً من الناحية الجغرافية مقارنةً مع %  73.1الخمس  مما يدل على أن  الواردات الزراعية السورية أكثراً تنوعا

  .  الصادرات

حوالي  2009 – 2007احتلت أمريكا الجنوبية المرتبة األولى كأحد أھم مجموعات االستيراد وكانت حصتھا في الفترة 

  %. 19.89يليھا في الترتيب آسيا بدون الدول العربية بحصة مقدارھا % 19.9

من إجمالي % 12.2والي ح 2002 – 2000حيث كانت في الفترة  نزادت حصة الدول العربية بين الفترتين المرجعيتي

وبذلك تكون الدول العربية حلت محل % 16حوالي  2009 – 2007الواردات الزراعية السورية لتصبح في الفترة 

 في%  12.9لتتناقص وتصبح %  21حوالي  2002 – 2000حيث كانت حصته في الفترة ) 27(االتحاد األوربي 

   .الفترة الثانية

  ) من إجمالي الواردات الزراعية (% 2009-2007و  2002- 2000لسورية وسطي الزراعية ا الواردات 7- 3 الشكل
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  )40-3 الجدول(الزراعية قاعدة البيانات الزراعية السورية للمركز الوطني للسياسات : المصدر

  الميزان التجاري الزراعي السوري   2- 3-3

بين القيم الموجبة  2009 – 2000الل الفترة التأرجح في الميزان التجاري الزراعي السوري خ)   8- 3( يبين الشكل

  . والسالبة
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ثم اصبح سالبا عام  2006الى ميزان رابح  عام  2005السوري من ميزان خاسر عام  يانتقل الميزان التجاري الزراع

مليون  1159.2أعلى فائض له حيث  بلغ حوالي  2008السوري في العام  ي،سجل الميزان التجاري الزراع2009

 –بتحقيق زيادات قياسية بعض الصادرات الزراعية الرئيسية األغنام  2008ويفسر الوضع الموجب في العام ,دوالر 

العنب  –زغب بذور القطن  –الحمضيات  –البندورة باإلضافة إلى صادرات الفواكه المختارة  -بذور الكمون - القطن

بنسب  2008جع الذروات التصديرية المحققة في العام فتفسر بترا 2009أما القيمة السالبة الكبيرة في العام,الطازج 

مختلفة في السنوات التالية باإلضافة إلى زيادة قيمة واردات رئيسية مثل السكر والذرة وواردات أخرى مثل الموز 

فدين كما يمكن ذكر زيادة االستھالك المحلي الناجم عن زيادة أعداد الوا,  2009و  2005واألسماك المعلبة في العامين 

  .وأثر ذلك على زيادة الواردات ونقص الصادرات 2003من العراق بعد العام 

ً على اإلنتاج الزراعي السوري حيث تراجع  2008/ 2007أثر موسم الجفاف  بشكل كبير كما أشرنا إلى ذلك سابقا

لعجز في الميزان العدس مما أدى إلى تراجع صادراتھا بشكل كبير و ظھور ا –الشعير  –القمح  –إنتاج األغنام 

   ).      8- 3الشكل (مليون دوالر  937.1حيث وصل إلى حوالي   2009التجاري الزراعي في العام   

  )مليون دوالر( 2009 – 2000الميزان التجاري الزراعي السوري  8- 3الشكل 

الميزان التجاري
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وسطي ٠٠-٠٢ 2005 2006 2007 2008 2009 وسطي ٠٧-٠٩

  الميزان التجاري
  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

  ركاء الرئيسينالتجاري مع الش الميزان 3- 3-3

 –العراق  –مصر  –السعودية (قيماً موجباً  2009سجل الميزان التجاري الزراعي مع الدول العربية الفردية في العام 

ً سالبة مع بقية الشركاء الرئيسين مثل اإلتحاد األوربي,) اإلمارات  -لبنان - األردن  -البرازيل–)27(وسجل قيما

  . تركيا-األرجنتين -ةالواليات المتحد-روسيا  -أوكرانيا

مليون دوالر ومع السعودية 1558.6سجل الميزان التجاري الزراعي الفائض األعلى مع العراق حيث كانت قيمته 

مليون دوالر و الواليات المتحدة  462.1مليون دوالر بينما تم تسجيل العجز األكبر مع البرازيل بقيمة  242.6بقيمة 
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روسيا  ––األرجنتين  -ان عجز الميزان التجاري الزراعي كبير مع كل من أوكرانياكما ك, مليون دوالر 402.6بقيمة 

  ).   41-3الجدول (  -)9- 3الشكل ( 27االتحاد االوروبي

 ) مليون دوالر( 2009عام ال فيالتجاري الزراعي مع الشركاء التجاريين الرئيسيين  الميزان 9 - 3 الشكل
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  الميزان التجاري
  )41-3الجدول ( ي للسياسات الزراعيةقاعدة بيانات المركز الوطن :المصدر

في حالة الدولة ) 1( +يشير الميزان التجاري القياسي إلى حصة الميزان التجاري من حجم التجارة ويتراوح بين 

تظھر  10- 3وكما ھو مبين في الشكل , في حالة الدول صافية التصدير لسورية) 1- (الصافية االستيراد من سورية و 

ً مع دول  - األرجنتين  –تحادية روسيا اال –أوكرانيا  البرازيل كدول صافية التصدير لسورية وھذا ھو الحال تقريبا

   ).41-3الجدول ) (10- 3الشكل (بينما تظھر العراق كدولة صافية االستيراد من سوريا,أخرى 

 2009ام عالالميزان التجاري القياسي الزراعي مع الشركاء التجاريين الرئيسين لسورية في  10- 3 الشكل
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  الميزان التجاري القياسي
     ) 41-3 الجدول( قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية :المصدر
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وكما ھو مبين في  2009حجم التجارة الزراعية السورية مع دول العالم في العام  11-3الشكل  41- 3يبين الجدول 

) م التجارة الزراعية السورية من حج% 23.2(مليون دوالر  1567.3الجدول أتت العراق في المرتبة األولى بقيمة 

 466.3(يليھا في الترتيب البرازيل) من حجم التجارة الزراعية السورية% 6.9(مليون دوالر  473.5يليه مصر  بقيمة 

أوكرانيا  - )مليون دوالر 376.2)(27(االتحاد األوربي - )مليون دوالر 424.3(الواليات المتحدة –) مليون دوالر

 –% 6.2 –%6.8مع النسب التالية من حجم التجارة ) مليون دوالر 330.3( السعودية  –) مليون دوالر 355.4(

  .  على الترتيب% 4.8- 4.9%- % 5.5

من حيث حجم التجارة الزراعية  الرئيسيينالتجاري الزراعي للشركاء  الميزان 51 -3إلى  44 – 3من تبين الجداول

  .الجمركيةمع سورية وحسب فصول التعريفة 

  (%)    2009حجم التجارة الزراعية السورية مع الشركاء الرئيسين في العام  11-3الشكل 
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 )41-3الجدول (قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

  )حسب البلدان(الرئيسية الوجھات التصديرية    4- 3-3

حيث بلغت قيمتھا   2009ورية في العام يعتبر العراق الوجھة التصديرية األولى بالنسبة للصادرات الزراعية الس

أتت السعودية في المرتبة . من قيمة إجمالي الصادرات الزراعية السورية%  52.6مليون دوالر شكلت النسبة  1563

مليون دوالر 206.2ثم واألردن %) 8(مليون دوالر   236.8يليھا مصر %)  9.6(مليون دوالر  286.4الثانية بقيمة 

  2007-2006 – 2005شارة إلى أن االتحاد األوربي تراجع من المرتبة الثانية في األعوام  تجدر اإل%). 6.9(

  )42- 3الجدول ( 12 – 3الشكل   2009ليصبح في المرتبة الثامنة في العام  
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  (%) 2009الوجھات الرئيسية للصادرات الزراعية السورية في عام  12- 3 الشكل
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    .42-3الجدول  – ني للسياسات الزراعيةقاعدة بيانات المركز الوط: المصدر

  . 2009 – 2007الوجھات التصديرية الرئيسية خالل األعوام  13 – 3كما يوضح الشكل 

  :الصادرات الزراعية السورية إلى العراق

كأحد أھم الدول المستوردة من سورية حيث بلغت قيمة الصادرات  2009احتل العراق المرتبة االولى في العام 

 بيض الطيور وكانت المنتجات الزراعية الرئيسية المصدرة للعراق مليون دوالر 1563ية السورية للعراق الزراع

مع سكر أو مواد تحلية (المياه المعدنية والغازية  ثم % 12.2يليھا في الترتيب رقائق الحبوب بنسبة %  13.5 بنسبة

  ).52 – 3الجدول % (9.7بنسبة  ) منكھات أخرى أو

  : زراعية السورية إلى السعوديةالصادرات ال

 )2009 فيمليون دوالر  286.5(تعتبر السعودية الوجھة التصديرية األھم بالنسبة للصادرات الزراعية السورية 

من إجمالي %  28.3(وتشكل  البندورة الطازجة أو المبردة الحصة األكبر في الصادرات الزراعية السورية للسعودية 

و و زيت %  23.7تالھا في  األھمية أغنام العواس بنسبة ) 2009إلى السعودية في العام  قيمة الصادرات الزراعية

من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية للسعودية في % 55.9حيث شكلت السلع المذكورة .% 3.9الزيتون البكر

  ).   53 – 3(الجدول  2009العام 
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  (%)2009 -  2007  راعية السوريةالوجھات الرئيسية للصادرات الز 13- 3 الشكل
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  .42-3الجدول  – قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

  : مصر الصادرات الزراعية السورية إلى

وكانت خيوط القطن أھم السلع الزراعية  2009أتت مصر في المرتبة الثالثة كأحد أھم الوجھات التصديرية في العام 

يليھا  2009من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية لمصر في العام % 31.8لمصر حيث شكلت السورية المصدرة 

من إجمالي قيمة % 68.7حيث شكلت السلع المذكورة % 5.1ثم مربى الفواكه % 13.9واالقطن % 17.9التفاح 

  ).   54 – 3(الجدول  2009الصادرات الزراعية السورية لمصر في العام 

   :األردنسورية إلى الصادرات الزراعية ال

شكل الماعز الحصة  دوالرمليون  206.2حوالي  2009عام الفي لألردن الصادرات الزراعية السورية  بلغت قيمة

وزيت %  6.3ثم التفاح % 7.5من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية إلى األردن يليه مسحوق الحليب% 10األكبر 

  ).55 – 3( الجدول% 4.8رتقال والب% 5والبسكويت الحلو %5.9الزيتون البكر 

شريكين ا باعتبارھمالصادرات الزراعية السورية إلى لبنان  واإلمارات العربية ) 57 - 3و  56- 3( يبين الجدوالن 

ً  تجاريين مھمين   .من جھة الصادرات أيضا

  المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية                  5- 3-3

كأھم وجھه لالستيراد حيث بلغت قيمة الواردات منه نحو   2009في المرتبة األولى في العام ) 27(أتى  االتحاد االوربي

مليون دوالر  464.8من إجمالي قيمة الواردات السورية يليه البرازيل بقيمة % 12.9نحو  تمليون دوالر شكل 469
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%)  10.5(مليون دوالر  411.7مة من إجمالي قيمة الواردات السورية ثم  الواليات المتحدة بقي% 11.9شكلت 

  ). 43 – 3الجدول )    (  14- 3الشكل %) (8.6(مليون دوالر  335وأوكرانيا 

 (%) 2009عام ال فيالرئيسية للواردات الزراعية السورية  المصادر 14- 3 الشكل
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  )43 -3الجدول  ( قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 

   2009 – 2007المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل األعوام ) 15-3(يبين الشكل 

 (%) 2009 - 2007 األعوامالمصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل  15- 3 الشكل
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2007 2008 2009  
  )43 -3الجدول  ( قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية :المصدر

  :27االتحاد األوربي ن الواردات الزراعية السورية م

مليون دوالر ليأتي  469.1حوالي )  27(من االتحاد األوربي  2009بلغت قيمة الواردات الزراعية السورية في العام 

كأھم وجھه لالستيراد و كانت أھم السلع الزراعية المستوردة لفائف عادية  سجائر محتوية على تبغ , في المرتبة األولى



2010التجارة الزراعية السورية   
 

65 

من إجمالي قيمة واردات سورية الزراعية من االتحاد األوربي يليه القمح % 12.5ر شكلت مليون دوال 58.6بقيمة 

  )58-3(ثم الخشب والوسكي  جدول %   10.7بنسبة 

   :البرازيلالواردات الزراعية السورية من 

حيث بلغت  2009البرازيل شريك تجاري زراعي رئيسي لسوريا بشكل عام و أتت في المرتبة الثانية في العام  رتعتب

من إجمالي قيمة الواردات السورية وذلك نتيجة % 11.89مليون دوالر شكلت  464.8قيمة الواردات من البرازيل 

البن  دمن إجمالي قيمة الواردات من البرازيل باإلضافة إلى استيرا% 89.5استيراد كميات كبيرة من السكر شكلت نحو 

من إجمالي قيمة الواردات الزراعية السورية من % 98.5تين ليشكل مجموع ھاتين السلع% 9الذي يشكل نحو 

  )    59-3الجدول (البرازيل 

  : الواليات المتحدة األمريكية الواردات الزراعية السورية من

وكان فول , 2009,أتت الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة الثالثة كإحدى أھم الوجھات االسترادية في العام 

من قيمة إجمالي % 64.1الواليات المتحدة األمريكية حيث شكل سلع الزراعية السورية المستوردة منالصويا أھم ال

حيث شكلت % 4.8كسب % 22.6يله الذرة الصفراء 2009الواردات الزراعية  للواليات المتحدة األمريكية في العام 

 – 3(الجدول  2009في العام  يات المتحدةمن إجمالي قيمة الواردات الزراعية السورية للوال% 91.5السلع المذكورة 

60   .(  

  . روسيا على الترتيب –األرجنتين  - أوكرانيا -أھم الواردات الزراعية من) 63- 3( ،)62 – 3(، )61-3(تبين الجداول 
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  النتائج الرئيسية

 والقمح ,2000عام تتمتع بميزة نسبية ظاھرية باستثناء القمح والجبن في ال السلع التصديرية السورية معظم أن

وحصلت , ميزة نسبية ظاھرية  كالتي  ال تمتل 2008و القمح والجبن والحمص في العام 2007والحمص في العام 

 .األغنام الحية وزغب بذور القطن والعدس على اكبر ميزة نسبية ظاھرية على الترتيب

 2007العام  في 1من  أقل حدةأظھرت قيمة نسبية للو زيت زيتون - جبن-عنب-القمح- البرتقال-أن البندورة  

ً على القدرة التنافسية لھذه المنتجات في األسواق الخارجية 2008باإلضافة للبطاطا في العام  بينما  .مما يدل أيضا

في العام  1من أعلى من زيت الزيتون البكر   –البطاطا  –القمح  –البرتقال  القيمة النسبية لوحدة كل من تراجعت

    .في الفترة األخيرة 1إلى أدنى من 2000

  متفوقة –أن 2007-2003بينت خارطة التجارة الزراعية السورية خالل الفترة ً . العدس و الفستق سلعا

البطاطا ھي سلع رابحة في أسواق متقلصة وكان القطن  –التفاح ––البرتقال  ––الكرز  –زيت الزيتون  –والبندورة

  . األسواق المتقلصةواألغنام الحية في قائمة السلع الخاسرة في 

  بالمتوسط % 92.7 حيث شكلتمتركزة بشكل كبير  2009كانت الصادرات الزراعية السورية في عام

للشركاء العشرة األكثر % 98ووسطي  2008في % 89.3مقارنةً مع  لحصة الشركاء الخمس األكثر أھمية لكل منتج

  .)2008في عام % 93.9(أھمية 

 متركزة بشدة كانت الواردات الزراعية الس ً لحصة  بالمتوسط 2009في العام % 92.7وشكلتورية أيضا

أما بالنسبة للشركاء العشر األكثر أھمية فقد كانت ) 2008في العام %  93.5( الشركاء الخمس األكثر أھمية لكل منتج

 .)2008في العام  98.8% ( 99.4النسبة 

 ت الزيتون الصادرات الزراعية الرئيسية في بنية زي –البندورة  –الحية  ماألغنا-تعتبر  المياه الغازية

% 30.5حوالي  2009 – 2007الصادرات الزراعية السورية حيت شكل إجمالي متوسط قيمة صادراتھا في الفترة 

 .من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية

  راعية السورية في من إجمالي قيمة الواردات الز% 34.2الرز -فول الصويا  -الذرة –شكلت حصة السكر

 .2009 – 2007الفترة 

    فيما يتعلق بالصادرات الزراعية كانت البلدان العربية الوجھة التصديرية الرئيسية للمنتجات الزراعية

 2000في %  60.9( في  مقابل 2009- 2007الفترة الصادرات الزراعية في  إجمالي قيمة من% 85 ةالسورية مسجل

 17.9وتراجعت حصتھا بين الفترتين المرجعيتين من المرتبة الثانية  في )27( األوربي دول االتحاد أتت. )2002 –

 %.7.1إلى 

  بنسبة  2009 - 2007بالنسبة لمصادر االستيراد الرئيسية أتت أمريكا الجنوبية في المرتبة األولى في الفترة

 %).12.9( 27االتحاد االوربي – %)16(الدول العربية  –%  19.89يليھا آسيا بدون الدول العربية بنسبة %  19.9



2010التجارة الزراعية السورية   
 

67 

  1159.2بقيمة بلغت نحو 2008سجل الميزان التجاري الزراعي السوري اإلجمالي  اكبر فائض له عام 

 .مليون دوالر  937حيث بلغ نحو  2009مليون دوالر بينما سجل العجز التجاري الزراعي اكبر قيمة له عام 

 األردن  –العراق  –مصر  –السعودية (ماً موجباً مع الدول العربية سجل الميزان التجاري الزراعي الفردي قي

 .مليون دوالر 1558.6وتم تسجيل الفائض األعلى مع العراق حيث كانت قيمته ) لبنان –اإلمارات -

  الواليات المتحدة  –األرجنتين  –روسيا  –سجل الميزان التجاري الزراعي الفردي قيماً سالبة مع أوكرانيا– 

 .االتحاد األوربي –يل البراز

  في الميزان التجاري الزراعي القياسي كدول صافية  - البرازيل  –األرجنتين  –روسيا  –تظھر أوكرانيا

التصدير لسورية وھذا ھو الحال تقريباً مع دول أخرى مثل الواليات المتحدة بينما تظھر العراق كدول صافية االستيراد 

 ً    .من سوريا تقريبا

 يليه  2009العراق في المرتبة األولى في العام  جاء) الواردات+الصادرات(التجارة الزراعية حجم ل بالنسبة

  .الواليات المتحدة -البرازيل - مصر

 إجمالي من % 52.8 بنسبة 2009عام الالوجھة التصديرية األھم للمنتجات الزراعية السورية في العراق  كان

 .)6.8(و األردن %) 8(ثم مصر %) 9.6(يليھا السعودية  الصادرات الزراعية السورية

 من % 12.9بحصة قدرھا  2009للواردات الزراعية السورية خالل عام  أھم مصدراالتحاد األوربي  كان

يليھا الواليات %) 11.9(البرازيل  –مصادر االستيراد األخرى الواردات الزراعية السورية  و كانت أھم قيمة إجمالي 

 .إلى أوكرانيا و األرجنتينباإلضافة %) 10.5(المتحدة 
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  السياسات واالتفاقيات الدولية –الفصل الرابع 

  السياسات الدولية واألوضاع العالمية 4-1

وفرة في إنجاز االتفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية مقابل استمرار تعثر مفاوضات الدوحة بشكل  2010شھد العام 

األسعار الغذائية ظھورھا على أثر تعثر إنتاج الحبوب في بعض الدول كبير، ومن جھة أخرى عاودت ظاھرة ارتفاع 

  :المنتجة الكبرى لھا، وفي ما يلي عرض تفصيلي لھذه التطورات

  الزراعية العالمية المحتملةالسياسات و 2009-2008أزمة الموسم  1- 4-1

إلى انخفاض حجم التجارة  2009و 2008أدت األزمة االقتصادية العالمية التي أصابت االقتصاد العالمي في العامين 

، وكان تأثير األزمة إجماالً أسوء على المحاصيل منه على اإلنتاج الحيواني، ونظراً 18%20الزراعية العالمية بنسبة 

ألن األزمة تسببت باختالالت في أسعار الصرف العالمية فإن استعادة القطاع الزراعي العالمي لنشاطه السابق يرتبط 

بكيفية إعادة ضبط أسعار الصرف حيث ستستفيد الزراعة في الواليات المتحدة مثالً إذا انخفض سعر الدوالر  في النھاية

ً أمريكية زراعية ذات سعر مرتفع في السوق المحلي وزيادة في اإلنتاج والدخل  بالمحصلة النھائية، وسيعني ذلك سلعا

سعار المحلية من جھة أخرى، بينما العكس سيكون صحيحاً المزرعي نظراً لزيادة عوائد التصدير من جھة وارتفاع األ

  19.بالنسبة للدول األخرى

وبشكل عام يمكن لحركة أسعار الصرف أن تؤثر بشكل كبير على أسعار المنتج والمستھلك للسلع الزراعية وبالتالي 

بشكل كامل على األسعار حوافز اإلنتاج واالستھالك والتجارة الزراعية، ولكن تأثير أسعار الصرف قد ال ينعكس 

الزراعية نتيجة سياسات معينة، وبشكل عام فقد أصبحت سياسات الدول النامية والمتقدمة تميل إلى السماح لتأثير أسعار 

الصرف باالنعكاس على األسعار الزراعية كجزء من عملية تحرير األسعار الزراعية التي تشجعھا بشدة اتفاقيات 

لكن الدالئل تشير إلى ضعف معامل االنعكاس حتى اآلن في معظم الدول ليس بسبب بعض منظمة التجارة العالمية، و

ً لضعف البنى التحتية وفشل األسواق الزراعية األخرى، وھو ما يضعف التكامل  السياسات القديمة فقط ولكن أيضا

رة الزراعية العالمية، وفي الدول التجاري بين األسواق الزراعية العالمية ويخفض بالتالي من اإلمكانيات الضمنية للتجا

النامية تحديداً فإن ضعف ھذا المعامل يخفض من مدى استفادتھا من التجارة الزراعية بما في ذلك الفوائد التي يمكن أن 

  .  تجنيھا فيما إذا تم إنجاز المزيد من تحرير األسواق الزراعية العالمية

                                                           
  2009وزارة الزراعة األمريكية،   18
  .نفس المصدر  19
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  المخاوف العالمية بشأن القمح تتجدد

المخاوف من عودة التذبذب الحاد ألسعار السلع الغذائية كما كان  2010اع أسعار القمح العالمية في العام أثار ارتف

ً في كل عام من ھذين العامين، وكانت % 30عندما ارتفعت األسعار بنسبة  2008و 2007الحال في العامين  تقريبا

سيين اآلخرين بسبب ظروف الطقس غير المالئمة ھي األزمة التي أصابت إنتاج القمح في روسيا وبعض المنتجين الرئي

  .السبب الرئيسي وراء ھذا االرتفاع

كانت أسعار القمح العالمية في إنخفاض مستمر نتيجة الھبوط الذي أعقب االرتفاع  2010وحتى العام  2009منذ العام 

األزمة التي أصابت اإلنتاج في روسيا  فيما يسمى بأزمة أسعار الغذاء في ذلك العام ولكن 2008الكبير لھا خالل العام 

والصين وغيرھما جعلت األسعار عرضة للتذبذب، وباإلضافة إلى روسيا والصين فقد كان إنتاج القمح في أستراليا 

قد عانى من ھبوط ملحوظ نتيجة الجفاف في المناطق الغربية والتي  2010في العام ) رابع مصّدر للقمح في العالم(

ج القمح ھناك، كما ضرب الجفاف القاسي كالً من أوكرانيا وكازاخستان مما يعني أن إنتاج العام من إنتا% 40تمثل 

العالمي من القمح سيكون تحت تأثير ھذه التطورات المناخية وھو ما يزيد المخاوف بشأن تذبذب أسعار القمح،  2011

س أن قطاع القمح العالمي لم يتضرر بشدة كما إال أن العديد من االقتصاديين يقللون من أھمية ھذه المخاوف على أسا

  .يبدو في تحسن مستمر 2011أن االقتصاد العالمي في العام 

  أزمة محصول الذرة

كان محصول الذرة العالمي يعاني بدوره من أزمة، ففي الوقت الذي ) 2010و 2009و 2008األعوام (في نفس الفترة 

وھي األصغر منذ أوائل عقد % 13تھالك في الذرة إلى حوالي وصلت فيه النسبة المئوية للمخزونات إلى االس

في أيار % 84فقد واصلت معدالت أسعار الذرة ارتفاعھا لتصل إلى زيادة سنوية بنسبة  20السبعينات من القرن الماضي

نھا، وقال نتيجة أزمة متعددة األسباب يرى البنك الدولي أن إنتاج الوقود الحيوي ھو أحد األسباب المھمة من بي 2011

مشيراً إلى أنه في األشھر األربعة " إن التحول إلى اإلنتاج للوقود الحيوي ساھم في ارتفاع سعر الذرة"البنك الدولي 

عن الفترة نفسھا من العام % 8ارتفع الطلب على الذرة في الواليات المتحدة إلنتاج اإليثانول  2011األولى من 

  . 21الماضي

  أزمة الرز

ً شديداً في بعض البلدان بينما بقيت محافظة على معدالتھا  في بلدان بدورھا ارتفعت ا ألسعار المحلية للرز ارتفاعا

، %41وفي بوروندي بنسبة% 46بنسبة  2010أخرى، فمثالً ارتفع سعر الرز في فيتنام خالل النصف الثاني من العام 

علماً أن الفقراء في ھذه الدول يعتمدون بشكل % 19كما ارتفع سعره في كل من إندونيسيا وبنغالديش والباكستان بنسبة 

كبير على الرز كغذاء أساس يومي، ويرجع ارتفاع سعر الرز إلى عدة أسباب منھا تخفيض قيمة العملة في فيتنام وتأثير 

ر ارتفاع أسعار الحبوب األخرى وبالتالي زيادة التوقعات بارتفاع الطلب من المستوردين، ھذا وكانت الزيادة في سع

  .22خالل نفس الفترة% 9وفي الصين % 12الرز في سيريالنكا قد بلغت 

                                                           
 20 http://www.arabianbusiness.com/arabic/612137   

  نفس المصدر  21
   od_price_watch_report_feb2011.htmlhttp://www.albankaldawli.org/foodprices/foراجع  22 
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وقد أدت ھذه التطورات إلى تسليط الضوء مرة أخرى على ما يعرف بنظام اإلنذار المبكر لألمن الغذائي والذي تھدف 

قة ما مترافقة مع مقارنة اآللية المطبقة من خالله إلى التأسيس لحالة مراقبة فعالة لوضع اإلمداد الغذائي في بلد أو منط

وتحليل للبيانات ومؤشرات ثابتة للتنبيه عند الحاجة، وعندما يكون عرض الغذاء والطلب عليه في أزمة يتم إرسال 

إشارات إنذار، بحيث يمكن للھيئات المعنية إتخاذ إجراءات فعالة لضبط الخطر والتحكم به حسب اإلشارات المرسلة ، 

ً من عملية تحقيق األمن الغذائي ألي بلد، وھو يرتبط بإنتاج وتخزين وتوزيع ويعتبر نظام اإلنذار المب كر جزءاً أساسيا

األغذية، ويھدف النظام بشكل عام إلى التنبؤ بدرجة الثقة أو عدم الثقة بتوفر الغذاء في البلد، كما أن النظام يعتبراً 

ً للتصنيع الغذائي وھو شرط مسبق لقيام قطاع صناعات غذا ئية متطور في أي بلد، واألھم بالنسبة لمتطلبات ضروريا

  .النظام ھو ضمان توفر البيانات المحدثّة المطلوبة بشكل مستمر ودون انقطاع

  التطورات بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية 2- 4-1

  الخالف مستمر حول السلع الحساسة

زراعية، وبالنسبة لموضوع السلع الحساسة لم يحصل سوى تقدم بسيط فقط في إطار المفاوضات ال 2010خالل العام 

من السلع التي يتم تبادلھا تجارياً ليتم تسميتھا سلعاً % 2على موقفھا بطلب زيادة  2010فقد أكدت اليابان وكندا في أيار 

حساسة لكل من البلدين، وھو موقف من المعروف أن الصين والھند والبرازيل تعارضه، أما الواليات المتحدة فتشترط 

من السلع الحساسة وھو ما يثير اعتراض الدول % 2ھذه الـ –وليس بعضھا فقط  –لذلك منح كافة الدول األعضاء 

  . 23النامية الثالث السابقة

% 2منح كافة الدول األعضاء نسبة  2010وكانت الواليات المتحدة قد اقترحت بشكل غير رسمي في تشرين األول 

يصھا كسلع حساسة وھو ما أثار حنق الدول المصدرة الزراعية، وبشكل عام فقد إضافية من السلع الزراعية ليتم تخص

أثبت موضوع السلع الحساسة بأنه من أكثر المواضيع إثارة للتوتر في إطار جولة الدوحة وذلك في ظل وجود عدد 

 .ةكبير من الدول الزراعية المصدرة والدول الزراعية الموردة كأعضاء في منظمة التجارة العالمي

  إضافات جديدة على النص التفاوضي الخاص بالمؤشرات الجغرافية

 24تم توزيع نص تفاوضي جديد على لجنة حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية 2011في كانون الثاني 

ة إلى يتضمن إضافات جديدة على النص األولي وتتعلق اإلضافة الجديدة بموضوع تسجيل المؤشر الجغرافي باإلضاف

ً المواقف الثالثة التي يتقاسمھا الدول  اإلخطار المتعلق بذلك، ويتألف النص الجديد من أربع صفحات تحمل ضمينا

األعضاء في المنظمة بشأن المؤشرات الجغرافية ويترك النص بذلك كثيراً من النقاط غير الواضحة التي يجري 

  .التفاوض بشأنھا للتوصل إلى اتفاق نھائي

  ارة العالمية تقبل بتقييد محدود للتجارة من أجل إيقاف التغيرات المناخيةمنظمة التج

أنھا تقبل ببعض التقييد على حركة التجارة العالمية مقابل الحد من  2009أعلنت منظمة التجارة العالمية في حزيران 

ة، وفي ھذا اإلطار فإن لجنة التجارة التغيرات المناخية المتفاقمة في العالم شريطة أال تكون تلك التقييدات غطاء للحمائي

                                                           
  2010الجسور األسبوعي أ،   23
يوجد ملخص عن النص المقترح على موقع منظمة التجارة العالمية   24

http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/news11_e.htm  
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العالمية في المنظمة أعلنت أن فرض بعض الضرائب على الواردات من دول لم تستطع االيفاء بالمعايير البيئية يمكن 

أن يكون ضمن اإلجراءات المسموح بھا استثنائياً في قانون التجارة الدولي ، ويأتي ھذا في إطار ردع بعض الشركات 

الوقود الكربوني بكثافة عن االنتقال بمنشآتھا من دول ملتزمة بيئياً إلى دول ال تطبق المعايير البيئية بشكل  التي تستخدم

  .مناسب

  حول آلية الحماية الخاصة تثير عاصفة من االعتراضات  33ورقة مجموعة ال

رقة عمل مشتركة في شباط والمھتمة بالحماية الخاصة للمنتجات الزراعية و 33نشرت الدول األعضاء في مجموعة ال

تتضمن مخاوفھا بشأن الثغرات في آلية الحماية الخاصة واقتراحاتھا بما يسمح للدول برفع تعرفاتھا الزراعية  2010

 2008، وتتضمن الورقة انتقاداً بالغاً للنماذج التي كانت قد طرحت في حزمة تموز 25عند حصول فائض في االستيراد

دت على أھمية موضوع األمن الغذائي ومعيشة السكان الريفيين وھو ما يشكل الدافع الحقيقي والتي انتھت بالفشل كما أك

وراء آلية الحماية الخاصة التي يجب أال ترى بمنظار تجاري بحت، بينما رد ممثلون عن الدول الزراعية المصدرة 

ً حماية مزارعيھا وتأمين معيشتھم ولكن  عن طريق زيادة تحسين دخولھم إلى على الورقة بأن تلك الدول تريد أيضا

  .أسواق الدول األخرى، ھذا ويعتبر االتفاق على مشكلة آلية الحماية مفتاحاً ألي اتفاق جديد الختتام جولة الدوحة

  احتدام النقاش حول المشاريع الزراعية للدول المتقدمة في الدول النامية

لمشاريع الزراعية التي تقيمھا الدول المتقدمة على أراضي يدور نقاش مزمن في إطار منظمة التجارة العالمية حول ا

الدول النامية حيث ترى بعض المنظمات غير الحكومية أنھا عملية قرصنة لألراضي في الدول النامية بينما تتحفظ 

ل من الدول المستوردة على اعتبار منتجات ھذه المشاريع منتجات للدولة التي أقيم المشروع على أرضھا، وقد طلبت ك

الحصول على استثناء للسلع التي يتم إنتاجھا  2008الباكستان واإلمارات العربية المتحدة في النصف األول من العام 

على أرض كل من ھذين البلدين  وقد ألغت الباكستان العوائق التصديرية التي كانت تفرضھا على منتجات ھذه 

وليس لكافة المشاريع الزراعية " المناطق الزراعية الحرة"تجات المشاريع بينما قالت إنھا تريد االستثناء فقط لمن

المقامة على أرضھا، وتضمن قواعد منظمة التجارة العالمية حق أعضائھا بالحماية من القيود على صادرات 

  . االستثمارات األجنبية ولكن طبيعة العقد الخاص بكل مشروع ونوع االستثمار قد يقيد ھذه الحركة

  قترحة للدول األقل نمواً خارطة طريق م

إعالناً يتضمن خارطة طريق تمنحھا إعفاًء تاماً من الحصص  2009تبنت مجموعة الدول األقل نمواً في تشرين األول 

والتعرفات الجمركية في أسواق الدول األعضاء في المنظمة ولكن المجلس العام في المنظمة لم يوافق على ھذا المقترح 

ً بانت ظار اختتام جولة الدوحة، ويدعو اإلعالن لنتائج سريعة في ثالثة مجاالت لھا األولوية بالنسبة الذي أصبح معلقا

المعاملة التفضيلية لطلبات  –اإلعفاء التام من التعرفات والحصص الجمركية على حد سواء : للدول الموقعة عليه، وھي

القطن في الدول المتقدمة ، كما طالب اإلعالن  الحذف الطموح والسريع لمساعدات –الدول األقل نمواً على الخدمات 

بمرونة أكبر للدول األقل نمواً بالنسبة آللية الحماية الخاصة وطالب كذلك بآلية تتميز بالكفاءة للتقليل من األثر السلبي 

، وال سيما على المنتجات االستوائية والموز) أي ما يعرف بتآكل التفضيالت(للتحرير الكامل على ھذه الدول 

                                                           
  2010لمعلومات تفصيلية عن الورقة مراجعة أخبار الجسور،   25



2010التجارة الزراعية السورية   
 

73 

وباالضافة لما سبق طالبت الدول األقل نمواً بعدم مطالبتھا بأي تخفيض جمركي على السلع البيئية أو الخدمات وأن 

سنوات معفاة من منح براءات االختراع في ھذا المجال على أن تتلقى ھذه الدول التقنيات والمعدات  10تبقى لمدة 

  .المرتبطة بالبيئة على شكل منح

  وم البقر ودعم صادرات األلبان تثيران اھتمام الدول األعضاء بالمنظمةالحصص الكمية للح

أثير موضوع الحصص الكمية األوروبية للحوم البقر وموضوع الدعم األوروبي واألمريكي لقطاع األلبان في لقاء 

جديدة للحوم  ، وينوي االتحاد األوروبي طرح حصة كمية2009اللجنة الزراعية لمنظمة التجارة العالمية في نيسان 

البقر وھو يرفض القول أنھا ستكون مشوھة لالستيراد باعتبار أنھا ستكون متاحة لجميع الدول األعضاء بينما تقول 

أستراليا أنھا ستراقب تطبيق ھذه الحصة للتأكد من عدم وجود تمييز بين الدول المصدرة للحوم البقر، كما طرحت 

ي لصادرات األلبان حيث أجابت الواليات المتحدة بأنھا اضطرت العادة نيوزيالندا والصين موضوع الدعم األمريك

المقصود ھو االتحاد (نظراً لكون بعض الدول األخرى تدعم منتجات األلبان  2009الدعم لصادرتھا من األلبان في أيار 

الواليات المتحدة فيھا مما يجعل صادرات األلبان األمريكية غير منافسة وقد اعترضت الصين بأن على ) األوروبي

استجداء سلوك "التعاون مع باقي الدول إللغاء الدعم بدالً من الرد على الدعم بدعم مماثل أو ما يعرف بمصطلح 

  .، كما تساءلت نيوزيالندا عن موعد انتھاء دعم قطاع األلبان األوروبي وصادرات األلبان األمريكية"الجيران

  مة التجارة العالميةمناقشة موضوع المعونات الغذائية في منظ

تتفق جميع الدول على أن المعونات الغذائية ألسباب إنسانية ھي أمر ضروري ولكن معظمھا يصر على أن المعونات 

يجب أن تكون على شكل منحة وليس ائتمان بينما تصر بعض الدول على أن ذلك قد يكون تشدداً غير مبرر ويمنع 

دعو الكثير من الدول النامية إلى التزامات محددة من المانحين تشمل الكمية وصول المساعدات لمن ھم بحاجة إليھا، وي

الممكن منحھا في الظروف العادية وفي الظروف االستثنائية بأنواعھا مع مساعدة الدول المحتاجة لالعتماد على نفسھا 

الزراعية في المنظمة بكل  بدالً من االتكال على المعونات وكذلك تعزيز شفافية المعونات من خالل إخطار اللجنة

كان قد تقدم عدد  2011المعونات المتقدمة ، وتتبنى بعض الدول المتقدمة ھذه المطالب وحتى الشھر الثالث من العام 

من الدول النامية والمتقدمة والتكتالت بأوراق عمل للمنظمة تناقش ھذه المطالب ومن بينھا مصر ونيجيريا والنروج 

  .ومجموعة ميركسور

  تفاق على آلية لمراقبة المعاملة التمييزية والخاصةاال

إلى  2010توصلت مجموعة من ممثلي الدول النامية والمتقدمة األعضاء في منظمة التجارة العالمية في تشرين الثاني 

لھا إذا  اتفاق مبدأي حول آلية مراقبة المعاملة التمييزية والخاصة للدول النامية ومراجعة تشريعاتھا واقتراح تحسينات

اقتضى األمر، وسوف تعمل اآللية من خالل نقطة ارتباط في سكرتارية المنظمة تحلل تطبيق ھذه المعاملة  وتراجع 

ً مدى االستفادة من ھذا التشريع ومدى فعاليته  تشريعھا بالتكامل مع الھيئات األخرى في المنظمة، وسوف تقيّم دوريا

نامية تفضل أن يكون ھناك ھيئة تفاوضية خاصة بھذا الموضوع بينما كانت وااللتزام بتطبيقه، وكانت معظم الدول ال

معظم الدول المتقدمة تفضل فقط تعزيز الشفافية في ھذا الصدد، وجاءت ھذه اآللية التي تم االتفاق عليھا كتسوية بين 

  .الطرفين، وسوف يتم تنفيذ اآللية من خالل جلسات خاصة بھا تعقدھا لجنة التجارة والتنمية
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  السلطة الفلسطينية تطلب صفة المراقب في منظمة التجارة العالمية 

وھي تحاول حشد الدعم لھذا  2008طلبت السلطة الفلسطينية صفة المراقب في منظمة التجارة العالمية في أيلول 

مة تصنف المطلب على أساس أن تكون لھا في النھاية وضعية مثل ھونج كونج وتايوان وماكاو وھي أعضاء في المنظ

على أساس أنھا مناطق جمركية ، ولكن الطلب الفلسطيني يبدو مستغرباً من قبل بعض المراقبين على أساس أن قوانين 

المنظمة تلزم أي عضو مراقب ببدء مفاوضات العضوية الكاملة خالل خمس سنوات من زمن الحصول على صفة 

قد حصلت على استقالل جمركي كامل قبل إنقضاء عضو مراقب مما يعني أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون 

  .الخمس سنوات

  تضاؤل اھتمام الدول األعضاء في اتفاقية التجارة الحرة األسيوية الباسيفيكية بجولة الدوحة

األمين العام لمنظمة التجارة العالمية " المجلس االستشاري لألعمال في منطقة التجارة الحرة األسيوية الباسيفيكية"أبلغ 

أن قطاع األعمال الذي يدعم عادة االتفاقيات التجارية متعددة األطراف قد تضاءل اھتمامه  2009تشرين األول  في

بالمفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية وھو يلحظ ارتفاع الشكوك حول جولة الدوحة بينما بات ھذا القطاع يدعم 

 2006ية التجارة الحرة اآلسيوية الباسيفيكية التي تأسست في عام بشكل متزايد االتفاقيات التجارية اإلقليمية كاتفاق

  .بلداً عضواً على رأسھا أستراليا والصين وروسيا والواليات المتحدة 21وتضم 

  قضايا سياسات مرتبطة بالتجارة العالمية 3- 4-1

  المتغيرات المناخية والتجارة

اث غازات الدفيئة الخضراء وتقليصھا وبالتالي تصبح تطبق الدول في شتى أنحاء العالم تشريعات للحد من انبع

ً جذابة أكثر، وتعتبر  االستفادة من مصادر الطاقة غير النظيفة أعلى تكلفة  بينما تصبح مصادر الطاقة األقل تلويثا

ً للغازات كما يمكن أن تكون  ً للطاقة وفي نفس الوقت مصدراً أساسيا ً أساسيا ً " معزالً "الزراعة مستھلكا للكربون  رئيسيا

المرسَّب بما يفيد في تخفيض االنبعاث، وجاءت القفزة السريعة للوقود الحيوي في ظل ارتفاع أسعار النفط لتشجع ھذا 

االتجاه من جھة ولتطرح المخاوف المتعلقة باألمن الغذائي من جھة أخرى، ويرى بعض المراقبين أن ھذا الربط بين 

ة من جھة أخرى ھو ظاھرة جديدة قد يكون لھا الكثير من التطبيقات في مجال أسعار الوقود من جھة واألسعار الزراعي

استقرار األسواق الزراعية في المستقبل، وفي ضوء كيفية مالئمة القطاع مع برامج الطاقة والحد من االنبعاث سوف 

ً للضرائب ب ً أو دافعا واسطة التشريعات المتعلقة يتحدد فيما إذا كان القطاع الزراعي في بلد ما يجب أن يكون مدعوما

بالمناخ، وھنا يبرز دور التجارة الزراعية باعتبار أن المنتجين سيكونون مدركين للفوائد الثانوية لھذه التشريعات والتي 

  .ستساعدھم على منافسة المنتجين في الدول األخرى

 2010ت األمم المتحدة في آذار ھذا وفي مؤشر غير مسبوق على نجاح الحملة العالمية لمكافحة قطع الغابات أعلن

تراجع معدل قطع الغابات خالل العقد األخير، إال أن كوستاريكا ما تزال تقطع غاباتھا بتزايد كما يؤكد تقرير األمم 

المتحدة، ويشير التقرير إلى أن برامج التشجير في كل من الصين والھند وباكستان ھي السبب الرئيسي وراء تراجع 

ً  2020علماً أن ھذه البرامج ستنتھي في العام  معدل قطع الغابات   . مما قد يبقي خطر تزايد قطع الغابات قائما
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  تصنيف الدول بحسب تسھيل التجارة

يصنف الدول حسب تسھيلھا للتجارة وحرية مرور البضائع عبر  2010صدر تقرير عن البنك الدولي في بداية العام 

ألولى في العالم من حيث تسھيلھا لحركة السلع عبر حدودھا بينما اعتبر حدودھا واعتبر التقرير ألمانيا الدولة ا

الصومال ھي الدولة األخيرة في العالم بسبب دمار البنية التحتية للتجارة فيھا، وكانت التقارير السابقة للبنك الدولي 

ستنتاجاته على مجموعة من تشير إلى كون سنغافورا ھي الدولة األولى في العالم في ھذا المجال، ويبني التقرير ا

المؤشرات مثل توفير خدمات النقل والتخزين وغيرھا، والحظ التقرير تحسن درجة التسھيل التجاري لعدد من الدول 

  .النامية وھو ما يترافق عادة مع تحسن في إجمالي الناتج المحلي

  26النزاعات 4- 4-1

  نزاع 400عدد النزاعات التي عرضت على المنظمة وصل إلى 

أعلنت منظمة التجارة العالمية أن عدد النزاعات التي  2009الخامس عشر في تشرين الثاني " عيد ميالدھا" في

ً ، وتعتبر المنظمة ھذا الرقم مؤشراً على الثقة  400عرضت على جھاز فض النزاعات فيھا منذ تأسيسھا قد بلغ  نزاعا

ً لحل النزاعات في أي إطار آخر التي يتمتع بھا جھاز فض النزاعات بين الدول األعضاء ونمو ً مثاليا كاالتفاقيات (ذجا

  ).اإلقليمية والثنائية

  تزايد إجراءات مكافحة اإلغراق في الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية

خالل % 17إن إجراءات التحقيق في وجود إغراق قد ارتفعت بنسبة  2009قالت منظمة التجارة العالمية في نيسان 

ً بنسبة  2008ثاني من العام النصف ال وھو ما يؤشر % 45بينما ازادات إجراءات مكافحة اإلغراق المتخذة فعليا

بوضوح إلى إنتشار ظاھرة الحمائية التي انتشرت خالل األعوام الثالثة األخيرة كنتيجة ألزمة أسعار الغذاء العالمية في 

يا اإلغراق المرفوعة لدى جھاز فض النزاعات في كان عدد قضا 2008، وفي النصف األول من العام 2008العام 

، وبشكل عام فقد كان الخط البياني لعدد إجراءات مكافحة اإلغراق في %39منظمة التجارة العالمية قد ارتفع بنسبة 

عندما ارتفع بشكل حاد ومفاجئ، وتتصدر الھند قائمة الدول التي تقوم  2008حتى العام  2001انحدار منذ العام 

  . ات تحقيق في وجود إغراق تليھا البرازيلبإجراء

فقد أعلنت المنظمة عن تراجع في عدد دعاوى اإلغراق حيث انخفض عدد دعاوى اإلغراق في  2010أما في العام 

ً بنفس الفترة من العام % 29بنسبة  2010النصف األول من العام  ، كما أشارت المنظمة إلى تراجع عدد 2009قياسا

  .ي ھذه الفترة قياساً بالعام السابقإجراءات اإلغراق ف

  نزاع كندا والواليات المتحدة حول عالمة بلد المنشأ

دعوى على الواليات المتحدة لدى ھيئة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية بشأن  2010رفعت كندا في أيلول 

زير، وتقول كندا إن تطبيق ھذا القانون والخاص بلحوم البقر والخن)  cool: اختصاراً " (متطلبات عالمة بلد المنشأ"

مكلف وال توجد فائدة صحية له ويخفض من ھامش الربح للمصدرين الكنديين وبالتالي فھو مجرد عقبة فنية في وجه 

الصادرات الكندية وھو ما تمنعه قوانين منظمة التجارة العالمية، وكانت المكسيك قد رفعت دعوى مشابھة قالت فيھا إن 
                                                           

  . قانونية لكل النزاعات على موقع منظمة التجارة العالميةتوجد التفاصيل ال  26
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، أما الواليات المتحدة فتقول إن الھدف %50ن األمريكي قد تسبب بانخفاض تجارة المواشي المكسيكية بنسبة ھذا القانو

  .من ھذا القانون ھو عرض الخيارات أمام المستھلك

  البرازيل تقول إنھا انتصرت في نزاع عصير البرتقال ضد الواليات المتحدة

لمصلحة البرازيل في نزاعھا مع الواليات  2010ية في نھاية العام حكم جھاز فض النزاعات في منظمة التجارة العالم

المتحدة حول إجراءات مكافحة اإلغراق التي تطبقھا على عصير البرتقال البرازيلي، ويؤكد القرار ما توصل إليه 

البرازيل وھي تقرير سابق عن عدم شرعية ھذه اإلجراءات ولكنه يقول إن األمر ما يزال قابالً للتمحيص أكثر، وتقول 

أكبر مصدر لعصائر البرتقال في العالم أن ھذه اإلجراءات األمريكية تؤذي المنتجين البرازيليين وتعتبر البرازيل قرار 

  .ھيئة فض النزاعات انتصاراً جديداً لھا رغم أن القرار لم يغلق الباب تماما على اإلجراءات األمريكية

  "!عقوبات القطن"ى اتفاق تسوية لالواليات المتحدة والبرازيل تتوصالن إل

قبل يومين فقط من بدء سريان اإلجراءات العقابية التي كانت ستطبق على الواليات المتحدة في إطار خسارتھا لما 

إلى اتفاق تسوية تعھدت فيه البرازيل بتأجيل  2010يعرف بنزاع القطن مع البرازيل توصل البلدان في حزيران 

حيث سيكون  2012مليون دوالر حتى نھاية العام  830ية الفكرية األمريكية والتي تبلغ العقوبات على حقوق الملك

بتقديم  2010للواليات المتحدة آنذاك قانون فاتورة مزرعة جديد وبالمقابل تلتزم الواليات المتحدة بتعھدھا في نيسان 

  . 2012ر سنوياً حتى نھاية العام مليون دوال 147.3مساعدة فنية وبناء قدرات لقطاع القطن البرازيلي بقيمة 

  االتحاد األوروبي وأمريكا الالتينية يعلنان تسوية نزاع الموز المزمن

عن الوصول إلى اتفاق ينھي التوتر  2009أعلن االتحاد األوروبي ومجموعة من دول أمريكا الالتينية في نھاية العام 

ة على الموز المستورد من أمريكا الالتينية، وتفرض المستمر الناشئ عن التعرفة األوروبية المرتفعة المفروض

يورو على طن الموز المستورد من دول أمريكا الالتينية وغيرھا ولكنھا تمنح اعفاءاً جمركياً  176المفوضية األوروبية 

م لمنظمة ، وقد رحب السكرتير العا)ضمن سقف معين(الباسيفيكية  -الكاريبية  - لوارداتھا من مجموعة الدول االفريقية 

التجارة العالمية بانھاء واحد من أكثر النزاعات المطروحة في المنظمة تعقيداً من الناحية التقنية وأكثرھا حساسية من 

 114الناحية السياسية، وحسب االتفاق سيتم تخفيض التعرفة األوروبية على الموز من دول أمريكا الالتينية لتصل إلى 

  .2017يورو على الطن في العام 

  الواليات المتحدة تشتكي من إجراءات الصحة الحيوانية األوروبية

بشأن القيود  2009تقدمت الواليات المتحدة بشكوى لھيئة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية في تشرين األول 

بي أمام المنظمة األوروبية على الواردات من لحوم الدجاج األمريكي والتي يفترض أنھا تنتھك تعھدات االتحاد األورو

حيث تم رفض استالم شحنات الدجاج األمريكي المعامل بمواد كيميائية شائعة االستخدام في الواليات المتحدة وتعتبر 

الواليات المتحدة أن المزاعم األوروبية حول السالمة الغذائية في ھذا المجال ليست في مكانھا باعتبار أنه ال يوجد دليل 

  .يسبب أي مخاطر صحية للمستھلك" مخفضات الباثوجين"م الدجاج ب علمي على أن معاملة لح
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  الصين تشتكي من إجراءات الواليات المتحدة بشأن الصحة الحيوانية

بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية بخصوص الحظر الذي تفرضه الواليات المتحدة  2009تقدمت الصين في تموز 

بسبب  2007يات المتحدة استقبال شحنات لحوم الدجاج الصيني منذ العام على لحوم الدجاج الصينية، وترفض الوال

مزاعم حول المعايير الصحية وتعتبر الصين ھذا اإلجراء تمييزاً واضحاً وإجراءاً حمائياً لالنتاج األمريكي ينتھك قواعد 

ن الدجاج الصيني يوافق معايير سالمة منظمة التجارة العالمية بينما تقول الواليات المتحدة إنھا لم تقرر بعد فيما إذا كا

 .الغذاء األمريكية وترفض الواليات المتحدة بعناد نقاش ھذا الموضوع مع الصين منذ أن تم فرض الحظر

  كندا واالتحاد األوروبي ينھيان النزاع حول الكائنات المعدلة وراثياً 

مر حول القيود األوروبية على الكائنات المعدلة أعلن االتحاد األوروبي وكندا عن تسوية النزاع المست 2009في تموز 

وراثياً والمستوردة من كندا، فقد أسقطت كندا الدعوى المقدمة أمام ھيئة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية ضد 

ضيع االتحاد األوروبي وبالمقابل أعلن االتحاد األوروبي أنه سيناقش مع المسؤولين الكنديين مرتين في العام الموا

المتعلقة بالسلع من الكائنات المعدلة وراثياً، وتعھد االتحاد األوروبي بأن النقاش مع كندا سوف يستمر بتحسين شروط 

  .الدخول إلى األسواق األوروبية بالنسبة للجانب الكندي

  تطورات النزاع حول لحوم البقر بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 

ً في أيار أنجز االتحاد األوروبي  ينھي النزاع الطويل حول لحوم البقر ولكن العديد من  2009والواليات المتحدة اتفاقا

الدول المنتجة للحوم البقر قالت إن االتفاق يخلق تمييزاً غير مشروع بين المنتج األمريكي من جھة ومنتجاتھا من جھة 

البقر األمريكية المعالجة بالھرمونات، ولكنه  أخرى، وحسب االتفاق سوف يستمر االتحاد بحظره للواردات من لحوم

سيمنح حصة معفاة من التعرفة للحوم عالية الجودة من بين تلك المعالجة بالھرمونات وھو ما سيعني فتح السوق 

ً أمام منتجي لحوم البقر األمريكية المعالجة بالھرمونات، ومن ناحيتھا ستخفض الواليات المتحدة من  األوروبية جزئيا

ءاتھا العقابية التي تطبقھا على االتحاد األوروبي بناء على حكم لھيئة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية إجرا

قضى بعدم شرعية الحظر األوروبي على لحوم البقر األمريكية المعالجة بالھرمونات، وانتقدت البرازيل وأستراليا 

أ الدولة األولى بالرعاية كما تقول، ورغم عضوية االتحاد واألورغواي واألرجنتين ھذا االتفاق الذي يناقض مبد

األوروبي في المنظمة إال أن المالحظ ھو وجود أكثر من معاملة مختلفة مع السلع الواردة من دول أخرى أعضاء في 

  .المنظمة

  27االتفاقيات الثنائية واالقليمية والدولية 4-1-5

  :أوالً ثم ننتقل إلى استعراض ما يتعلق ببقية الدولوسنبدأ باالتفاقيات المتعلقة بالدول العربية 

  مصر تريد اتفاقاً مع السودان لزراعة القمح في أراضيه

أن مصر تريد االعتماد على أراضي السودان من أجل زراعة  2010ذكرت مدونة الزراعة األفريقية في تشرين الثاني 

سبب الموسم الردئ الذي مر على القمح الروسي خالل العام القمح لتلبية حاجات النمو السكاني الھائل فيھا وخصوصاً ب

ً وشرق أوسطياً، وبناء على ذلك قامت الحكومة المصرية  2010 حيث تعتبر روسيا من كبار مصدري القمح عالميا
                                                           

  في كتابة ھذا الفصل www.bilateral.org تم االعتماد على موقع االتفاقيات الثنائية  27 
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ً والتي تنص على  30بعملية مراجعة شاملة وإعادة إحياء لالتفاقية المصرية السودانية التي ترجع إلى ما قبل  عاما

وحسب نص االتفاقية الجديدة المعدلة فإن . تشجيع الشركات المصرية على االستثمار في زراعة القمح في السودان

الحكومة المصرية ستزود مستثمري زراعة القمح المصريين في السودان بحوافز تتعلق بالري والبنى التحتية الالزمة 

ية للحكومة المصرية فيه، من جھة أخرى أعربت كل من المملكة للمشاريع على أن يكون اإلنتاج ملكاً للمستثمر وال ملك

  .العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وقطر عن رغبتھا باتفاقيات مشابھة مع السودان

  مصر واالتحاد األوروبي نحو المزيد من تحرير التجارة

تجارية لتحرير التجارة بالسلع الزراعية الخام على اتفاقية  2009وقع االتحاد األوروبي ومصر في تشرين األول 

والمصنعة والمنتجات السمكية وتعتبر االتفاقية الجديدة تعديالً للجزء التجاري من اتفاق الشراكة المصرية األوروبية 

م وتنص االتفاقية الجديدة على تصفير التعرفة على المنتجات الزراعية الخا 2004التي دخلت حيز التنفيذ في العام 

والمصنعة والمنتجات السمكية بين الطرفين باستثناء ما ھو مذكور في االتفاقية خالف ذلك، ھذا وقد ازداد حجم التجارة 

حسب المكتب  2008مليار يورو في العام  20.8إلى  2004مليار يورو في العام  11.8الثنائية بين الطرفين من 

  . األوروبي لإلحصاء

  المفاوضات التجارية مع ميركسورالسلطة الفلسطينية تفتح باب 

، وتأمل  2010بدأت السلطة الفلسطينية مفاوضات التجارة في مدينة رام هللا مع مجموعة ميركسور في تشرين األول 

السلطة بتوقيع اتفاقية تجارية ثنائية مع المجموعة كما تقول دول المجموعة بالمقابل أنھا تريد التأسيس لعالقات 

 200ع السلطة، وتقول السلطة أن ھناك إمكانات كبيرة للتجارة الثنائية التي يمكن أن تصل إلى اقتصادية وتجارية م

مليون دوالر سنوياً كما أنھا تأمل أن يشجع االتفاق االستثمارات في األراضي الفلسطينية، وقد دخلت السلطة الفلسطينية 

تحدة واالتحاد األوروبي وغيرھما من الدول والتكتالت في في العديد من االتفاقيات التجارية التفضيلية مع الواليات الم

  .العالم

  األردن يطلب معونة المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي

 ومن شأن ھكذا اتفاقية أن تنظم التعاون االقتصادي والتبادل 2010تم اإلعالن عن ھذا الطلب في تشرين األول 

التجاري بين الطرفين كما ستحل محل االتفاقيات الثنائية، ويصدر األردن إلى دول مجلس التعاون عدداً من السلع يبرز 

  . أضعاف قيمة صادراته 3من بينھا المنتجات الزراعية إال أن قيمة واردات األردن من دول المجلس تبلغ أكثر من 

عن ترحيبھا بانضمام كل من األردن والمغرب  2011جي في أيار من جھة أخرى أعلنت قمة دول مجلس التعاون الخلي

  . 2011إلى المجلس، وسوف يبدأ األردن والمغرب مفاوضات االنضمام للمجلس في أيلول 

  تطورات المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي

في كيفية إنقاذ المحادثات التجارية الثنائية مع االتحاد األوروبي  2009نيسان  بحث وزراء مجلس التعاون الخليجي في

، وتھدف المحادثات إلنجاز اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس من جھة واالتحاد 2008والتي تعثرت في نھاية العام 

نتيجة التباين الحاد  2008ول األوروبي من جھة ثانية ولكن مجلس التعاون كان قد علق ھذه المفاوضات في كانون األ

في أكثر من مسألة أساسية منھا المساعدات التصديرية التي تقدمھا دول المجلس والسيما المملكة العربية السعودية 
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لصادراتھا والتي اعترض عليھا االتحاد األوروبي ورفضھا بشكل كامل، وتؤكد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 

  .ياء المفاوضات مع الجانب األوروبيباستمرار رغبتھا في إح

  دول مجلس التعاون الخليجي وتجمع دول آسيان تخططان لتكتل تجاري إقليمي

بدأت دول مجلس التعاون الخليجي ودول اآلسيان تحركھا باتجاه بناء تكتل تجاري إقليمي على أساس النفط والغذاء 

لى الموارد النفطية الخليجية بينما تحتاج دول الخليج إلى ، وتحتاج دول اآلسيان بشدة إ2009وذلك في نھاية حزيران 

المنتجات الزراعية لدول آسيان مثل الرز الذي تعتبر تايالند المصّدر العالمي األول له، وتنمو التجارة بين المنطقتين 

يتم التوصل مليار دوالر سنوياً، وبناء على التوافق على مخطط زمني محدد س 100بما يعادل أكثر من % 50بنسبة 

  . إلى االتفاق النھائي كما يؤكد مجلس التعاون الخليجي

  نيوزيالندا ودول مجلس التعاون الخليجي نحو منطقة تجارة حرة

أنھت نيوزيالندا بنجاح مفاوضاتھا التجارية الخاصة بتأسيس منطقة تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في 

  .2009تشرين الثاني 

أضعاف  3وھو رقم يزيد عن  2009ملياردوالر في العام  1.3ات نيوزيالندا لدول المجلس وبلغت قيمة صادر

وتشكل األلبان ولحوم األغنام والصوف النسبة العظمى من ھذه الصادرات  2000صادراتھا إلى ھذه الدول في العام 

  .سيع الصادرات النيوزيالنديةكما تمثل االستثمارات الخليجية في القطاع الزراعي النيوزيالندي فرصة واعدة لتو

  مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي

بھدف التوصل إلى اتفاقية تجارة  2009بدأت المفاوضات بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي في تشرين األول 

ً كل من تشيلي  ً أن ماليزيا تفاوض حاليا الواليات المتحدة من أجل اتفاقيات مماثلة علماً  –ھند ال –أستراليا  –حرة علما

  .نيوزيالندا –اليابان  –كوريا  –أنھا وقعت اتفاقيات مع الصين 

  اتفاقية للتجارة الحرة بين المغرب وكندا

بدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وكندا، ويعتبر المغرب السوق الرئيسي لصادرات كندا من الحبوب 

لخشنة والناعمة، ورحب منتجو الحبوب الكنديون باإلعالن بعد أن ظلوا لسنوات يطالبون به لكونه سيضعھم في ا

مصاف منافسيھم العالميين والسيما في الواليات المتحدة، وتعود الروابط التجارية بين تجار الحبوب والمطاحن 

مليون  450لغ حجم التبادل التجاري بين البلدين سنة مضت، ويب 15المغربية مع المصدرين الكنديين إلى أكثر من 

ً معظمھا من اإلنتاج الزراعي، وكان منتجو القمح والحبوب الكنديون قد أبدوا انزعاجھم في السابق من  دوالر سنويا

ً بنظرائھم  اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الواليات المتحدة والمغرب والتي تضعھم في موقع منافسة ضعيف قياسا

  . األمريكان

  توقيع مذكرة تفاھم بين االتحاد األوروبي والمغرب في نھاية المفاوضات الزراعية والسمكية

مذكرة تفاھم لتحسين ظروف  2009بعد أربع سنوات من المفاوضات وقع االتحاد األوروبي والمغرب في كانون األول 

أن االتفاقية إعادة تنشيط الصادرات األوروبية إلى التجارة البينية في السلع الزراعية الغذائية واألسماك، ومن ش
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ً  -األسواق المغربية وخاصة الصادرات الزراعية المصنعة  ً رئيسيا ً أوروبيا على أن يكون ھناك  –التي تمثل اھتماما

تحرير تجاري كامل لھا خالل فترة العشر سنوات المقبلة ال يستثنى منه سوى المعكرونة التي مازال المغرب يفرض 

من قيمة الصادرات األوروبية حاالً على أن تصبح % 45عليھا قيوداً كمية، وبالنسبة للسلع الزراعية فسوف يتم تحرير 

سنوات كما ستستفيد األغذية المعلبة ومنتجات األلبان والبذور الزيتية والفواكه والخضار من  10بعد % 70النسبة 

بعد عشر % 100سنوات وبنسبة  5خالل % 91السمكية بنسبة  سنوات وسيتم تحرير المنتجات 10تحرير كامل خالل 

سنوات، كما اتفق الجانبان على فتح باب المفاوضات حول حماية المؤشرات الجغرافية وتتضمن المذكرة أيضاً تشريعاً 

  .خاصاً بالصحة والصحة النباتية

  عمان تطلب توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الھند

ً من الھند  توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين وذلك لتعزيز التجارة بين الھند  2009في نيسان طلبت عمان رسميا

مليون دوالر  100ودول الخليج الست عموماً وعمان خصوصاً، ھذا وقد وقع البلدان على اتفاقية تنموية متناظرة بقيمة 

 .ستستخدم من أجل تطوير البنى التحية في كال البلدين

  تسعى لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجيكوريا الجنوبية 

بعد إنجازھا اتفاقية تجارة حرة مع االتحاد األوروبي تسعى كوريا الجنوبية لتأسيس اتفاقية مشابھة مع دول مجلس 

قد بدأت في التعاون الخليجي باعتبارھا ثاني أكبر شريك تجاري لھا، حيث كانت المفاوضات بين دول المجلس وكوريا 

، وستعزز االتفاقية من تجارة كوريا مع منطقة الشرق األوسط والتي غدت المصدر الثاني للدخل بالنسبة  2008تموز 

بلداً كما أنھا مشتركة باتفاقيات  12لكوريا بعد بناء السفن، وقد دخلت كوريا في مفاوضات اتفاقيات تجارة حرة مع 

  .   بلداً  29اتفاقيات أخرى قيد التصديق تشمل  3ة إلى بلداً آخر باإلضاف 15تجارة حرة تشمل 

  أوكرانيا ترغب بإنجاز اتفاقية تجارة حرة مع ليبيا

عن رغبتھما بتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وكانت  2009أعلنت الحكومتان الليبية واألوكرانية في تموز 

ظار إلى أھمية مثل ھذه االتفاقية في ظل وجود ملحوظ لعدد من مما لفت األن 2009التجارة البينية قد تضاعفت في العام 

  .العوائق التجارية بين الدولتين

  تطورات االتفاقيات اإلقليمية التركية

بالنسبة لتطورات انضمام تركيا لالتحاد األوروبي فقد عانت مفاوضات تركيا مع االتحاد األوروبي من بطء شديد منذ 

فصل  35من أصل  10اآلن في توقف تام ، وكانت تركيا قد فتحت باب التفاوض على  وھي 2005انطالقتھا في العام 

وتم التوصل إلى اتفاق مشروط على واحد منھا فقط بينما تنتظر التسعة األخرى أن توقع تركيا على ما يسمى 

اً بإصدار العديد من والتي يمكن اعتبارھا منتھية بشكل مشروط، ولكن الحكومة التركية قامت مؤخر 28ببروتوكول أنقرة

التشريعات التي تحقق التوافق مع المعايير األوروبية، وأعلن كبير المفاوضين األتراك افتتاح باب المفاوضات حول 

  .     2009السياسة الضريبية في حزيران 

                                                           
  يتعلق بفتح تركيا موانئھا ومطاراتھا أمام السفن والطائرات القبرصية  28
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زيد قيمة عن جاھزيتھا لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع التشيلي مما سي 2009من جھة أخرى أعربت تركيا في حزيران 

  .التجارة البينية بمقدار مليار دوالر خالل عامين فقط كما تقول الحكومة التركية

، ويبدأ تطبيق 2009وكانت تركيا قد وقعت اتفاقية شراكة تتضمن منطقة تجارة حرة مع األردن في كانون األول 

عاماً، وتأمل الحكومة األردنية  12ل على أن يتم تصفير التعرفات بشكل متبادل بالتدريج خال 2011-1- 1االتفاقية من 

أن يؤدي ھذا االتفاق إلى فتح األسواق األوروبية أمام السلع األردنية التي ستكون متوفرة في تركيا المجاورة لالتحاد 

  .  وخاصة زيت الزيتون األردني كما سيكون ھناك تشجيع لالستثمارات المتبادلة

الشروع بمفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع باكستان، حيث وضع البلدان عن  2009كما أعلنت تركيا في تشرين األول 

، كما أكدت الحكومتان على أھمية دور 2012مليار دوالر مع نھاية العام  2ھدفاً يتمثل في رفع قيمة التجارة البينية إلى 

سالمي في تعزيز التجارة ومنظمة المؤتمر اإل) إيكو(المنظمات االقتصادية اإلقليمية مثل منظمة التعاون االقتصادي 

  . الثنائية بين البلدين

بھدف زيادة التبادل التجاري  2010من جھة أخرى أعلنت تركيا ولبنان عن توقيع اتفاقية تجارة حرة في تشرين الثاني 

طوة بين البلدين وتعزيز التعاون االقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، كما أكد الطرفان أن ھذه االتفاقية ھي خ

نحو الوصول إلى منطقة التجارة الحرة التي تشمل باإلضافة إليھما سوريا واألردن والتي تم االتفاق سابقاً عليھا، ويأتي 

توقيع االتفاقية بعد ست سنوات من المفاوضات، وأما االتفاقية الراعية المشار إليھا فتشمل تأسيس مجلس تعاون إقليمي 

قد وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع كل من سوريا واألردن فإن الطريق أصبحت  ومنطقة تجارة حرة، وبما أن تركيا

  .معبدة أمام ھذه االتفاقية الرباعية

وبالعودة إلى الصعيد اآلسيوي فقد أعلنت تركيا عن رغبتھا بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أوكرانيا في تشرين الثاني 

  .مليار دوالر 8إلى  2011العام حيث يتوقع أن تصل قيمة التجارة البينية في  2010

وتركيا ) ساكو(وأخيراً تدرس حكومة جنوب إفريقيا مشروع اتفاقية تجارة حرة بين االتحاد الجمركي لجنوب إفريقيا 

حيث ستحدد سلة الصادرات والواردات المتبادلة وتحديد السلع الحساسة ودرجات التحرير الجمركي وغير الجمركي 

الفائدة التي ستجنيھا دول االتحاد من ھذه الشراكة وبالتالي تحديد ميزان الخسائر واألرباح وما  المتعلق بھا وما ھو حجم

  .ھي الخيارات المختلفة لشكل االتفاقية

  أكبر تكتل تجاري إفريقي 

مليون نسمة ، وقد وصل ھذا المسعى إلى  527دولة إفريقية لدمج اقتصاداتھا في تكتل واحد عمالق يضم  26تسعى 

، وسوف يكون 2009ة حاسمة بعدما صادق قادة ھذه الدول على خطة لتأسيس منطقة تجارة حرة في نيسان مرحل

كما سينھي ھيمنة االتحاد األوروبي المزمنة ) اكواس(التكتل الجديد أقوى وأكثر ثروة وإمكانيات من تكتل غرب إفريقيا 

، وتنص مذكرة 2005يد، وتعود فكرة التكتل إلى العام على التكتالت اإلقليمية األصغر والتي ستندمج في التكتل الجد

التفاھم الخاصة بالمشروع على تحرير التجارة ضمن المنطقة والتعاون على الصعيد الجمركي وتأسيس منطقة تجارة 

يمية حرة باإلضافة إلى برامج مشتركة للتنمية الزراعية واألمن الغذائي واإلعداد لتوحيد المواقف واالستراتيجيات اإلقل

 .على الصعيد الدولي والمتعدد األطراف
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  شراكة اقتصادية تاريخية بين االتحاد األوروبي وكندا

عن بدء المفاوضات لتحقيق شراكة اقتصادية تاريخية  2009أعلنت الحكومة الكندية والمفوضية األوروبية في أيار 

جاري بين الطرفين، ومن شأن ھذه الشراكة أن شاملة بين االتحاد األوروبي وكندا تھدف إلى تعزيز فرص التبادل الت

ً تقدر ب  مليار دوالر كما تحقق منافع كبيرة للجانبين، ويعتبر االتحاد األوروبي  12تجلب لالقتصاد الكندي أرباحا

  .الشريك التجاري الثاني لكندا بعد الواليات المتحدة

  الھند وميركسور تعمقان روابطھما االقتصادية

األورغواي  –البرازيل  –األرجنتين (تم بدء تطبيق اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول ميركسور  2009حزيران  1في  

والھند، وتھدف االتفاقية التي تخفيض التعرفة الجمركية على طيف واسع من السلع وإلى التقدم بخطوة ) البارغواي -

سلعة  450الھند وفقاً لالتفاقية دخوالً تفضيلياً ل  أخرى نحو إنجاز اتفاقية تجارة حرة شاملة بين الطرفين، وسوف تمنح

سلعة ھندية إلى أسواق ميركسور، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين في  452في مقابل منح دخول تفضيلي ل 

مليارات دوالر، وكانت الھند ودول ميركسور قد وقعت اتفاقية إطارية للتعاون في العام  4ما يقارب  2008العام 

، كما كانت الھند قد وقعت اتفاقية تجارة تفضيلية مع التشيلي مماثلة التفاقيتھا مع دول ميركسور وذلك في العام 2003

2005     .  

  سنة لالنضمام للمنظمة 16روسيا نحو تكتل إقليمي بدالً عن انتظار 

لمية كبلد بمفرده والتي استمرت إلغاءھا مفاوضات االنضمام إلى منظمة التجارة العا 2009أعلنت روسيا في حزيران 

ً وبدالً من ذلك ستشرع بمفاوضات انضمام كاتحاد جمركي يضم روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان،  16لمدة  عاما

وكانت كل من روسيا البيضاء وكازاخستان قد أمضيتا أكثر من عشر سنوات لكل منھما في محاولة االنضمام إلى 

نھاية مرضية للمفاوضات، وتعتبر الحكومة الروسية أن ھذا اإلجراء سيشكل حافزاً للمزيد المنظمة بينما لم تتوصال إلى 

من التكامل االقتصادي بين الدول الثالث بينما يرى بعض الخبراء أنھا إشارة إلى الضيق الروسي المتزايد من المسار 

شكل كبير على الصعيد الثنائي مع البطيء جداً للمفاوضات، وكانت مفاوضات انضمام روسيا للمنظمة قد تقدمت ب

االتحاد األوروبي خالل الفترة التي سبقت اإلعالن كما كان ھناك تقدم مع الواليات المتحدة التي ترتبط مشكالتھا مع 

وقد .  انضمام روسيا بموضوع المعايير الصحية الروسي التي تمنع استيراد لحم الخنزير والبقر والدجاج األمريكي

ً في مرحلة المفاوضات دعمت الواليات  ً انضمام روسيا للمنظمة مما سيجعلھا تلقائيا المتحدة واالتحاد األوروبي رسميا

  .متعددة األطراف

  الصين تتقدم في أمريكا الالتينية

مرحلة جديدة في العالقات التجارية بين  2008دشنت اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والبيرو في تشرين الثاني 

ً على مسائل الملكية الفكرية والمعالجات التجارية والتشريعات الصين وأمري كا الالتينية، وقد اتفق الجانبان أيضا

ً ألكثر من  من السلع، وتعتبر الصين % 90الجمركية وسوف يتم تصفير التعرفات الجمركية بين الطرفين تدريجيا

  .الشريك التجاري الثاني للبيرو بعد الواليات المتحدة
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وتم عقد سبع  2009ت مفاوضات اتفاقية تجارة حرة شاملة بين كوستاريكا والصين في كانون الثاني ھذا وقد بدأ

من السلع المتبادلة % 90جوالت من المفاوضات بين الطرفين، وقد تم االتفاق على تخفيض التعرفة الجمركية لحوالي 

حوم الحيوانية ما تزال بحاجة لمزيد من ولكن السلع األساسية التي تصدرھا كوستاريكا وتشمل البن والسكر والل

  .التفاوض

 –نيوزيالندا  –تجمع دول آسيان  - الجدير بالذكر أن الصين قد توصلت إلى اتفاقية تجارة حرة مع كل من التشيلي 

  .النروج –أيسالندا  –سنغافورا، وما تزال الصين تفاوض أستراليا  –باكستان 

  ة حرةالھند ودول اآلسيان توقع اتفاقية تجار

في بانكوك اتفاقية تعاون إقليمي اقتصادي وتجارة حرة بين  2009وقعت حكومة الھند وحكومات اتحاد اآلسيان في آب 

ً على حوالي  من السلع % 80الطرفين بعد ست سنوات من التفاوض، وبموجب االتفاقية سيتم تصفير التعرفة تدريجيا

على أن يتم تصفير التعرفات المتفق عليھا  2010- 1-1عول االتفاقية في المتبادلة بين الھند ودول آسيان، وبدأ سريان مف

، واستجابة لمعارضة ممثلي القطاع الزراعي في الھند للتحرير فقد ضغطت الحكومة الھندية 2016و 2011بين عامي 

ً حيث نصت االتفاقية على معاملة بعض ا لسلع خالل المفاوضات حتى تمكنت من حماية القطاع الزراعي نسبيا

وليس (وسيتم تخفيض التعرفة ) سلع حساسة(الزراعية الھامة مثل زيت النخيل والبن معاملة خاصة باعتبارھا 

ً على تحرير قطاع زيت ) تصفيرھا على ھذه السلع خالل مدة عشر سنوات وذلك بالرغم من إلحاح ماليزيا خصوصا

  .النخيل

   اتفاقية تجارية بين جنوب إفريقيا واالتحاد األوروبي

اتفاقية تعاون اقتصادي تنموي وتعزيز تجاري،  2009وقعت المفوضية األوروبية وجمھورية جنوب إفريقيا في أيلول 

ويعتبر االتحاد األوروبي الشريك التجاري األول لجنوب إفريقيا التي تعتبر أقوى اقتصاد إفريقي، وكانت األزمة المالية 

ين، من جھة أخرى تنص االتفاقية على تكثيف الجھود لردم الھوة في قد تسببت بتراجع التبادل التجاري بين الطرف

  .المواقف التي تحول دون الوصول إلى إنھاء جولة الدوحة

  الھند توقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية

ي تجارة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغط 2009بعد ثالث سنوات من التفاوض وقعت الھند وكوريا الجنوبية في آب 

السلع والخدمات واالستثمارات وحقوق الملكية الفكرية، وسوف يتم تخفيض التعرفات الجمركية بين البلدين تدريجياً 

  .أعوام 10ولمدة 

  االتحاد األوروبي وكوريا الجنوبية يوقعان اتفاقية تجارة حرة 

ف تزيد من صادرات االتحاد لكوريا بما اتفاقية تجارة حرة سو 2009وقع االتحاد األوروبي وكوريا في تشرين األول 

ً أن التجارة البينية بلغت في العام % 20مليار يورو أي زيادة بنسبة  19يعادل  ً علما مليار  65حوالي  2008تقريبا

من السلع الكورية % 99من السلع األوروبية المصدرة لكوريا و% 96يورو، وسوف يتم تصفير التعرفة على 

  .المصدرة لالتحاد
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  جديدة موحدة ألمريكا الالتينية عملة

سانت  –دومينيكيا  –ھندوراس  –نيكاراغوا  –اإلكوادور  –بوليفيا  –كوبا  –يضم فنزويال (قرر اتحاد دول األلبا 

في أمريكا الالتينية في )  غرينادينس أنتيغوا وباربودا باالضافة إلى ھايتي واألورغواي في وضعية مراقب –فنسنت 

إبعاد أمريكا الالتينية عن الدوالر األمريكي وإطالق عملة جديدة خاصة بأمريكا الالتينية تدعى  2009تشرين األول 

، وسيتم استخدام العملة الجديدة في التعامالت التجارية بين دول ألبا ابتداء )النظام التعويضي االقليمي الموحد) (سوسر(

  .كل من العمالت المحلية في دول األلبا ولم يحدد اإلعالن قيمة معينة للسوسر تجاه 2010من العام 

  ويختتم محادثاته التجارية مع دول أمريكا الوسطى) ميركسور(االتحاد األوروبي يستأنف محادثاته التجارية مع تكتل 

بعد توقف لمدة خمس سنوات ونصف استؤنفت المفاوضات التجارية بين تكتل ميركسور واالتحاد األوروبي وفي حال 

فاق فإن االتحاد األوروبي وميركسور سيشكالن أكبر منطقة تجارة حرة في العالم إال أن ممثلي القطاع تم التوصل الت

الزراعي والسمكي األوروبي يعارضون ھذه الخطوة خوفاً من تقلص المساعدات الزراعية، من جھة أخرى تم التوصل 

 –السلفادور  –كوستاريكا (ريكا الوسطى إلى اتفاق نھائي بين االتحاد األوروبي وست دول من أم 2009في أيار 

بعد عامين من التفاوض وسمي االتفاق بالدعامة التجارية التفاقية الشراكة ) بنما –نيكاراغوا  –ھندوراس  –غواتيماال 

بين االتحاد األوروبي ومجموعة دول أمريكا الوسطى، ويتضمن االتفاق حصصاً أكبر لصادرات دول أمريكا الوسطى 

  .  د األوروبي من لحوم البقر والرزإلى االتحا

  تشيلي تنضم إلى دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

بانضمامھا إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وذلك بعد أكثر من عامين  2010احتفلت تشيلي في كانون الثاني 

السياسات، وعلى سبيل المثال قامت ونصف من المفاوضات المكثفة واإلصالحات الحكومية واالقتصادية ومراجعة 

تشيلي بتحرير سياسة صرف العملة والسياسات المصرفية، وتعتبر تشيلي والمكسيك الدولتان الوحيدتان في أمريكا 

  . الوسطى والالتينية األعضاء في ھذه المنظمة

  الصين واتحاد اآلسيان تؤسسان ثالث أكبر منطقة تجارية في العالم

مليار نسمة وتجارة تعادل  1.9عن تأسيس تكتل اقتصادي يضم  2010اآلسيان في كانون الثاني أعلنت الصين واتحاد 

مليار دوالر، وترى الصين في االتفاقية وسيلة لتأمين احتياجاتھا من المواد الخام الزراعية وغيرھا بينما يرى  200

من السلع المتبادلة بين الصين % 90عرفة ل االتحاد فرصة كبرى له في األسواق الصينية، وسوف يتم فورياً تصفير الت

بالنسبة للبعض األخر من الدول األعضاء  2015بينما سيتم ذلك في العام ) الدول المؤسسة لالتحاد(وبعض دول االتحاد 

  . المتبقية فھي سلع تعتبر حساسة وسوف يتم تخفيض التعرفة عليھا بمعدالت أقل% 10، أما ال )بقية الدول(

  فاقية التجارة الحرة بين أستراليا ونيوزيالندا من جھة وتجمع دول آسيان من جھة أخرىبدء تطبيق ات

بدأ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا ونيوزيالندا ودول آسيان، وحسب االتفاقية فسوف  2010مع بداية العام 

، 2020دا إلى دول آسيان بحلول العام من صادرات أوستراليا ونيوزيالن% 96على ) تصفير التعرفة(تحذف التعرفات 

  . وتعتبر ھذه االتفاقية أكبر وأھم اتفاقية تجارية تشترك فيھا أستراليا
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  معاھدة التنوع البيئي –التوصل إلى اتفاق على المشاركة في االستفادة من الموارد الطبيعية 

إلى اتفاقية في إطار معاھدة التنوع  2010األول توصلت قمة األمم المتحدة للتنوع البيئي المنعقدة في اليابان في تشرين 

البيئي تتمحور حول إتاحة الوصول إلى الموارد الطبيعية الوراثية المستخدمة في االبتكارات واالستفادة المشتركة منھا، 

ً للتعاون المالي واالستراتيجي، إال أن المراقبين يرون أن فعالية البروتوكول سو ف تظھر كما تتضمن االتفاقية خططا

  .من خالل تطبيقھا محلياً في كل دولة من الدول األعضاء بالمعاھدة

  تطورات االقتصادات العربية والعالمية 4-1-6

  وسنبدأ بتطورات اقتصادات المنطقة ثم االقتصادات العالمية

  األسعار الزراعية تتسبب بزيادة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية

راعية المرتفعة كالسكر واللحوم بقفزة ھائلة وغير مسبوقة للصادرات الزراعية البرازيلية إلى تسببت أسعار السلع الز 

) 2010من كانون الثاني وحتى تشرين الثاني ( 2010خالل العام % 33الدول العربية حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 

مقارنة بنفس الشھر من العام % 53.5دل مقارنة بالعام السابق، وفي شھر تشرين الثاني فقط كانت نسبة الزيادة تعا

السابق، وأھم الصادرات البرازيلية الزراعية للمنطقة العربية كانت السكر واللحوم والحبوب، أما الواردات البرازيلية 

 .مقارنة بالعام السابق% 37من المنطقة العربية خالل العام نفسه فقد ازدادت بنسبة 

  ار مستمرإنتاج الحمضيات في المغرب في إزدھ

عن إنتاج % 10مليون طن بزيادة قدرھا  1.7حوالي  2011-2010بلغ إنتاج الحمضيات في المغرب في الموسم 

زيادة : الموسم السابق حسب إحصاءات وزارة الزراعة األمريكية، ويعزو المراقبون ھذا التحسن الكبير إلى سببين

ي تعطي غلة أكبر، كما أن اإلنتاج ذو نوعية جيدة والسيما معدل التشجير بالحمضيات واستخدام األصناف المقزمة الت

حجم الثمرة بسبب الظروف المناخية المؤاتية، وبالكاد يلبي اإلنتاج المغربي من الحمضيات الطلب المتزايد عليه في 

ألف طن من الحمضيات  600ما يقارب  2011-2010األسواق الخارجية والمحلية، وقد صدر المغرب في الموسم 

عن صادراته منھا في الموسم السابق، ويعتبر االتحاد األوروبي وروسيا السوق الرئيسي % 18يادة تعادل بز

للصادرات المغربية من الحمضيات كما أن كمية ال بأس بھا يتم تصديرھا للواليات المتحدة، إال أن صادرات 

نوحة لھا من االتحاد األوروبي ولكن الحمضيات المغربية لم تستطع اإليفاء بالحصة المعفاة من الرسوم والمم

ً في الموسم  مقارنة بالموسم السابق ويرجع ذلك إلى  2011-2010الصادرات إلى الواليات المتحدة تضاعفت تقريبا

  .اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين

  االقتصاد األوروبي

  االتحاد األوروبي يفشل في خططه اإلصالحية الزراعية

ما يعرف بجدول أعمال لشبونة وھو برنامج  2000األعضاء في االتحاد األوروبي قد وقعت في العام كانت الدول 

طموح إلصالح قطاع اإلنتاج الزراعي األوروبي ويھدف إلى زيادة نمو إمكانات االتحاد االقتصادية، ولكن بحلول العام 

ً للبرنامج إلى المنطقة  يتبين أن ھذا البرنامج لم يقم بدوره حيث كان من المفترض أن 2010 تتحول منطقة اليورو وفقا



2010التجارة الزراعية السورية   
 

86 

ذات االقتصاد األكثر ديناميكية وتنافسية على أساس علمي في العالم، ولكن الدول األعضاء لم تكن متحمسة بشكل جدي 

ذلك يرى للبرنامج وخاصة لكون العالم والمنطقة األوروبية يمران بفترة انتشار الحماية مترافقة مع الصعوبات المالية، ل

 .الكثير من المراقبين أن على المفوضية األوروبية البحث عن بديل لھذا البرنامج واإلعالن عن إلغاء البرنامج السابق

  تعثر االقتصاد األوروبي

أن االقتصاد األوروبي قد عانى من إنكماش لم يسبق له مثيل وأنه  2009ذكر تقرير اقتصادي بريطاني صدر في أيلول 

ً وترقيعياً، حيث إن الضرر الدائم الذي يحتاج إلى عد ً وتدريجيا ة سنوات للتعافي منه، وأن ذلك التعافي سيكون بطيئا

أصاب النظام المالي العالمي وتراجع تجارة السلع األوروبية وإنتشار الحماية ستبقى أخطار مستمرة تھدد التحسن 

تحيل أن يعود االقتصاد األوروبي إلى سابق عھده قبل المحتمل لالقتصاد األوروبي، ويرى بعض المراقبين أنه من المس

  .على األقل، ھذا إذا سارت األمور بالشكل المطلوب 2013العام 

  المفوضية األوروبية تخطط لزيادة دعم قطاع األلبان 

" عدم االستقرار"عن رغبتھا بتشميل قطاع األلبان بما يعرف بعبارة  2009أعلنت المفوضية األوروبية في حزيران 

وھي تعني تقديم دعم سريع للقطاع عند عدم استقرار سوقه بما يكفل تثبيته على المدى البعيد، ويطبق االتحاد األوروبي 

على القطاعات الزراعية األخرى، كما أعلنت المفوضية عن رغبتھا بتغيير الحصة الكمية المسموح " العبارة"ھذه 

وروبي بحيث تصبح أكثر مرونة وقابلية للتوسع حسب شروط تقنية بشرائھا من األلبان لكل بلد عضو في االتحاد األ

 . تفصيلية

  %12.3ازدياد الدخل الزارعي للعامل األوروبي بنسبة 

مقابل تراجعه  292010في العام % 12.3ارتفع دخل العامل في القطاع الزراعي األوروبي من الدخل الزراعي بنسبة 

ً مع انخفاض في متطلبات ، ونتجت ھذه الز%10بنسبة  2009في العام  يادة عن زيادة الدخل الفعلي الزراعي مترافقا

، وكانت حصة الفرد العامل في القطاع الزراعي )على الترتيب% 2.2-و% 9.9(العمل لوحدة المنتج الزراعي 

ج كمتوسط، وازدادت قيمة اإلنتا 2010و 2005بين العامين % 10األوروبي من الدخل المزرعي قد ازدادت بنسبة 

حيث ازدادت قيمة إنتاج المحاصيل بنسبة % 4.3حسب أسعار المنتج بنسبة  2010الزراعي األوروبي في العام 

بالقيمة الحقيقية، وتأتي الزيادة في قيمة المحاصيل من ارتفاع % 2.4بالقيمة الحقيقية واإلنتاج الحيواني بنسبة % 6.3

أما بالنسبة لإلنتاج الحيواني فقد ازدادت أسعار المنتج فيه  ،%2.4-رغم إنخفاض حجمھا بنسبة % 8.9أسعارھا بنسبة 

، أما بالنسبة لتكلفة العمل الزراعي فقد ازدادت أسعار العمل الزراعي بنسبة %0.4وأزداد حجمه بنسبة % 2بنسبة 

  %.0.4-بينما انخفض حجم العمل المطلوب لوحدة اإلنتاج بنسبة % 1.1

  العالميةأوروبا لن تستفيد من تحسن الزراعة 

إن االقتصادات  2010قالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في تقرير مشترك مع منظمة الفاو صدر في حزيران 

ً في قطاعاتھا الزراعية خالل العقد المقبل، بينما سيبقى اإلنتاج األوروبي  في البرازيل والصين والھند ستشھد نمواً قويا

ً أن ً خالل الفترة ذاتھا علما أوروبا تضم بعض كبار الدول المستوردة زراعياً، كما سيكون ھناك تحسن بالنسبة  ثابتا

                                                           
  2011 يوروستات،  29
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ً في أسعار السلع الزراعية المستھلكة محلياً، ويرى التقرير أن أسعار الحبوب ستبقى  لروسيا وأوكرانيا يستتبع إنخفاضا

حيوي، ويتنبأ التقرير بالنسبة لسلعة تحت السيطرة خالل العقود القادمة كما سيكون ھناك تخفيض لدعم قطاع الوقود ال

الرز تحديداً أن كالً من مينامار وكمبوديا والوس ستكون الدول التي سيزداد إنتاجھا أكثر من غيرھا مما سيضعھا في 

  .30مصاف كبار المصدرين الزراعيين ويقلل من أھمية المصدرين التقليديين فيتنام وتايالند

  وراداتھا من المواد األولية تشجيعاً للصناعة الواليات المتحدة تخفض الرسوم على

إلى  2010األمريكية الجديدة والتي تمت الموافقة عليھا في مجلس الشيوخ األمريكي في تموز " فاتورة المزرعة"تشير 

عاً تخفيض الرسوم الجمركية على واردات الواليات المتحدة من المواد األولية والسلع الوسيطة غير المنتجة محلياً تشجي

للصناعة األمريكية، وبالنتيجة فإن العديد من القطاعات الصناعية األمريكية ستدفع تكاليفاً أقل من أجل إنتاجھا ، وتدعو 

  .إيطاليا المفوضية األوروبية إلى القيام بإجراء مماثل في االتحاد األوروبي لتشجيع الصناعة األوروبية

  الجفاف يصيب موسم الحصاد الصيني

فيما تسبب الشتاء البارد في المناطق  2010المتواصل المناطق الجنوبية الغربية من الصين في العام  أصاب الجفاف

 23.66الصينية الشمالية بالمزيد من الخسائر في إنتاج القمح الصيني، وتقدر الخسائر الناجمة عن الجفاف بحوالي 

قد  2009نية، وكان إنتاج الصين من القمح في العام كما أشارت وكاالت األنباء الصي) مليار دوالر 3.66(مليار يوان 

ألف طن للعام الثالث  500ألف طن مكرساً زيادة مستمرة للعام السادس على التوالي وتجاوزاً لعتبة ال  530وصل إلى 

تخصيب "على التوالي، وقد قامت الحكومة الصينية كرد فعل على الجفاف بحفر آبار طوارئ كما قامت بعمليات 

  .لتخفيف آثار الجفاف في الجنوب" مالغيو

  روسيا تحاول معالجة أسوأ جفاف يصيبھا منذ عدة عقود

ً خسائر تقدر  2010في تموز  كان الجفاف قد دّمر مساحة محصولية ھائلة في روسيا على ضفاف نھر الفولجا مسببا

ة الحرارية، ويقول اتحاد الحبوب بمليار دوالر، كما عانت المحاصيل في منطقة األورال الجنوبي وسيبيريا من السفع

  .مليون ھكتار من محاصيل الحبوب 9سنة وقد دمر أكثر من  130الروسي إن ھذا الجفاف ھو األسوأ منذ 

  31االتفاقيات والتطورات المتعلقة بسوريا 4-2

  االتفاقيات التي وقعتھا سوريا 1- 4-2

  أذربيجان –سوريا  

تشمل اتفاقية تشجيع  2009مذكرة تفاھم في جميع المجاالت في تموز اتفاقية تعاون و 19وقعت سورية وأذربيجان 

وحماية متبادلة لالستثمار، ومذكرة تفاھم حول تأسيس لجنة مشتركة للتعاون االقتصادي باإلضافة إلى سبع مذكرات 

ة الدولة في تعاون على صعد مختلفة منھا الصناعي والزراعي ومذكرة تفاھم بين غرفة المالحة البحرية وإدارة مالح

جمھورية اذربيجان، يشار إلى أن العالقات السورية األذربيجانية تطورت خالل الفترة الماضية، وتتوقع تقارير 

                                                           
  فاو و أو أي سي دي،  30
  .تيبستمت كتابة ھذا الفصل بناء على األخبار المتعلقة باالتفاقيات الدولية التي وقعتھا سوريا والواردة في موقع سيريا نيوز وموقع سيريا س  31
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اقتصادية ازدياد حجم التداول التجاري بين البلدين بعد تشغيل خط السكة الحديدية باكو تبيليسي قارس التي ستسھل 

  .دام النقل البحري عبر البحر األسود، وكذلك بعد توقيع اتفاقية التبادل التجاريتبادل السلع التجارية بين البلدين باستخ

  سلوفاكيا –سوريا 

مذكرة تفاھم تقضي بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين  2009وقعت الحكومتان السورية والسلوفاكية في أيار 

اتفاقا للتشجيع  2009وسلوفاكيا وقعت في شباط بھدف تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي بينھما، وكانت سورية 

والحماية المتبادلة لالستثمارات، تمنح بموجب االتفاقية الحماية القانونية لالستثمارات والتسھيالت في البلدين لدعم 

  .وتشجيع قطاع االستثمار بما فيھا االستثمارات المشتركة

  الجامعة العربية –سوريا 

على االتفاقية العربية لتنظيم 2009قتصادية العربي التابع للجامعة العربية في تموز وقعت سورية ومجلس الوحدة اال

أحكام التوقيع االلكتروني في مجال المعامالت االلكترونية، وتطبق االتفاقية على كافة أنواع المعلومات والرسائل 

لتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الدول المستخدمة في المعامالت االلكترونية بين الدول العربية والمواطنين العرب 

العربية والعمل العربي المشترك، يذكر أن ھذه االتفاقية ستسھم في تنمية التجارة الحرة العربية خاصة التجارة العربية 

   .البينية ومسايرة الدول العربية لنظم المعلومات االلكترونية والتطورات الحديثة السائدة في ھذا المجال

  الفيلبين –ا سوري

على ست اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجاالت تشجيع وحماية االستثمار  2009وقعت سورية والفلبين في تشرين الثاني 

والتعاون االقتصادي والتجاري والعلمي والفني والسياحة وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس لجنة 

على خطة عمل للتعاون المستقبلي  2008ت سورية والفلبين وقعت في آب مشتركة لمتابعة التعاون بين البلدين، وكان

  .بينھما في المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية والثقافية

  جنوب أفريقيا –سوريا 

اتفاقية تعاون في المجال االقتصادي والتجاري وبروتوكول  2010وقعت سورية وجنوب إفريقيا في تشرين األول 

لمجال السياسي، وتھدف اتفاقية التعاون في المجال االقتصادي إلى تعزيز التعاون في مجال نقل التكنولوجيا تعاون في ا

والمعرفة وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين، وكان البلدان قد وقعا مؤخرا اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي 

  .والبحث العلمي

  البرتغال –سوريا 

اتفاقية تعاون في المجال التجاري والعلمي والتكنولوجي لدعم الشركات  2010ال في حزيران وقعت سورية والبرتغ

إضافة إلى , لكال البلدين، وتھدف االتفاقية إلى تطوير وتوسيع التعاون التجاري واالقتصادي والعلمي والتكنولوجي

  .جية والقواعد التجاريةتبادل المعلومات ذات االھتمام المشترك في مجال االقتصاد والتجارة الخار
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  لبنان –سوريا 

اتفاقية ومذكرة تفاھم وبروتوكول تعاون في عدد من المجاالت منھا  17على  2010وقعت سورية ولبنان في تموز 

 4اتفاقية تجنب ازدواج التكليف الضريبي والتعاون في مجال السياحة والزراعة ومكافحة المخدرات، وتشمل الحزمة 

يد قواعد وترخيص واستيراد األدوية واللقاحات البيطرية ووقاية النبات والحجر الصحي النباتي اتفاقيات حول توح

  .والمبيدات الزراعية والمجال الزراعي والتعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري

  اليمن –سوريا 

ومذكرة تفاھم وبروتوكوالً للتعاون في وثيقة تعاون وبرنامجا تنفيذيا  13على  2010وقعت سورية واليمن في آب 

مجاالت الزراعة والتربية والنقل والمالية، فقد وقع الجانبان على اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تنمية 

المشروعات الصغيرة والمتناھية الصغر ومذكرة تفاھم للتعاون في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما 

والتوقيع  2012-2011- 2010لى البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي لألعوام تم التوقيع ع

  .2011-2010على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاھم في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لعامي 

  إيران –سوريا 

ة وإيران تھدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية على اتفاقية تجارة حرة بين سوري 2010تم التوقيع في طھران في شباط 

والضرائب على كل السلع المتبادلة بين البلدين خالل مدة خمس سنوات وبشكل تدريجي، ويسعى البلدان إلى رفع حجم 

مليون دوالر أمريكي ويميل لصالح إيران، كما يصل  240التبادل التجاري بينھما، إذ يصل حجم التبادل التجاري إلى 

تثمارات اإليرانية في سورية إلى مليار ونصف المليار دوالر، كما تم أيضا التوقيع على مذكرة تفاھم تشمل حجم االس

  . إقامة شركات استثمارية في مجال الصناعات المختلفة

  فنزويال -سوريا 

ن، وتنص وقعت سورية وفنزويال اتفاقية تعاون حول إحداث شركة مشتركة بين البلدين إلنتاج وتسويق زيت الزيتو

للطرف %  50للطرف السوري و%  50االتفاقية على أن تكون نسبة الحصة السھمية في الشركة وتوزيع استثماراتھا 

الفنزويلي على أن يكون مقرھا في محافظة إدلب في سورية حيث ستقوم الشركة بإنشاء معمل معالجة الزيتون من أجل 

  .قةإنتاج الزيت وتطوير زراعة الزيتون في ھذه المنط

  الھند –سوريا 

اتفاقيات في عدة مجاالت وذلك في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة  3على  2010وقعت سورية والھند في حزيران 

الوزارية السورية الھندية المشتركة، وشملت االتفاقيات الموقعة عدة مجاالت منھا الصناعة وتسھيل التجارة، وكانت 

على عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاھم في مجال تشجيع وحماية  2008عام  سورية والھند قد وقعت في حزيران

  .االستثمارات وتجنب االزدواج الضريبي والتعاون المشترك في المجال الزراعي
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  فرنسا –سوريا 

م اتفاقية ومذكرة تفاھم تشمالن التعاون في مجاالت الطيران والثقافة والتعلي 2010وقعت سورية وفرنسا في شباط 

  .والسياحة والزراعة واالقتصاد إضافة إلى توقيع إعالن نوايا بين وزارة الزراعة ووزارة التغذية الفرنسية

  الجزائر –سوريا 

اتفاقية ومذكرة تفاھم وبرنامجا تنفيذا للتعاون وذلك في ختام أعمال  25على  2010وقعت سورية والجزائر في نيسان 

لثانية، وتتضمن االتفاقيات الموقعة التعاون في مجاالت تشجيع االستثمار وتجنب اللجنة العليا المشتركة في دورتھا ا

   .االزدواج الضريبي والمنافسة والسياحة واإلعالم والنقل والثقافة والرياضة

  اإلمارات –سوريا 

على النسخة  باألحرف األولى 2011وقعت الحكومة السورية وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة في كانون الثاني 

النھائية من اتفاقية التعاون الفني واإلداري الجمركي بين البلدين، وكانت سورية واالمارات وقعتا في ختام أعمال اللجنة 

الوزارية المشتركة على مذكرتي تفاھم إحداھما للتعاون في مجال حماية المستھلك بين وزارتي االقتصاد والتجارة 

نمية وترويج الصادرات بين ھيئة تنمية وترويج الصادرات في سورية ووزارة االقتصاد بالبلدين، والثانية في مجال ت

  .اإلماراتية

  القرارت االقتصادية الجديدة في سوريا لإلنسجام مع قواعد التجارة الدولية  2- 4-2

  صندوق تنمية الصادرات

ھيئة التنمية وترويج  الذي يقضي بإحداث صندوق لدى 2009لعام  19المرسوم رقم  2009صدر في نيسان 

الصادرات يسمى صندوق تنمية الصادرات وذلك لدعم الصناعة الوطنية، ويھدف الصندوق لزيادة حجم الصادرات 

الوطنية وتوسيع مجاالتھا وتخفيض أعبائھا وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع األجنبية المماثلة 

  .ية بشكل يؤدي إلى تحقيق السياسة االقتصادية والتجارية في الدولةوتمكينھا من ولوج األسواق الخارج

وينسجم القرار مع قواعد منظمة التجارة العالمية من حيث أنه ال يقدم دعماً تصديرياً مباشراً للصادرات السورية ولكنه 

  .نظمة التجارة العالميةيروج ويشجع ھذه الصادرات ويساھم بفتح األسواق أمامھا وھو األمر الذي يمثل أحد أھداف م

  الشركة السورية لالستثمار

ويقضي بتأسيس الشركة السورية لالستثمار   2010للعام  81المرسوم التشريعي رقم  2010صدر في تشرين األول 

ومن مھامھا إقامة وتطوير المشاريع االستثمارية وإحداث شركات مشتركة برأسمال خمسة مليارات ليرة سورية، 

على إحداث شركات مشتركة مع جھات داخلية وخارجية وجعل للشركة الشخصية القانونية واالعتبارية ونص المرسوم 

وتحاول سورية ". وجميع الحقوق والصالحيات الالزمة لتمكينھا من القيام بأعمالھا وتتمتع باالستقالل المالي واإلداري

نت ھيئة االستثمار السورية أن حجم المشاريع جذب االستثمارات الخارجية وتنشيط االستثمارات الداخلية إذ أعل

  .مليار ليرة 40بلغت  2010خالل النصف األول من عام  2007لعام  8المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 
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  السرية المصرفية

والخاص بالسرية المصرفية وھو ينظم عمل المؤسسات المالية  2010للعام  30المرسوم رقم  2010صدر في آيار 

لمواضيع المتعلقة بالسرية المصرفية، ويھدف المرسوم الجديد للسرية المصرفية إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على وا

سرية حسابات وودائع العمالء والتسھيالت الممنوحة لھم من جھة ومقتضيات الرقابة على سالمة القطاع المصرفي 

  .والمالي وعدالة القضاء من جھة ثانية

  قانون الشركات

مشروع قانون الشركات الجديد لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات  2010قرت الحكومة السورية في تشرين الثاني أ

وتسوية أوضاع بعضھا، ويھدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسوية أوضاع بعضھا بما 

ية االقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس األموال يتوافق ومبادئ االنفتاح على االقتصاد العالمي ويلبي احتياجات التنم

  .واالستثمارات المحلية والمغتربة والعربية واألجنبية

  حماية الصناعة الوطنية

الخاص بحماية الصناعة الوطنية الناشئة ويھدف القانون إلى  2010للعام ) 24(القانون رقم  2010صدر في حزيران 

ناشئة وتمكينھا من المنافسة في الفترة األولى من بدايتھا، وإعادة إيجاد مناخ استثماري مشجع لوجود الصناعات ال

ھيكلتھا وتعزيز قدرتھا التنافسية أمام الصناعات األجنبية ذات الخبرة الطويلة، وحدد القانون شروط الحصول على 

المواصفات  الحماية للصناعات الناشئة وھي  مرور سنة على بدء اإلنتاج وأن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق

  .القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية
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  :الرئيسية النتائج

  وفرة في إنجاز االتفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية مقابل استمرار تعثر مفاوضات الدوحة  2010شھد العام

 بشكل كبير

 الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية  تزايدت إجراءات مكافحة اإلغراق في 

  عاودت ظاھرة ارتفاع األسعار الغذائية ظھورھا على أثر تعثر إنتاج الحبوب في بعض الدول المنتجة الكبرى

 لھا

  الدول األقل نمواً تتبنى خارطة طريق تمنحھا إعفاًء تاماً من الحصص والتعرفات الجمركية 

 عقوبات القطن"إلى اتفاق تسوية ل الواليات المتحدة والبرازيل تتوصالن!" 

 االتحاد األوروبي وأمريكا الالتينية يعلنان تسوية نزاع الموز المزمن 

 دول مجلس التعاون الخليجي وتجمع دول آسيان نحو تكتل تجاري إقليمي 

  تركيا توقع اتفاقية شراكة مع كل من األردن ولبنان 

 26 مليون نسمة  527احد عمالق يضم دولة إفريقية نحو دمج اقتصاداتھا في تكتل و 

 تدشين شراكة اقتصادية تاريخية بين االتحاد األوروبي وكندا 

 الصين تتقدم تجارياً واستثمارياً في أمريكا الالتينية 

  االقتصاد األوروبي يعاني من إنكماش لم يسبق له مثيل 

  التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين سورية وإيران 

 ندوق تنمية الصادراتصدور مرسوم بإحداث ص 

  وقعت سوريا عدداً من اتفاقيات التجارة الحرة ومذكرات التعاون مع العديد من الدول العربية واألجنبية 
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السياسات الزراعية في بعض الدول المتقدمة  –الفصل الخامس 

  والنامية

  مقدمة 5-1

في الوقت نفسه ، أدت . 2008في  العام  تراجع أسعار السلع العالمية عن مستوياتھا المرتفعة 2009شھد العام 

عدة مواضيع لتحتل الصدارة في مناقشات استحضار المخاوف بشأن إمدادات الغذاء وانخفاض المخزونات الغذائية إلى 

  : السياسات الزراعية منھا 

 في النقاشات اً كبير اً موضوع األمن الغذائي الذي شغل حيز . 

 ت المناخدور واستجابة القطاع الزراعي لتغيرا 

 مثل القانون المزرعي الجديد .مواصلة العديد من البلدان في تنفيذ اإلصالحات التي بدأت في السنوات السابقة

الذي صدر في الواليات المتحدة األمريكية والذي عرف بقانون الغذاء وحماية البيئة والطاقة الصادر في العام 

تضمن برامج عديدة تتعلق بسلع مختلفة وبشكل أساسي في قطاع  كان بند البرامج السلعية من أھم البنود حيث.2008

 حيث أعطي المحاصيل الزراعية حيث تم البدء بتقديم دعم للدخل مع دفعات مباشرة جديدة لمحاصيل مختارة محدودة 

م تصميم ھذا ت. االشتراك بھذا البرنامج أو االستمرار في البرامج التقليدية للسلع األساسية  اختيارمزارع الحق في ال

البرنامج من أجل دعم المزارعين وتقديم دفعات عندما ينخفض اإليراد الفعلي إلى حدود تقل عن مستوى معين بدالً من 

الدعم السعري الذي اعتاد المزارع على استالمه من برامج السلع األساسية وقد طبق ھذا البرنامج على السلع األساسية 

الشوفان  –الفول السوداني  - األرز –الشعير  –القطن  –القطن الذرة البيضاء  –لقمح ا –فول الصويا  –الذرة : ( وھي 

   ))الحمص وبعض المحاصيل الزيتية –العدس  –الفاصوليا الحب  –

  في االتحاد األوربي والخطوة األخيرة في اإللغاء  الصحةاإلصالح الذي تم في إطار نظام التحقق من

 .سويسراالتدريجي لنظام حصص الحليب في 

في ھذا الفصل سوف نسلط الضوء على السياسات الزراعية المتبعة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

في االتحاد األوربي باإلضافة إلى تسليط الضوء على قطاع الزراعة في كل من  العامةوتطور السياسات الزراعية 

  .أستراليا وكندا 
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 ظمة التعاون االقتصادي والتنميةالسياسات الزراعية في دول من 5-2

يضم معظم الدول المتقدمة وبعض الدول منتدى فريد من نوعه )  OECD(والتنمية االقتصادي تعتبر منظمة التعاون 

عولمة باإلضافة الناتجة عن ال، حيث تعمل الحكومات معا للتصدي للتحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية النامية 

  ة المنظمات الرامية إلى تفھم ومساعدة الحكومات على االستجابة للتطورات الجديدة إلى أنھا في طليع

، واقتصاد المعلومات 32، مثل حوكمة الشركات المتعلقة بالتطور االقتصادي والسياسات الزراعية واالھتمامات 

  .والتحديات المترتبة على الشيخوخة السكانية

والبحث عن إجابات للمشاكل  اتمقارنة تجارب السياس من خاللھا للحكوماتھذا وتقوم المنظمة في توفير خلفية يمكن 

  .المشتركة  وتحديد الممارسات الجيدة والعمل على تنسيق السياسات المحلية والدولية

ً والتنمية نظاماالقتصادي تستخدم منظمة التعاون  لقياس وتصنيف الدعم المقدم للزراعة ، مثل تقديرات دعم  شامالً  ا

كما تساھم في تقديم الفھم العميق للطبيعة المعقدة ،  والمؤشرات ذات الصلة) PSEs and CSEs(والمستھلك  المنتج

  .منظمةدول ال،والتي يمكن أن تشكل األساس لمتابعة وتقييم السياسات الزراعية في  االقتصاديةوالمتزايدة للسياسات 

والذي استمر في إحداث انخفاض  االقتصادي النمو تباطؤلى ال تزال أثار الركود االقتصادي العالمي محسوسة األثر ع

 المترافق مع الطلب إما عن انخفاضاألساسية في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وھذا ناتج  السلع أسعار في 

ستوى أسعار والذي أدى إلى انخفاض أسعار السلع الزراعية بمستوى أقل بكثير عن م الزراعي اإلنتاج في القوي النمو

 2007 نھاية بين السلع أسعار في الحاد االرتفاع وراء العوامل من مزيج حيث كان)  1الشكل (  2008الذروة في العام 

 المناطق بعض في إنتاج المحاصيل وضعف ، المخزونات وانخفاض الطلب زيادة ذلك في بما 2008 عام ومطلع

على السلع الزراعية لالستھالك والطلب في أسواق الطاقة إلنتاج الوقود باإلضافة إلى العالقة الوثيقة بين زيادة الطلب 

  الحيوي 

ً للمنتجات ذات القيمة اإلضافية المرتفعة ، الطلب خففت من ضغوط المالية ما من شك في أن األزمة  مثل وخصوصا

 الطلب الذي كان فيه قتالو نفس في األسعار الرتفاع االيجابية العرض استجابة وجاءت. واللحوم  األلبان منتجات

 مما ساھم بمزيد من الضغوط ، 2008 في العام منخفضةال مستوياتال لدعم المخزونات تراكم إلى أدى ينخفض مما

 ، 2009 عام أواخر بشكل واضح في األلبان منتجات على الطلب في االنتعاش مع ذلك فإنه يظھر بعض. األسعار على

 كان الذي سويسرا في ھيئة تسويق األلبان خالل من تحاد األوربي والشراءكما أن التدخل بالمشتريات من قبل اال

  .األلبان منتجات أسعار في االنتعاش بعض حدوث إلى أدى السويسرية الحكومة قبل من جزئيا مدعوما

ثر على أ المالية األزمة خالل اإلجمالي المحلي الناتج نخفاض فيالا بالمقارنة معن االنكماش الكبير في التجارة إ

ً  انخفاضا شھدت على السلع غير القابلة للعطب السريع والتي أقل بدرجة الزراعية ولكن األسواق قد انخفضت ف واضحا

 من مجموعة بيد إن ھناك. العالمي اإلجمالي المحلي الناتج في االنخفاض ضعف وھو ،٪  5 بنسبة الحبوب تجارة

  . ودعم االئتمان صادراتال تمويل ذلك في بما ، الظاھرة ھذه وراء العوامل

                                                           
32 الحوكمة تعنى ان -   كما النظام أي وجود نظم تحكم العالقات بين األطراف األساسية التى تؤثر فى األداء،  تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد  
. وتحديد المسؤول والمسؤولية  
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  100=  2007 2ك ، شھرية ، البيانات) 09-2007( لبعض السلع الزراعية المختارة للفترة العالمية األسعار تطور 1الشكل 

  
  2010صورة من تقرير السياسات الزراعية في بلدان التعاون والتنمية ، : المصدر 

المنظمة في تقلب األسعار ، وأثارت القلق بشأن مدى كفاية تسببت االضطرابات في بعض البلدان غير األعضاء في 

، أما في  2008إن معظم تحركات األسعار الكبيرة حصلت في العام . واستقرار إمدادات الغذاء على المدى الطويل

رھا عادت لتكون مستقرة إلى حد ما على الرغم من احتمال عودة عدم استقرارھا والقلق بشأن استمرار آثا 2009العام 

  . السلبية لتبقى جزء من نقاشات السياسات الزراعية

اجتمع وزراء الزراعة من دول منظمة التعاون والتنمية ومن الدول غير األعضاء فيھا ولكن ھي باألساس دول فاعلة 

لى وكانت ھذه ھي المرة األو 2010شباط  26-25ورئيسية في أسواق المواد الغذائية والزراعية في باريس في الفترة 

صدر بيان لوزراء الزراعة . 1998التي التقى فيھا وزراء الزراعة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية منذ عام 

المجتمعين يوضح المبادئ بالنسبة للسياسة الزراعية في المستقبل ، وتحديد المجاالت التي يمكن لمنظمة التعاون 

. مسألة األمن الغذائي: إن أھم النقاط التي ركز عليھا البيان ھي. لمالئمةوالتنمية أن تسھم فيھا لتصميم وتنفيذ السياسات ا

 .وقدرة النظام الغذائي والزراعة على االستجابة للنمو السكاني 

ھذا وقد جلبت التطورات األخيرة عددا من القضايا والمسائل التي تواجه النظام الغذائي العالمي والزراعة التي ركزت 

نمو القوي في الطلب على استخدامات األعالف والمواد الغذائية وغير الغذائية من المواد ال: بشكل واضح على 

النمو "الزراعية الخام ، إلى جانب استمرار قضايا األمن الغذائي العالمي وتغير المناخ ؛ تقلب األسعار ، والفرص لـ 

في الطريقة التي تنتج فيھا المواد الغذائية ؛  ، مع احتمال المنافع االقتصادية والبيئية ؛ اھتماما متزايدا" األخضر

مخاوف األغذية الصحية ذات الصلة ؛ التركيز المتجدد على االبتكار ، كفاءة استخدام الموارد وزيادة اإلنتاجية سواء 

ساسي للتجارة في البلدان المتقدمة أوالبلدان النامية ، بما في ذلك انتاج الطاقات المتجددة مثل الطاقة الحيوية والدور األ

  .في ضمان تدفق مستدام وموثوق للمواد الغذائية الخام 



2010التجارة الزراعية السورية   
 

96 

  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دول الدعم الزراعي حسب حسابات  1- 5-2

تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الدعم الزراعي بأنه القيمة المالية السنوية لكافة التحويالت اإلجمالية من 

والمستھلكين والتي تنشأ من إجراءات السياسات الحكومية التي تدعم الزراعة والتي تزيد دخول  دافعي الضرائب

وبغض النظر عن أھدافھا أو تأثيراتھا على اإلنتاج ودخل المزرعة أو استھالك  المزارعين وتخفض تكاليف إنتاجھم

  . المنتجات الزراعية

أوالً الفرق بين األسعار المحلية والعالمية للسلع مضروباً  يقاس الدعم الزراعي من خالل الجمع بين عنصرين ھما

التي يمكن أن تمنح للمزارعين والمبنية على مجموعة من مدفوعات الميزانية  بالكمية المنتجة والعنصر اآلخر ھو 

  . الخ.....العوامل مثل نوع اإلنتاج والمساحة المزروعة 

الذي ) PSE(دمة في تقدير الدعم الزراعي ھو تقديرات دعم المنتجين كما أشرنا في األعلى فإن أھم المؤشرات المستخ

يرصد واقع الدعم الزراعي ضمن إطار إصالح السياسات الزراعية في بعض البلدان المتقدمة األعضاء في المنظمة 

لكل سنة  وبعض البلدان غير األعضاء في ھذه المنظمة ، والھدف الرئيسي من حسابه ھو إظھار تقديرات وبنية الدعم

ومقارنة االتجاھات بين الدول وعبر الزمن بھدف رصد وتقييم مدى التقدم الذي وصلت إليه الدول في عملية إصالح 

  .السياسات الزراعية 

الناتجة من سياسات تبقي األسعار (وھو بالتعريف مؤشر للقيمة النقدية السنوية إلجمالي التحويالت من المستھلكين 

للمنتجين ) ناتجة من السياسات الممولة الموزانية(ومن دافعي الضرائب ) السوق العالميالمحلية فوق مستويات 

الزراعيين ويتم قياسھا على مستوى أرض المزرعة وھي تنشأ من إجراءات السياسات التي تدعم الزراعة بغض النظر 

بالقيمة المطلقة  نديرات دعم المنتجيويعبر عن تق. عن طبيعتھا وأھدافھا وانعكاساتھا على اإلنتاج أو الدخل الزراعيين

أو كنسبة مئوية من إجمالي فاتورة المزرعة وھذا يجعل التقدير مقبوالً على نطاق واسع ومفيداً ) بليون دوالر مثالً (

( لمقارنة الدعم بين الدول وعبر الزمن كما وتأخذ تقديرات دعم المنتج عدداً من المؤشرات األخرى بعين االعتبار 

  )OECD ،2010تقرير 

مليار دوالر  253بحوالي  االقتصادي والتنمية التعاون منظمة بلدان في ، 2009 العام قدر الدعم المقدم للمنتجين في

عن  طفيف بارتفاع أي ،) ٪ PSE(فاتورة المزارعين  إجمالي من٪  22حسب قياس تقديرات دعم المنتج وھو يعادل 

  .2007 الذي كانت عليه في العام توىالمس وھو نفس ٪  21 والتي كانت 2008 العام

 أسعار ارتفاع وكان. 2004 العام منذ )ثابت(مطرد  تراجع بعد الدعم مستوى في زيادة تعتبر ھذه الزيادة ھي ثاني

  )OECD ،2010تقرير (.انخفاض الدعم في تلك السنوات وراء 2008و 2007 عامي في األساسية السلع

  التعاون االقتصادي والتنمية تطورات الدعم في بلدان منظمة 2- 5-2

الن انخفاض األسعار  2009إن الدعم الزراعي المقاس من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كان أعلى في العام 

  .العالمية أدت إلى زيادة دعم أسعار السوق الفعلية في الدول التي تحافظ السياسات فيھا على استقرار األسعار المحلية
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استناداً إلى األسعار أو 33المحلية المنخفضة لبعض السلع إلى تطبيق برامج المدفوعات الدائرية العكسية أدت األسعار 

  ) .to be triggered(دخل المزرعة ليكون فعال 

 1986منذ أن تم قياسه ألول مرة في عام  بانتظامولكن  طفيفمنظمة تراجع بشكل دول الإن الدعم المقدم للزراعة في 

واستمرارھا حتى السنة التي تليھا  كان وراء  2007إن ارتفاع أسعار السلع األساسية في العام المقابل، فب). 2 الشكل(

فإن األسعار  2007العودة إلى مستوى أسعار العام وب) ٪ PSE(االنخفاضات األخيرة في تقديرات دعم المنتجين 

  .2009لعام في اعكست ھذا االتجاه 

الفواتير اإلجمالية للمنتج قد  أن  وھذا يشير إلى% 22حوالي  2009للعام ) PSE%( كانت نسبة تقديرات دعم المنتج

  )2الشكل (خمس نتيجة السياسات الزراعية ال زادت بحوالي

  OECD ( ،2010(والتنمية االقتصادي تقديرات مؤشرات الدعم لبلدان منظمة التعاون  2 الشكل      

  
 PSE% تقديرات دعم المنتجين

 NPC للمنتج االسمي يةالحما معامل
 NAC للمنتج االسمي المساعدة معامل
  2010 ، والتنمية التعاون منظمة لدول الزراعية السياسات ورصد تقدير تقرير من مأخوذة صورة :المصدر

 NAC(34(معامل المساعدة االسمي  ماوھ) ٪ (PSEمع نسبة تقديرات دعم المنتجين  المعايير يتكامالنھناك أثنين من 

في نفس العام  1.13والذي بلغ . NPC(35(ومعامل الحماية االسمية  2009في العام  1.29وصلت قيمته إلى والذي 

والتنمية قد تلقوا أسعار في االقتصادي أن المزارعين في دول منظمة التعاون  انتظھر ھذان المعامالنوإن قيمة .

بقيمة معامل الحماية االسمية بالمتوسط للفترة  وبالمقارنةعن مستوى األسعار العالمية % 13المتوسط أعلى بمقدار 

نجد أن ھناك اختالف من ھذه  1.59ومعامل المساعدة االسمي الذي وصل إلى  1.49والذي بلغ  1988- 1986

  .والسلعالمتوسطات بين الدول 

                                                           
ينتجه يتم تقديم ھذه الدفعات عندما ينخفض الدخل اإلجمالي  للمزارعين لمحاصيل مختلفة عن مستوى معين مستھدف وصممت ھذه الدفعات على ما كان  33

  عون في سنة طلبھم للقرضالمزارعين في الفترة المرجعية بغض النظر عما يزر
   وھو النسبة بين إجمالي فاتورة المزرعة بما في ذلك الدعم ، إلى إيصاالت المزرعة بسعر الحدود 34
، ويبن إلى أي مدى تكون األسعار مرتفعة نتيجة  وسعر الحدود لسلعة معينة) بما في ذلك الدفعات لكل وحدة من الناتج(يعبر عن النسبة بين سعر المنتج  35
  .ياسات الدعم الزراعيلس
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ً جداً في كندا و) MPS(كان دعم أسعار السوق  والمكسيك ، بشكل واضح في كوريا والواليات المتحدة كذلك مرتفعا

انخفضت أسعار السوق في وقد . حيث كان السبب الرئيسي  في كل حالة ھو انخفاض أسعار الحدود لمنتجات األلبان

ثالثة أماكن فقط ھي االتحاد األوروبي ، حيث انخفضت األسعار المحلية بشكل أكثر حدة من األسعار العالمية ، 

قيمة العملة والذي نتج عنھا زيادة فعلية في أسعار الحدود، وكذلك في  األزمة المالية ساھمت في تخفيض ألنوأيسلندا ، 

  .نيوزيلندا حيث كان دعم المنتج ھو على أي حال شبه معدوم

في دول منظمة  2008أقل مما كانت عليه في العام  2009في المتوسط  كانت مدفوعات الميزانية للمنتجين في عام 

ھا  كانت أعلى بشكل ملموس في كندا ، حيث أن برنامج المدفوعات الدائرية التعاون االقتصادي والتنمية؛ إال ،أن

تم تفعيله بسبب انخفاض عوائد ) AgriStability programme(العكسية بموجب برنامج االستقرار الزراعي 

سياسات من وارتفعت المدفوعات في سويسرا نتيجة لزيادة المدفوعات المباشرة وذلك نظراً إلعادة ترتيب ال. المزرعة

أما في النرويج فقد كان دعم الميزانية أعلى ويرجع في معظمه إلى . شكل  دعم أسعار السوق إلى ھذا النوع من الدعم 

  .الدعم إلنتاج الثروة الحيوانية كما كان االرتفاع أعلى بشكل متواضع في اليابان ونيوزيلندا

انية في استراليا حيث المدفوعات االستثنائية المتعلقة بإعادة من حيث النسبة المئوية ، ظھر أكبر انخفاض في دعم الميز

ً في ،  ھيكلة قطاع األلبان وصل إلى نھايته ً أو بسيطا في البلدان األخرى االنخفاض في دعم الميزانية كان متواضعا

شراء حصة لادرة االتحاد األوروبي كان أكبر انخفاض في المدفوعات على أساس المعايير غير السلعية ، مع نھاية المب

كان الدعم أقل على نفقات الكھرباء والوقود  في المكسيكو 2008و 2006السكر التي كان معموال بھا بين عامي 

أما في تركيا فقد كان دعم الميزانية . 2009لم يستمر حتى عام و 2008ونفقات دعم أسعار السكر الذي قدم في العام 

  . اشر في إطار تنفيذ مشروع اإلصالح الزراعيأقل بعد انتھاء مدفوعات دعم الدخل المب

  والتنمية االقتصادي منظمة التعاون دول الدعم في  أولويات 3- 5-2

المنظمة، فعلى سبيل المثال يعتبر المحافظة  دول جميع في النسبية وأھميتھا ، الزراعية السياسات تختلف أھداف

 تعزيز بشأن المخاوف أن حين في ، وكوريا اليابان يسية في كل مناألولوية الرئ األرز إنتاج المحلي في الذاتي االكتفاء

 والنرويج، بينما السياسة ، تعتبر من األھداف بالنسبة لسويسرا بالحيوان والرفق الريفية ، والتنمية ثقافة الجمال الطبيعي

 األھداف من واسعة موعةمج ذلك ويعكس ، 27 الـ األعضاء الدول الھتمامات تستجيب األوروبي االتحاد في الزراعية

 فضال ، التراثية األماكن على والحفاظ ، الحيوان رفاھية وحماية ، البيئة على والحفاظ ، الزراعي تبدأ من دعم الدخل

 نحو األولى بالدرجة تھدف والتي للمنتجين الدعم من مختلفة أشكاال تقدم المتحدة الواليات. التنافسية القدرة زيادة عن

يعتمدون  في ظل ظروف التصدير الموجه واستراليا نيوزيلندا في المنتجين ، من جھة أخرى فإن .نأما شبكة توفير

 من أقلفقط  شكلحيث أن الدعم المقدم للمنتجين ي وننتجي مؤشرات السوق العالمية لتحديد ماذا ومتىرئيسي على  بشكل

   )3الشكل (التوالي  علىفي البلدين  المنتجين عائدات من٪  3 و٪  1
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 النسبة،  ) 2009 – 2007و 88 1986للفترتين ( دعم المنتجين حسب الدول في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  تقديرات 3الشكل 
  من إجمالي فاتورة المزرعة

  
  "2010لمحة عن السياسات الزراعية في دول منظمة التعاون والتنمية ، " صورة مأخوذة من تقرير : المصدر 

  2009- 2007البلدان وفقا لمستويات يتم تصنيف 
  1993 – 1991بالفترة  1988-1986بالنسبة للمكسيك ، يتم استبدال  -1
وشملت جمھورية التشيك والمجر . 1995لجميع السنوات واالتحاد األوروبي من العام  OECDالنمسا وفنلندا والسويد في الميدان ضمنت مع إجمالي  -2

ال يشمل الدول  OECDمجموع . 2004الكلي لجميع السنوات واالتحاد األوروبي من العام  OECDمع إجمالي  وبولندا والجمھورية السلوفاكية ضمنت
 .غير األعضاء في المنظمة الدول األعضاء باالتحاد األوروبي

 2007للفترة  27ومجموعة الـ  1988 – 1986في االتحاد األوربي للفترة  12مجموعة الدول الـ  -3

في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حيث يبلغ الدعم  نتجين بشكل كبير بين البلدان األعضاءتختلف تقديرات دعم الم

 –حده األدنى في استراليا ونيوزيلندة وتتواجد النسب األكبر من الدعم الحكومي لدول المنظمة في كل من سويسرا 

ابق أن  مستوى الدعم الزراعي المقاس حسب ونالحظ من الشكل الس). 3الشكل (اليابان  - كوريا  –النرويج  –أيسلندة 

  . باستثناء تركيا) OECD(نسب تقديرات دعم المنتجين انخفض إلى حد ما في كل دول 

، فعلى .إن مكونات الدعم مھمة ألن طريقة تقديم الدعم تحدد األثر على قطاع الزراعة وتوزيع الفوائد في المجتمع ككل

ثر كبير على اإلنتاج والتجارة ، كما يمكن أن يكون أالسوق يمكن أن يكون له  سعرلالدعم المقدم كدعم  سبيل المثال

وبذات الوقت ال  ، مصدراً لالحتكاك مع الشركاء التجاريين ويفرض تكاليف إضافية وسلبية على المستھلكين المحليين

دعم الدخل الذي ال فإن ى ، من ناحية أخر حقق أھداف دخل المزرعة وحماية البيئة والمحافظة على المناطق الريفيةي

إن السياسات التي . يستند إلى إنتاج السلع الحالية ھو أكثر فعالية في تحسين الدخل الزراعي مع تأثيرات سلبية أقل

، واألداء البيئي أو سالالت من الحيوانات  الجمال الطبيعيتستھدف بشكل مباشر المعايير غير السلعية مثل عناصر 

  .  ادة أكثر فعالية في تحقيق ھذه األھداف االجتماعيةالتقليدية ھي أيضا ع

ً تغيرت حيث ابتعدت عن الدعم المقدم على أساس إنتاج السلعة إلى  OECDأن تركيبة الدعم في معظم دول  أيضا

  .قد يكون أو ال يكون يتطلب اإلنتاج كشرط للحصول على الدعم ىأخر اييرمع

  يفي االتحاد األورب السياسات الزراعية 5-3

٪ من الناتج المحلي  2تحتل الزراعة في االتحاد األوربي  حوالي نصف أراضي اإلقليم وتشكل الزراعة أقل من 

  .، مع وجود اختالفات ھامة بين الدول األعضاء 27الدول األوروبية الـ  ٪ من العمالة في 5اإلجمالي وحوالي 
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حيث كان ثاني أكبر . للمنتجات الغذائية الزراعيةن من الالعبين األساسي 2009كان االتحاد األوروبي حتى العام 

من  2009في العام % 6شكلت المنتجات الزراعية الغذائية حوالي . مصدر في العالم وأكبر مستورد لھذه المنتجات

  )OECD ،2009تقرير . (٪ من مجمل واردات االتحاد األوروبي 7مجمل صادرات االتحاد األوروبي و 

  2009 – 1995ائية الزراعية لالتحاد األوربي لألعوام التجارة الغذ 4الشكل 

  
  )إحصائيات حسب السلعة( قاعدة بيانات مركز التجارة الدولية : المصدر

  األوربيلمحة عن السياسات الزراعية العامة في االتحاد  1- 5-3

إعداد ھذه السياسة لزيادة اإلنتاج وقد تم . تعود السياسات الزراعية العامة إلى األيام األولى لتأسيس المجموعة األوربية

الغذائي األوربي لمواجھة نقص اإلنتاج ولزيادة دخول المزارعين في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وقد تحققت 

ھذه األھداف على المدى القصير من خالل دعم أسعار السوق ولكن التوسع في االتحاد األوربي وتغير األھداف 

  .طوير السياسات الزراعية العامة الزراعية استدعى ت

وتعرف السياسات الزراعية بأنھا مجموعة من القوانين والتشريعات والممارسات المتبناة من قبل االتحاد األوربي 

بھدف تحديد سياسات عامة وموحدة لقطاع الزراعة وتنظيم اإلنتاج والتجارة والتصنيع الغذائي في دول االتحاد مع 

تنمية الريفية لضمان أن يمتلك االتحاد األوربي قطاعاً زراعياً حيوياً وأن يتوفر للمستھلك عرض ثابت االھتمام بال تزايد

  .من الغذاء الضروري وبأسعار مناسبة

ھو تزويد المزارعين بمستوى معيشي معقول باإلضافة إلى تامين نوعية ) CAP(الھدف من السياسة الزراعية العامة 

ومع ذلك ، كان ھناك انتقاد كبير للسياسات . وبأسعار مناسبة والمحافظة على التراث الريفي جيدة من الغذاء للمستھلكين

  ) .CAP(الزراعية العامة 

شكلت السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوربي دائماً جزءاً ھاماً من الميزانية العامة لالتحاد األوربي وصلت نسبتھا 

وتناقصت  2003في العام % 50بينما كانت النسبة . مانينات من القرن الماضيمن الميزانية العامة في الث% 80إلى 

ھذه النسبة على مدى سنوات ضمن إطار عملية اإلصالح المستمرة لھذه السياسات لكنھا ال تزال كبيرة حيث أنھا تمثل 
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لتنفيذ السياسات نفاق ، يتوقع أن تنخفض حصة اإل 2013٪ من ميزانية االتحاد األوربي وبحلول العام 48حتى العام 

  .بعد انخفاض بالقيمة الحقيقية في الفترة المالية الحالية% 32وبشكل كبير إلى  (CAP) الزراعية العامة

حيث يكون ’ وتفسر في كثير من األحيان السياسات الزراعية العامة على أنھا نتيجة لتسوية سياسية بين فرنسا وألمانيا 

  .بالدخول إلى السوق الفرنسية وفي المقابل ألمانيا تساعد في الدفع للمزراعيين في فرنسا الفرصة أمام الصناعة األلمانية

أصبحت فرنسا  2005ال تزال ألمانيا ھي أكبر مساھم في صافي ميزانية االتحاد األوروبي ، ولكن اعتبارا من العام 

وفي الوقت نفسه فإن بريطانيا . لبرتغالأيضا مساھما صافيا وأكثر المستفيدين من الزراعة ھي اسبانيا واليونان وا

  .وھولندا من أصغر المستفيدين وال تحظى السياسات الزراعية العامة بشعبية بين الحكومات الوطنية 

  تطور الدعم الزراعي في االتحاد األوربي 2- 5-3

بين نموذجين لھذا الدعم وحتى اآلن ويمكن التمييز  1962اختلفت نماذج الدعم في السياسات الزراعية العامة منذ عام 

كان النموذج القديم . ولتاريخه 1992وآخر جديد من )  1992حتى عام  1962من عام (خالل ھذه الفترة نموذج قديم 

ً بكمية اإلنتاج، حيث أن الدعم المقدم من خالل السياسات السعرية والتدخل باألسواق دعم مرتبط ونسبي إلى  مرتبطا

ً لدفعات الدعمالمزارع األ(الكمية المنتجة  ً ھو المزارع األكثر تلقيا رافق ھذا النموذج السياسات الزراعية ) كثر إنتاجا

والذي يعتبر نقطة تحول في تاريخ ) 36العام الذي تم فيه إصالح ماك شاري ( 1992العامة من أيامھا األولى حتى عام 

ط باإلنتاج الزراعي معتمداً على دفعات مباشرة دعم الزراعة األوربية حيث بدأ النموذج يتحول باتجاه نموذج غير مرتب

  . مبنية على أساس اإلنتاج وأعداد الحيوانات لفترة مرجعية

أصبح معدل الدفعات غير المرتبطة باإلنتاج أعلى ليصل  2004و 2003وإصالحات عامي  2000بعد روزنامة عام 

  .تقريباً منفصل عن اإلنتاج% 75إلى نسبة 

  من خاللھا إطالق السياسات الزراعية العامة األدوات التي تم  3- 5-3

إن الطريقة التي يتم من خاللھا إطالق السياسات الزراعية العامة ھي دعم األسعار الذي يتم من خالل ثالثة عناصر 

 : رئيسية وھي 

بمعنى أنه  وھو سعر مثبت سنوياً بحيث يكون أعلى من السعر العالمي بكثير ،) سعر التدخل(السعر المضمون األدنى  -

كانت تفرض تعريفات استيراد على سلع محددة تدخل االتحاد األوربي بھدف زيادة سعرھا مقارنة بأسعار السلع 

  المنتجة محلياً لضمان الربح لمزارعيھم

نظام التدخل باألسعار ، حيث أطلق ھذا النظام مجموعة من المستويات يمكن من خاللھا أن ينخفض سعر سلعة ما،  -

 . يقوم االتحاد األوربي بشراء ھذه السلعة التي سوف يزيد الطلب عليھا وبالتالي يزداد سعرھاعند ذلك 

تم باألساس تقديم ھذا الدعم للمزارعين الذين ينتجون منتجات محددة لزيادة إنتاجھم : وأخيراً الدعم المباشر للمنتجين  -

لدعم في زيادة األرباح المرتبطة بھذه الزراعات من خالل تقديم الحوافز لزراعات معينة وساھم ھذا النوع من ا

                                                           
خفيض األسعار توتحت إشراف المفوض الزراعي ماك شاري، تبنى االتحاد األوربي سلسلة من اإلصالحات والتي جاءت كمحاولة ل 1992في عام  36

  . حول الزراعة ورجواياألالزراعية وجعلھا أكثر تنافسية في األسواق الداخلية والعالمية كما ھيأت ھذه اإلصالحات للعمل من أجل اتفاقية جولة 
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المختارة وقد كانت سياسة دعم األسعار قوية جداً للقطاعات الرئيسية  مثل الحبوب، اللحوم، الحليب وأضعف بالنسبة 

  )للخضروات، والفواكه والكحول مع بعض االستثناءات لزيت الزيتون والرز والتبغ

 :زراعةسياسات زيادة االستثمار لھيكلة ال

من الميزانية الزراعية تقدم ھذه المساعدات لالستثمار في إعادة الھيكلية % 5كانت ھذه السياسات ضعيفة وشكلت فقط 

  .المزرعية

وھي موجودة  العامةتم إنشاء ھذه الجمعيات بشكل تدريجي لتنجز أھداف السياسات الزراعية : جمعيات السوق العامة

  . روبيةاآلن لمعظم منتجات الزراعة األو

اليوم إلى دعامتين أساسيتين ، الدعامة األولى تعنى باقتصاديات اإلنتاج  العامةيستند ھيكل السياسات الزراعية 

، أما الدعامة  صندوق الضمان الزراعي األوروبيالزراعي ، األسواق ودعم الدخل ، ويتم تمويلھا بالكامل من ميزانية 

من الصندوق ي والبيئية للزراعة ، وتعزيز التنمية المحلية والريفية وبتمويل الثانية فتركز على تحسين األداء الھيكل

 2009مليار دوالر في العام  73.1األوروبي للتنمية الزراعية الريفية وقد تم زيادة ميزانية الزراعة والتنمية الريفية من 

مدفوعات للدعامة األولى % 70ق ، كانت لتدابير دعم أسعار السو% 7منھا  2010مليار دوالر في العام  75.2إلى 

ويتم تنفيذ معظم دفعات الدعامة األولى ) 2011تقرير منظمة التعاون والتنمية ، (إلجراءات الدعامة الثانية % 24و

  .كدفعات مفردة مع عدم اشتراط لإلنتاج

أخرھا االتفاق السياسي  لعدد من اإلصالحات الرئيسية والثانوية منذ بداياتھا وكان العامةخضعت السياسات الزراعية 

 The CAP( العامةبشأن التحقق من صحة السياسة الزراعية الذي توصل إليه وزراء الزراعة في االتحاد األوربي 

Health Check ( ولتقييم ما إذا كانت تلك  العامةستعراض السياسة الزراعية ھو ا.2008الذي اختتم أعماله في العام

وقد تم اعتمادھا رسميا ودخلت حيز النفاذ في كانون . حاجة للمزيد من اإلصالحاتالسياسات قد نجحت أو أن ھناك 

إلغاء التدخل في سعر لحم الخنزير والمساعدات المقدمة للتخزين الخاص فيما يتعلق "وكنتيجة لذلك تم  2009الثاني 

ر اعتبارا من بداية السنة مستويات التدخل إلى الصفخفضت و. 2010- 2009باألجبان والتي تم إزالتھا في الموسم 

ووضعت حدود تدخل لشراء بعض . للقمح القاسي والرز والسنة التي تليھا للشعير والذرة 2010 – 2009التسويقية 

طن  109000طن للزبدة و 30000طن للسكر األبيض و  600000مليون طن للقمح و 3المنتجات وكانت حوالي 

بالنسبة للزبدة و . ه الكميات يتم الشراء عن طريق عروض األسعارلمسحوق الحليب منزوع الدسم وما يزيد عن ھذ

مرة في تموز ثم في ( 2009مسحوق الحليب منزوع الدسم متاح من آذار وحتى آب ، ولكن تم تمديده مرتين في العام 

  . )2010وحتى نھاية آب  تشرين األول

في التخزين الخاص كما ھو مخطط في إصالح السكر تم إلغاء التدخل بالنسبة للسكر وحل محله التدخل  2010في العام 

لزيت الزيتون وفى  2009كما تم إعادة فتح مناقصة للحصول على مساعدات خاصة للتخزين في حزيران  2006عام 

وكنتيجة للتخفيضات األخيرة في أسعار التدخل ، انخفضت األسعار المدفوعة لكل من . للحوم الخنزير 2011شباط 

  OECDتقرير. ( 2010سكر والحليب بشكل ملحوظ وكانت متماشية مع األسعار الحدودية في العام منتجي األرز وال

 ،2010(  
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 الرفق مدفوعات مثل ، الجديدة التدابير من عدد إدخال مع 2013 – 2007للعام  الريفية التنمية برامج تنفيذ استمرت

 مليار 5.2(الجودة لتشمل تمويل إضافي من النمذجة  امنظ العتماد التوافق مع المعايير ومدفوعات ومدفوعات بالحيوان

الذي ركز على ) دوالر مليار 1.3(اإلنعاش من االتحاد األوربي ومن خطة    2013 – 2009الفترة  خالل) دوالر

ل تمت الموافقة على جميع البرامج من قبل لجنة التنمية الريفية بحلو. إنشاء وتطوير واسع النطاق في المناطق الريفية

  . 2010كانون الثاني 

مليون دوالر للفترة  8، زيادة التمويل المشترك لبرامج وطنية من  2010قررت مفوضية االتحاد األوروبي في أيلول 

تدعم قطاع تربية النحل في مجال مكافحة  2013 – 2011سنوياً للفترة  دوالر مليون 42إلى  2010 – 2008

  . ل وتطبيق األبحاث، والمساعدة الفنيةاألمراض وتجديد المخزون من خاليا النح

، وافق عدد من الدول األعضاء في االتحاد األوربي على القواعد الجديدة لوضع العالمات  2010في كانون الثاني 

، حيث تتضمن اإلجراءات المقترحة  إلزامية .، والتي سوف يتم مناقشتھا في البرلمان األوروبي)اللصاقات(الغذائية 

الدجاج ولحم الخنزير والضأن باإلضافة إلى إلزامية : لكل من المنتجات التالية وھي )  المنشأ( األصلية وضع العالمات

وضع كميات الدھون والكربوھيدرات والبروتين والسكريات والملح الموجودة في المنتج كنسبة مئوية من الكمية 

الجديد في االتحاد األوربي ثم )  logo(الشعار تم إعالن 2010في حزيران . ملم  100/ غرام100الموصى بھا أو لكل 

  .) اإللزامية لجميع المنتجات(قدمت إيطاليا عالمات المنشأ 

، تم اتخاذ عدد من التدابير على المستويات الوطنية  2009استجابة النخفاض أسعار منتجات األلبان في بداية العام 

لى إعادة ھيكلة المعونة من صناديق التنمية الريفية المذكورة باإلضافة إ. واالتحاد األوروبي لمساعدة قطاع األلبان

  :كانت أھم ھذه اإلجراءاتوأعاله 

 افتتاح مخازن خاصة كمساعدة من قبل المفوضية لحفظ الزبدة ، كما تم تمديد فترة التدخل في األسعار . 

  2009إعادة تفعيل دعم الصادرات من كانون الثاني ولغاية تشرين الثاني . 

  70اح للدول األعضاء في االتحاد بدفع السم % ً  . من المدفوعات المباشرة للمزارعين ستة أسابيع مقدما

 حيث تم توزيع ) دوالر مليون 397(بمقدار الموافقة على حزمة مساعدات إضافية لمنتجي األلبان  تتم ،

المدرسي من خالل توسيع نطاق  وقد عزز برنامج الحليب. األموال للدول األعضاء حسب أنماط إنتاج الحليب الحالية

  .المنتجات والفئة العمرية لألطفال الذين شملتھم الخطة

 بعض اإلجراءات المتخذة من قبل بعض أعضاء االتحاد األوربي استجابة لألزمة االقتصادية 4- 5-3

دفع حوالي ب وفقا إلطار المساعدات المؤقتة للدولة الذي ترتب عليه السماح في بعض الدول سمح بالدعم الوطني 

بخطة المكلفة بتنفيذ برامج الدعم ضمن ھذا اإلطار ، سمحت اللجنة .  2011دوالر للمزارعين حتى مارس  20000

مليون يورو  فالندرز )  1.2(لدعم المزارعين المتأثرين من األزمة االقتصادية ففي النمسا تم تحديد مبلغ الدعم بحوالي 

مليون يورو، ) 700(مليون يورو، فرنسا ) 22(مليون يورو، فنلندا ) 1.03(ا مليون يورو ، بلغاري) 2.7(البلجيكي 

) 3.9(مليون يورو ، الجمھورية السلوفاكية) 18(مليون يورو، ھنغاريا ) 30(مليون يورو، رومانيا ) 320(إيطاليا 

  .مليون يورو ) 3.8(مليون يورو وأخيراً سلوفينيا ) 2.9(مليون يورو، ليتوانيا 
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تم  2009حزمة من مساعدات اإلنقاذ على شكل تنازالت عن فوائد القروض وفي تشرين األول من العام  منحت فرنسا

 650اإلعالن عن حزمة مساعدات خاصة بالمزارع الكبيرة والتي تتضمن مليار يورو من القروض المدعومة بحوالي 

. للمزارعين الشبان% 1س سنوات و على مدة خم% 1.5ل الفائدة بنسبة دمليون يورو والتي سوف تسمح بتخفيض مع

سوف يقوم بتخفيض مدفوعات الفوائد على القروض المأخوذة و مليون يورو 200برنامج مساعدات بقيمة تم تخصيص 

 ً   .من قبل المزارعين مسبقا

ھذه ومدفوعات األمن االجتماعي وتكاليف التأمين والضرائب المتنوعة سوف يتم تخفيفھا ، وفي ھذا اإلطار فإن 

كما تم منح الدعم في حاالت الطوارئ في الدول األعضاء األخرى على ،  مليون دوالر 530تنازالت تشكل حوالي ال

  .المذكورة  مدى الفترة

شملت اإلجراءات الوطنية الدعم االئتماني والتخفيضات الضريبية على الوقود ومدفوعات الكوارث لتعويض 

.) 2010با في العام وأضرار الفيضانات في وسط أور(مناخية مثل ن الظروف العالمزارعين عن األضرار الناجمة 

  . )مثال بلغاريا(واآلفات واألمراض ) مثال استونيا(الحيوانات البرية 

تم إجراء تغييرات في قواعد منح القروض  بولونيافي انه التي جرت في بعض الدول االوروبية ومن التعديالت 

،ألغيت الضريبة على األسمدة التجارية وتم وضع قواعد أكثر صرامة من المعمول السويد  ، أما في الزراعية والفائدة

ضريبة للتخفيض كذلك حدث ،  بھا فيما يتعلق بتطبيق السماد البلدي واألسمدة العضوية في المناطق المعرضة للخطر

  .ة على الديزل على وقود الديزل المستخدم في الزراعة واآلالت الزراعية ، بينما تم زيادة ضريبة الطاق

مليار دوالر من أجل دعم االستثمارات الخضراء في  2.4بقيمة  خطة النمو األخضر 2009في العام  الدانمركقدمت 

ً وتشمل المبادرات الجديدة نموذج. 2015الزراعة الدانمركية حتى العام  لتنظيم النيتروجين للحد من الغازات  اً جديد ا

واألسمدة وإنشاء مناطق عازلة  باإلضافة إلى باألدوية الكيمائية لتخلي عن الرش مثل ا( السامة المنبعثة في البيئة

تعزيز دور القطاع الزراعي كمورد للطاقة باإلضافة إلى ، ) المبيدات استخدام الضرائب على  لفرضلية آتطوير 

دة الدعم المادي للتحول الخضراء من خالل تقديم الدعم إلنشاء محطات الغاز الحيوي وزراعة محاصيل الطاقة ، وزيا

إلى الزراعة العضوية ، وإزالة معظم القيود المفروضة على اقتناء الممتلكات الزراعية ، التركيز على البيئة والبحث 

إن التشريع الجديد .  الغذائي ، التنمية واالبتكار ، وتمويل التكنولوجيات الخضراء وخلق القيمة في الصناعات الغذائية 

عية ينطوي على إزالة القيود المفروضة على الحد األقصى لعدد وحدات الثروة الحيوانية في المزرعة لألراضي الزرا

، كما ألغى القانون الجديد الشرط القانوني الذي ينص على أن .الواحدة وعلى المساحة الكلية التي يملكھا المزارع الواحد

يمكن أن تعود ملكية المزارع (ھا للمزارعين المؤھلين من المساحة المزروعة يجب أن تكون عائدة بملكيت% 30 – 25

  )اآلن لشركات محدودة

ومن ضمن اإلجراءات  ةالزراع ألغراضتقديم سعر تفضيلي للمياه المستخدمة  لوكسمبورغقررت في نفس السياق ، 

في ، أما  2010ام يق في تشرين األول من العالمتبعة في لوكسمبورغ إصالح مؤسسات سالمة الغذاء وإنشاء ھيئة التنس

، تم دمج وزارة الزراعة والطبيعة وجودة األغذية مع وزارة الشؤون االقتصادية لتشكيل وزارة جديدة للشؤون ھولندا 

  .االقتصادية والزراعية واالبتكار

  . تم إطالق إستراتيجية التغيرات المناخية في العديد من الدول واألقاليم
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   2010 – 2009بقة في دول االتحاد األوربي لألعوام بعض السياسات التجارية المط 5- 5-3

  مليون دوالر  903حوالي  2010و  2009بلغ اإلنفاق على دعم التصدير في االتحاد األوربي في العامين

مليار  4.2على التوالي  2008و 2004مليون دوالر على التوالي والذي انخفض عما كان عليه في العامين  509و

وھذا االنخفاض التدريجي كان نتيجة ارتفاع األسعار العالمية واإلصالح في قطاع السكر ، .  دوالرمليار  1.4دوالر و 

الخضار والفواكه  ومنتجات األلبان والخمور باإلضافة إعانات التصدير للحليب ومنتجاته التي لم تستخدم بشكل كبير 

  . جبان ومساحيق الحليب منزوع الدسمللزبدة واال 2009أعيد إحيائھا مؤقتا في العام و،  2008في العام 

  وفقا ألغلب إخطارات االتحاد األوروبي األخيرة إلى منظمة التجارة العالمية بشأن دعم الصادرات بقي الدعم

 – 2007المقدم في االتحاد األوروبي أقل بكثير من السقف المحدد في منظمة التجارة العالمية في السنة التسويقية 

  .من الدعم المخصص للسكر % 99فقد استخدم أكثر من سبة ألغلب المنتجات ، ومع ذلك عموماً وبالن 2008

  تسھيل الوصولتم تحديد الرسوم الجمركية بالصفر لكل من الذرة والذرة البيضاء للسنة التسويقية بھدف 

في مجال . ر الحدودسعابأآللية ربط الرسوم الجمركية على الواردات  نتيجة 2011 – 2010لألسواق للسنة التسويقية 

الرسوم المفروضة على حصص القمح الطري ذو النوعية المنخفضة والمتوسطة والشعير واألعالف فقد تم تعليقھا 

  .2011ولغاية حزيران  آذارمن  )اإليقاف بالعمل بھا مؤقتاً (

وربي معفاة من الرسوم وسوف تستفيد البلدان األقل نموا بإدخال الحصص التصديرية من السكر إلى أسواق االتحاد األ

الجمركية بموجب اتفاقيات كل شيء إال األسلحة ، وسوف تحصل على المعاملة التفضيلية  بلدان أفريقيا والكاريبي 

  .التي تربطھا اتفاقات الشراكة االقتصادية مع االتحاد األوربي ) ACP(والمحيط الھادي 

، وفي 2011أيلول  30على االستيراد بشكل استثنائي لغاية  وبارتفاع سعر السكر العالمي فقد تم فتح حصص التعريفة

  . غضون ذلك علقت مبدأ الدولة األولى بالرعاية على واردات السكر

  الئحة جديدة من التشريعات سوف تطبق على واردات األغذية واألعالف إلى االتحاد األوروبي فعلى الدول
 وسيتم تعزيز الرقابة على كل الوثائق والسلع المستوردة. وروبياألعضاء تعيين نقاط دخول الشحنات إلى االتحاد األ

  ردا على لجنة منظمة التجارة العالمية بشأن ترتيبات استيراد الموز لالتحاد األوروبي ، تم التوصل الى اتفاق
 .2009مع دول أمريكا الالتينية حول نظام استيراد الموز في كانون االول 

يورو  176التعريفات الجمركية على الواردات في االتحاد األوروبي تدريجيا من  بموجب االتفاق ، ينبغي خفض  
 143:  وفقاً لما يلي 2017وحتى  2011من  سنويأن تكون التخفيضات تدريجياً بشكل ويجب ،  يورو 114للطن إلى 

 .يورو 114يورو و 117يورو و 127يورو ،  132يورو ،  136، يورو 

  في منظمة بينھما على التسوية النھائية لفض المنازعات  ااد األوروبي وكند، وقع االتح 2009في تموز
ً التجارة العالمية لحل قضية المنتجات المعدلة  عندما قدمت كالً من كندا  2003، التي انطلقت في عام ) GM(وراثيا

طول من المنتجات المعدلة و والواليات المتحدة واألرجنتين شكاوى بأن االتحاد األوروبي يقوم بعرقلة الموافقات على
 . عملية الموافقةالوقت الذي تأخذه 

ً وقع االتحاد األوروبي وكندا اتفاق 2011في آذار  ينھي النزاع بين الطرفين حول لحوم البقر التي تحتوي على  ا

ردات وھو يتضمن السماح بدخول لحوم البقر الكندية إلى األسواق األوربية من خالل توسيع حصة وا. الھرمونات

سقط كندا كل العقوبات االنتقامية المتخذة من قبل تطن لحوم عالية الجودة في المقابل ،  1500االتحاد األوربي إلى 

  .كندا إلىمنظمة التجارة العالمية على الصادرات األوربية 
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  تطور السياسات الزراعية في أستراليا 5-4

   مقدمة 1- 5-4

حيث الحجم والدولة السادسة من حيث المساحة في العالم، وتتميز بنصيب  تعتبر استراليا االقتصاد الثالث عشر من

 ً ً . الفرد العالي من الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة المنخفضة نسبيا من الناتج  3.8%شكلت الزراعة  زراعيا

 5.0عية فقد انخفضت من ، أما العمالة الزرا 2009في العام %  2.5وتناقصت إلى  1995المحلي اإلجمالي في العام 

  )OECD)  ،2011تقرير السياسات الزراعية في دول (2009في العام % 3.4إلى  1995في العام % 

  2009 - 1995مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية في استراليا خالل الفترة  5الشكل 

  
  2010صورة من تقرير منظمة التعاون والتنمية ، : المصدر 

م ومصدر للمنتجات الزراعية وتحافظ على إيجابية كبيرة في الميزان التجاري للصناعات واستراليا ھي منتج مھ

  . الغذائية ويعتبر نقص المياه ھو العامل الرئيسي المحدود في استراليا ، وحصة الزراعة في استھالك المياه عالية

  يار دوالر أسترالي، مل)  2009 – 1995(استيراد وتصدير األغذية الزراعية خالل الفترة  6الشكل 

  
  2010صورة من تقرير منظمة التعاون والتنمية ، : المصدر 

من األراضي في استراليا مخصصة للزراعة ومقسمة إل ثالث مناطق متنوعة بشكل كبير من حيث نوع % 60حوالي 

  : وھي 7التربة ووفرة المياه والقرب من األسواق كما ھو مبين في الشكل 
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 ز بالمراعي الواسعة ، معدل أمطارھا منخفض وتتمتع بتربة منخفضة الخصوبة تستخدم المنطقة الرعوية تتمي

 .األراضي الزراعية فيھا للرعي 

  التضاريس والمناخ السائد في ھذه ً المنطقة المخصصة لزراعة القمح وتربية األغنام حيث تسمح عموما

 . ألغنام والماشية من البقرالمنطقة بزراعة المحاصيل من الحبوب العادية باإلضافة إلى رعي ا

 المنطقة ذات معدل األمطار المرتفع ، وھي منطقة مناسبة لنمو المحاصيل التكثيفية والرعوية. 

خيارات السياسات الزراعية  .(وتتوضع صناعة األلبان في استراليا في المناطق الساحلية ذات األمطار المرتفعة

  ) 2010،  والغذائية في استراليا

  ع المناطق الزراعية في أستراليا وفقاً لمعدالت الھطول المطريتوز 7الشكل 

  
  )ABARE(المكتب األسترالي لالقتصاديات الزراعية والموارد : المصدر 

مليار دوالر  37تزايدت القيمة اإلجمالية الحقيقية لإلنتاج الزراعي بشكل بطيء عبر العقود األربعة الماضية من 

وھذا عكس معدل النمو .  2010و 2009مليار دوالر استرالي بأسعار  41إلى  1970 - 1969أسترالي في الفترة 

قيمة اإلنتاج أما ) في السنة %  1.1بنسبة (وخالل ھذه الفترة تزايدت قيمة إنتاج المحاصيل %  0.3السنوي بقيمة 

-  2001اعي ذروتھا في العام بلغت القيمة اإلجمالية الحقيقة لإلنتاج الزر) . سنويا% 0.4بنسبة (الحيواني فقد تناقصت 

مليار دوالر استرالي إال أنه بدأ بالتراجع منذ ذلك الحين نتيجة الجفاف والظروف الموسمية  50، حيث بلغت  2002

  .السيئة  

بيانات مكتب اإلحصاء االسترالي من :( مزرعة منھا مقسمة على النحو التالي 154700يبلغ عدد المزارع في أستراليا 

  ) 06 – 2005تعداد السكاني األخير للعام خالل مسح ال

 6600   ھكتار لكل مزارع  47400مزرعة تعمل في المناطق الرعوية ويبلغ متوسط مساحة المزرعة  

 64600  ھكتار للمزرعة 1400مزرعة في منطقة زراعة األقماح وتربية األغنام بمعدل 

 83500  ھكتار للمزرعة  397مزرعة في المنطقة ذات معدل األمطار المرتفع وبمعدل 
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وكما حصل في كثير من الدول المتطورة فقد انخفض عدد المزارع في استراليا خالل األربع عقود الماضية بمعدل 

وھذا أدى بدوره إلى انخفاض العمالة الزراعية عبر السنوات ، حيث  (ABARE 2009)% 1سنوي اقل من 

  .2009في العام % 17انخفضت بمعدل 

من إجمالي قيمة % 11من إنتاج المزارع االسترالية يصدر وتشكل الصادرات الزراعية %  60بشكل عام ، حوالي 

  . )تقرير الزراعة وخيارات سياسة الغذاء في استراليا (الصادرات من السلع والخدمات 

كز قوي لحم العجل والبقر والغنم والشعير وتحتل مر –استراليا واحدة من المصدرين األساسيين للصوف الخام تعتبر 

  .في العالم من حيث تصدير مجموعة من السلع كالسكر والقطن الخام ومنتجات األلبان

أھم عشرة سلع رئيسية منتجة والمصدرة في استراليا  .للتصدير لنظام السوق وھي موجھة استراليا في تخضع الزراعة

الحيوانات  –األعالف  –لحم الضأن الحمل و –الصوف  –المشروبات الروحية  –القمح  –لحم البقر (ھي  2009للعام 

الدھون والزيوت  –الحبوب المجھزة  –القطن  –الفواكه والخضراوات  –األجبان  –الشعير  –الحليب والقشدة  –الحية 

والوجھة التصديرية الرئيسية للمنتجات الزراعية من حيث القيمة ھي اليابان والصين والواليات المتحدة ) الحيوانية

  وريا وماليزيا واندونيسيا وك

)http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/trade_in_agriculture.htm(  

الحشائش وأھم التحديات التي تواجه الزراعة في استراليا ھي الجفاف واألمن المائي وانخفاض خصوبة التربة و

التھديدات البيولوجية الناجمة عن األغذية ( واالحتباس الحراري الناجمة عن التغيرات المناخية واألمن الحيوي 

ھذا باإلضافة إلى التعريفة الجمركية المفروضة على الصادرات االسترالية من قبل البلد ) المستوردة والثروة الحيوانية

  .م المزارعين في الدول األخرى المستورد والسيما أوربا واليابان ودع

 وعلف البشري لالستھالك استراليا في واسع نطاق على وحبوب البقوليات الزيتية والبذور ، الحبوب إنتاج ويتم

  ) ..االسترالي االقتصاد في والقيمة المرتبة األكبر من حيث المساحة ويحتل القمح. الماشية

وقد بلغ اإلنتاج   2011/ 2010مليون ھكتار للموسم  13.35رالي حيث بلغت المساحة المزروعة من القمح في است

  طن . 23.188المتوقع لذلك الموسم 

  ، مليون ھكتار) 2011 – 2001(تطور المساحات المزروعة في استراليا خالل الفترة  8الشكل 

  
  2010المصدر صورة من تقرير تحديث الحبوب واألعالف االسترالي ، تشرين الثاني 
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عما  مليون 0.5 بزيادة ، طن مليون 16.0 حوالي 2010/11للعام  من القمح الصادرات إجمالي أن يصل وقعالمت ومن

  . 2009/10 كان عليه في الموسم

ال تخضع للدعم في  الصناعة ھذه ولكن ، الھامة المحاصيل من أيضا ھو الذي يعتبر  السكر باإلضافة إلى قصب

المدعوم بشكل كبير في أوربا وأمريكا تكلفته أقل من منتجي السكر (استراليا 

)http://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_Australia  

  نھج السياسات الزراعية االسترالية 2- 5-4

اسات الزراعية نحو اعتماد آليات سوق أكثر كفاءة شھدت  أستراليا في العقود األخيرة عملية إصالحات ھامة في السي

وكان الھدف من عملية اإلصالح تنفيذ إطار السياسات التي تشجع . لمعالجة إخفاقات السوق في مجال الزراعة

  .المشاركين في الصناعة من االستجابة الفعالة لظروف السوق المتغيرة

 تطور الدعم المقدم للزراعة 3- 5-4

 1988-1986للفترة % 10للمزارعين في استراليا من خالل نسبة دعم المنتجين التي انخفضت من  يقاس الدعم المقدم

ويعود سبب ھذا االنخفاض في السنوات األخيرة إلى حصر الدعم بالمدفوعات  2010 – 2008في الفترة % 3إلى 

  .ائية بموجب برنامج ظروف اإلغاثة االستثنائية و معدل الفائدة المدعوم للظروف االستثن

مرة مما كانوا سيحصلون عليه 1.08أعلى بحوالي  1988-1986كانت األسعار التي يتلقاھا المزارعون في الفترة  

السياسات الزراعية في دول . .( 10-2008على أساس األسعار العالمية ، مقارنة مع أسعار المساواة  العالمية في 

OECD)  ،2011(  

. نتيجة التخفيضات في المدفوعات بسبب حصرھا في حاالت الكوارث 2010 يرجع انخفاض مستوى الدعم في العام

 ً   .وينبغي أن ينظر إلى التغير الطفيف في األسعار في سياق دعم أسعار السوق الذي يكاد أن يكون معدوما

  األدوات الرئيسية للسياسة العامة 4- 5-4

 سلعاليوجد حاليا أي دعم ألسعار  يعتبر القطاع الزراعي في أستراليا ھو قطاع موجه نحو السوق وال. 

  يقدم معظم الدعم الزراعي من خالل برامج التمويل من الميزانية وكذلك من خالل الترتيبات التنظيمية

برامج التمويل من الميزانية تستخدم أساسا في تمويل ميزانية برامج التكيف الھيكلي وإدارة . واالمتيازات الضريبية

نظرا إلى أن أستراليا ھي أجف قارة مأھولة بالسكان ، وإدارة المياه فيھا أمر حيوي وحاسم   .يةالموارد الطبيعية والبيئ

 .تراجع المشاريع المتعلقة باألراضي والمياهيشتكون من فإن مالكي األراضي 

  يتم اإلنفاق على البحوث والتنمية إلى حد كبير من األموال التي يتم جمعھا من الضرائب المفروضة على

، يمكن ) مثل الجفاف والفيضانات(في الظروف االستثنائية . ناعة ويستكمل تمويلھا من الميزانية االتحاديةالص

 .اإلضافية  للفيدرالية وحكومات الواليات أن تقدم سلسلة من تدابير المساعدة
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  السياسات المحلية 5- 5-4

 المناخ تغير آثار مع والتأقلم التكيف على صناعةال مساعدة على التركيز ھي مواصلة األسترالية الحكومة إن أولويات

  استراليا في الطبيعية البيئة لحماية 2009 عام في جديدة رئيسية مبادرة أيضا أطلقت. اإلنتاجية على والحفاظ

لى وتشتمل المبادرة ع. المنتجين األساسيين للتكيف والتأقلم مع آثار تغير المناخ تھيئة إن ھدف الزراعة في المستقبل ھو

 :عدد من العناصر

 .على مستوى المزرعة) يوم حقلي(توفير التمويل للمشاريع البحثية واألنشطة المقامة  .1

  . من خالل البرامج البحثية لتغير المناخي

قطاع الصناعة والمنتجين األساسيين في تطوير المھارات  FarmReadyسوف تساعد جاھزية المزارع  .2

 . على التعامل مع تأثيرات تغير المناخواالستراتيجيات الالزمة لمساعدتھم 

برنامج التكييف مع التغيرات المناخية يساعد المزارعين في تخطي الصعوبات المالية إلدارة اآلثار الناجمة  .3

تحليل التجاري للمزرعة والمشورة الفنية والتدريب مصممة كلھا لمساعدة الالتقييم المالي و. عن التغير المناخي 

 .لتكيف مع تغير المناخ ، وعلى تحديد األھداف ووضع خطط عمل لتحسين أوضاعھم الماليةالمزارعيين على ا

يرتبط دعم الدخل ببرنامج التكيف لتغير المناخ ، ويقدم على المدى القصير دعم الدخل وفرص التدريب  .4

 .والمشورة للمزارعين الذين يواجھون صعوبات مالية خطيرة 

  الممول من صندوق إدارة البيئة للموارد  العناية ببلدناترالية تنفيذ برنامج بدأت الحكومة االس 2009في العام

الطبيعية في استراليا، والتي تدعم المجتمعات المحلية ، المزارعين ، ومديري األراضي األخرى لحماية البيئة الطبيعية 

حل محل أو تم دمجه مع برنامج التراث إن برنامج العناية ببلدنا . في استراليا واالستدامة في إنتاج الغذاء واأللياف

  .الوطني الذي  يتضمن العناية باألرض والغابات واألنھار

 وشملت التحقيقات استعراض . الجفاف مقاومة أجرت الحكومة االسترالية مراجعة وطنية شاملة لسياسة

تجري حاليا المركزية لية إن الحكومة األسترا. الجوانب المناخية واالقتصادية واالجتماعية للجفاف في استراليا

ھذا المشروع نفذ وبشراكة مع الحكومة االسترالية الغربية إصالح أساسي لتدابير الجفاف جزئيا في غرب أستراليا و

 . 30/6/2011ولغاية  2010/ 1/7من الفترة 

وھذا . إدارة المخاطر وتھدف التدابير التي يجري اختبارھا من خالل اإلصالح الرائد لالنتقال من نھج إدارة األزمة إلى

تحضير المزارعين وعائالتھم والمجتمع الريفي لمواجھة التحديات المستقبلية بدال من االنتظار حتى وقوع  ىيھدف إل

  . األزمة ومن ثم تقديم المساعدة

  2010تأثر إنتاج السلع في استرالية بشكل واضح بالظروف المناخية السيئة منذ منتصف كانون األول .

مليون دوالر في  600 – 459اإلنتاج الزراعي في شرق استراليا بحوالي قيمة  تقديرات ، فقد انخفضوحسب الت

تأثيرات كبيرة على إنتاج الفواكه والخضار والقطن وبعض الحبوب الشتوية والذرة وكان  نتيجة 2011- 2010الموسم 

أما فيما يتعلق بقطاع المواشي فقد كان . الر مليون دو 138الفاقد األكبر في محصول القطن الذي بلغت خسائره حوالي 
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تأثيره أقل كما كان ھناك ضرر على البنية التحتية بما في ذلك مخازن األعالف ، كما ساھمت الفيضانات بزيادة 

أما .  األمراض الحيوانية مثل حدوث التھاب الضرع والذي اثر بشكل كبير على انخفاض إنتاج الحليب بسبب اإلجھاد

ق بالصادرات فمن المتوقع تعويض اآلثار السلبية على قيمة الصادرات من خالل زيادة األسعار في األسواق فيما يتعل

  .العالمية

  السياسات التجارية في استراليا 6- 5-4

  باإلضافة إلى نھجھا المتعدد األطراف في منظمة التجارة العالمية ، أبرمت استراليا مجموعة من اتفاقيات

،  2005، تايالند  2003، وسنغافورة  1983نائية واإلقليمية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا التجارة الحرة الث

كما أن استراليا لھا . 2010في العام   ASEANواتفاقية جنوب شرق أسياوباالشتراك مع نيوزيلندا  2009تشيلي 

تفاقيات ثنائية مع الصين اليابان وكوريا ومجلس اتفاقيات تجارة حرة مع ماليزيا واندونيسيا وھي قيد التفاوض على ا

  التعاون الخليجي 

  وتشارك استراليا في بناء وتطوير سلسلة واسعة من المھارات في مجاالت ممارسات الحجر الصحي، تنفيذ

. تجاريةالتزامات الصحة والصحة النباتية ، األمن الحيوي واإلدارة المستدامة للموارد ، الرفق بالحيوان والسياسات ال

إن الھدف من برامج التعاون الدولي ھذه ھو مساعدة الشركاء التجاريين لتطوير السياسات والقدرات التقنية والتشغيلية 

 . في المناطق الزراعية السمكية والمجاالت الغذائية ذات الصلة

  تطور السياسات الزراعية في كندا 5-5

. مساحة وتعاني من قلة عدد السكان بالرغم من ثروتھا الطبيعية الھائلة تعتبر كندا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث ال

ومساحتھا الشاسعة و يحد كندا من االتجاھات الثالثة ثالث محيطات ھي المحيط األطلنطي و المحيط الھادي و المحيط 

الدول الصناعية السبع كندا ھي إحدى . المتجمد الشمالي و يحدھا من الجھة الجنوبية الواليات المتحدة األمريكية 

من أكثر دول العالم نمواً وتطوراً من الناحية االقتصادية و أكثرھا توفيراً لفرص العمل في كافة  ةالكبرى وواحد

كما . وتعتبر أونتاريو المقاطعة األكبر حجما من الناحية السكانية. أقاليم 3مقاطعات و 10وتنقسم البالد إلى . المجاالت 

. اصمة الرسمية لمقاطعة أونتاريو وتحتوي كندا بحيرات ومياه داخلية أكثر من أي بلد في العالموتعتبر تورنتو الع

)http://forum.brg8.com/t22454.html(  

لناتج المحلي اإلجمالي تحتل كندا المرتبة السابعة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حيث نصيب الفرد من ا

  )OECD  ،2010(حسب تقرير %. 6.7وكان معدل البطالة  2010في العام %  2.2وبلغ معدل التضخم 

 المحلي الناتج من٪  2 من أقل ال تزال الزراعة في كندا تشكل جزء ھام من االقتصاد اإلقليمي ومع ذلك فإنھا تمثل

  .اإلجمالي 
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2010 - 1995ي في كندا للفترة أھم مؤشرات االقتصاد الكل 9الشكل   

  
  2010صورة من تقرير منظمة التعاون والتنمية ، : المصدر 

من إجمالي % 10وتعتبر كندا من الدول المصدرة الصافية للمنتجات الزراعية ويشكل التصدير الزراعي حوالي 

الواليات المتحدة وأستراليا وتصدر  بعد الصادرات، وتحتل المرتبة الثالثة من بين المصدرين في العالم بالنسبة للقمح

كندا أكثر من نصف منتجاتھا الزراعية إلى الواليات المتحدة الوجھة الرئيسية للتصدير ألكثر من نصف الصادرات 

  تنتج المزارع النموذجية الواقعة في السھول الغربية ضعف إنتاج المعدل الوطني لألسواق التصديرية. الزراعية الكندية

  ) ألف دوالر ( 2008بين أھم السلع الزراعية التصديرية في كند للعام ي  10الشكل 

  
 http://faostat.fao.orgا  :المصدر

القمح ، بذور اللفت ، لحم الخنزير ، زيت بذور اللفت ، األغذية المحضرة ، لحوم :أھم السلع كما ظھرت في الشكل ھي 

  .والعجول ، الصويا ، البطاطا المجمدة ، العدس  البقر

ً في مزارع صغيرة الحجم ولديھا تنوع كبير في الفواكه  ويقع معظم إنتاج الحليب في كندا الشرقية ، والذي ينتج نسبيا

  . والخضراوات والدخان



2010التجارة الزراعية السورية   
 

113 

  تطور سياسات الدعم الزراعي في كندا 1- 5-5

ولكن استقر في السنوات األخيرة بسبب وضع  1988 – 1986ذ العام انخفض الدعم الزراعي في كندا بشكل ملحوظ من

وقد تركز الدعم وفق نظام الدفعات على أساس دخل المزارع .األطر البرمجية بين الحكومة االتحادية والمقاطعات

سلعة الموجه إلدارة المخاطر، حصة اإلنتاج والدعم المشوه للتجارة ، معامل الحماية االسمية وحصة تحويالت ال

التي تتحدد إلى حد كبير من دعم سعر السوق من خالل تقديم نظم .المفردة التي تم تحويلھا إلى تقديرات دعم المنتجين

  .إمداد وإدارة طويلة األمد للحليب والبيض والدواجن

  األدوات الرئيسية للسياسة العامة 2- 5-5

. من قبل الحكومة االتحادية وحكومات المقاطعات بموجب الدستور الكندي ، فإن قطاع الزراعة ھو مسؤولية مشتركة

، تم توزيع أدوات السياسة الرئيسية من خالل اتفاقيات مشتركة بين الحكومة االتحادية والمقاطعات  2003منذ العام 

والتنفيذ الكامل  2008واألقاليم واعتبرت الخمس سنوات من إطار السياسات الزراعية بھدف توجيه النمو في تموز 

في أعقاب إبرام اتفاقيات ثنائية بين  2013والذي سوف ينتھي في العام  2009فاق مدته خمس سنوات بدأت في العام الت

  .الفيدرالية والمقاطعات واألقاليم 

وتغطي ھذه االتفاقية البرامج األربعة )  BRM(تقدم سياسات الدعم الرئيسية في كندا من خالل عملية إدارة المخاطر 

( وھي التي تدعم وفورات المزرعة ، واالستدامة الزراعية) AgriInvest(االستثمار في مجال الزراعة  :التالية وھي 

AgriStability (التي توفر بعض الدعم النخفاض الدخل ، التأمين الزراعي)Agri Insurance ( الذي يوفر التأمين

المخصصة لمساعدات  )AgriRecovery(ة حياء الزراعإل ضد المخاطر الطبيعية وأخيرا برنامج التعويض الزراعي

حياء الزراعة  عملية جديدة لتقييم حاالت الكوارث وتقديم مزيد من إل للكوارث ويعتبر إطار برنامج التعويض الزراعي

  .ين عند الحاجة السترداد ما فقدوهالمساعدة للمزارعين المتأثر

ى عناصرھا األساسية مثل برنامج استقرار الدخل ثالثة من ھذه البرامج حلت محل برامج مماثلة مع المحافظة عل

  .محاصيل على الوبرامج التأمين ) CAIS(الزراعي في كندا 

يقدم دعم سعر السوق لمنتجات األلبان والدواجن والبيض من خالل التعريفات الجمركية وحصص اإلنتاج القابلة 

  عار من قبل منظمات محليةللتداول فقط داخل المقاطعات جنباً إلى جنب مع نظام لتحديد األس

  السياسات المحلية في كندا  3- 5-5

شھدت غرب كندا فيضانات شديدة أثرت على كل من المزروعات وحصاد المحاصيل الحقلية في العام 

واستجابة لھذا الظرف ، اتخذت كندا مجموعة من البرامج في منطقة حصول ھذه اإلحداث ، بعض منھا كان من .2010

حياء الزراعة  وبرامج أخرى وضعت في مناطق الحدث من قبل حكومات إل عويض الزراعيخالل برنامج الت

  .المقاطعات

كما استجابت الحكومة من خالل بعض البرامج لقطاع لحوم الخنزير الذي واصل صراعه في مواجھة ارتفاع تكاليف 

   المدخالت وانخفاض أسعار اللحوم
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حيث  2010ة تقديم مساعدات للمتضررين من الفيضانات في ربيع حياء الزراعإل قدم برنامج التعويض الزراعي

للھكتار للمنتجين التخاذ تدابير الحماية وإعادة اإلصالح  دوالر 75أعطي الحد األقصى من المساعدات والذي يبلغ 

 وإدارة األراضي للمحاصيل المتضررة من الفيضانات ، أما األراضي المحضرة للزراعة سواء كانت غير مزروعة

بشرط إن  2010تموز  8أو مزروعة وفقدت بذور المحاصيل من جراء الفيضانات قبل  2010حزيران للعام  20قبل 

  .ھكتار وھذا يشمل جميع المحاصيل باستثناء المحاصيل العلفية 10يكون الحد األدنى للمساحة المتضررة 

عة  الذي يساھم في مساعدة المنتجين خر من برنامج إحياء الزراآ استعادة األراضي غير المزروعة ھو برنامج

للمساعدة في تكلفة استصالح األرض بعد عامين من الفيضانات ) للھكتار  دوالر 38(بإعطائھم مدفوعات ثابتة 

ويعتمد عدد الھكتارات المستحقة للمساعدة على الھكتارات المزروعة التي  2009و  2008والرطوبة الزائدة في عام 

ل المنتج في تقريره بأن ھذه المساحات كانت غير صالحة للزراعة بسبب الرطوبة الزائدة في تم اإلعالن عنھا من قب

كحد أدنى في المنطقة  فدان 5والمنتجين المستحقين للمساعدة ھم المنتجين الذين كان المطلوب منھم إنتاج . األرض

  .المتضررة

حياء الزراعة يقدم من خالل ھذا إل اعيبرنامج التعويض الزرمتضمن في مبادرة استعادة المراعي ھو أيضا 

للرأس الواحد لمربي األبقار ومربي المواشي األخرى من أجل مساعدة المنتجين على شراء األعالف في $ 51البرنامج

عافيتھا، وتستند المدفوعات  2009و  2008ريثما تستعيد المراعي التي تعرضت للجفاف في العامين   2010العام 

  .تمد تربيتھا على المراعي التقليدية في مناطق معينةللحيوانات التي تع

مجموعة من السياسات ففي مجال تشجيع التجارة تم دعم برنامج التسويق في مجال السياسات التجارية  اتخذت كندا

للزراعة الوطنية والصناعات الغذائية وجمعيات األغذية البحرية ) matching funding(الزراعي بتقديم تمويل 

دة في دعم األنشطة التي تعزز قدرة القطاع الكندي على المنافسة في السوق الدولية مع تعزيز ورفع مستوى للمساع

  " .كندا الرائدة عالمياً في تصدير المنتجات الزراعية اآلمنة وعالية الجودة"سمعة المنتجات الكندية تحت شعار 

والتي شكلت  بھدف ) Market Access Secretariat(، تم تشكيل سكرتارية للوصول لألسواق  2009في العام 

تنسيق المبادرات الحكومية مع تلك الصناعة بالمحافظات واألقاليم من أجل السعي بقوة نحو أسواق جديدة وقائمة لتجارة 

وتشمل السكرتارية موظفين من عدة جھات كندية مثل موظفين من كندا . المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة الكندية

زراعة والصناعات الغذائية والوكالة الكندية للتفتيش على األغذية وتعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لل

  .والتجارة الدولية

مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع مجموعة من الدول  2009في مجال االتفاقيات الدولية ، وقعت كندا في العام 

أطلقت في العام نفسه المفاوضات نحو اتفاق شامل لالقتصاد والتجارة مع االتحاد  كما. مثل األردن وبنما وكولومبيا

المفاوضات تمثل المبادرة التجارية األكثر أھمية . األوروبي ، الشريك التجاري الثاني األكبر لكندا بعد الواليات المتحدة

  .2011حادثات الزالت جارية الستكمالھا في العام لكندا منذ التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا الشمالية والم
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  النتائج الرئيسية 

  عدة مواضيع لتحتل استحضار أدت المخاوف بشأن إمدادات الغذاء وانخفاض المخزونات الغذائية إلى

اخ ، موضوع األمن الغذائي ، واستجابة القطاع الزراعي لتغيرات المن: الصدارة في مناقشات السياسات الزراعية منھا 

مواصلة العديد من البلدان في تنفيذ اإلصالحات التي بدأت في السنوات السابقة باإلضافة إلى اإلصالح الذي تم في 

إطار نظام التحقق من الصحة في االتحاد األوربي والخطوة األخيرة في اإللغاء التدريجي لنظام حصص الحليب في 

 . سويسرا

  بما في ذلك زيادة  2008ومطلع عام  2007في أسعار السلع بين نھاية مزيج من العوامل وراء االرتفاع الحاد

الطلب وانخفاض المخزونات ، وضعف إنتاج المحاصيل في بعض المناطق باإلضافة إلى العالقة الوثيقة بين زيادة 

 . الطلب على السلع الزراعية لالستھالك والطلب في أسواق الطاقة إلنتاج الوقود الحيوي

 الناتج المحلي اإلجمالي خالل األزمة المالية أثر  لكبير في التجارة الذي نتج عنه انخفاض فيأن االنكماش ا

أو % 10على األسواق الزراعية ولكن بدرجة أقل على السلع غير القابلة للعطب السريع والتي شھدت انخفاضا بحوالي 

 . تج المحلي اإلجمالي العالمي٪ ، وھو ضعف االنخفاض في النا 5أكثر وقد انخفضت تجارة الحبوب بنسبة 

  مؤتمر القمة ) الفاو(، استضافت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة  2009في تشرين الثاني للعام

العالمي حول األمن الغذائي الذي نتج عنه جملة من األمور تدعو إلى زيادة التمويل ألغراض الزراعة واالستثمارات 

 . حسين اإلدارة وقضايا الغذاء العالميالجديدة في القطاع وت

  إن أھم المؤشرات المستخدمة في تقدير الدعم الزراعي في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ھو تقديرات

الذي يرصد واقع الدعم الزراعي ضمن إطار إصالح السياسات الزراعية في بعض البلدان ) PSE(دعم المنتجين 

 .وبعض البلدان غير األعضاء في ھذه المنظمة  المتقدمة األعضاء في المنظمة

   الھدف الرئيسي من حساب دعم المنتجين)PSE ( ھو إظھار تقديرات وبنية الدعم لكل سنة ومقارنة

االتجاھات بين الدول وعبر الزمن بھدف رصد وتقييم مدى التقدم الذي وصلت إليه الدول في عملية إصالح السياسات 

  .الزراعية 

 مليار  253، في بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بحوالي  2009مقدم للمنتجين في العام قدر الدعم ال

، أي بارتفاع ) ٪ PSE(٪ من إجمالي فاتورة المزارعين  22دوالر حسب قياس تقديرات دعم المنتج وھو يعادل 

  ..2007العام ٪ وھو نفس  المستوى الذي كانت عليه في  21والتي كانت  2008طفيف عن العام 

  كان وراء ) 2008(واستمرارھا حتى السنة التي تليھا  2007إن ارتفاع أسعار السلع األساسية في العام

عكست ھذا االتجاه  2007والعودة إلى مستوى أسعار العام ) ٪ PSE(االنخفاضات األخيرة في تقديرات دعم المنتجين 

 .2009للعام 

 في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حيث  ر بين البلدان األعضاءتختلف تقديرات دعم المنتجين بشكل كبي

يبلغ الدعم حده األدنى في استراليا ونيوزيلندة وتتواجد النسب األكبر من الدعم الحكومي لدول المنظمة في كل من 

 . اليابان –كوريا  –النرويج  –أيسلندة  –سويسرا 



2010التجارة الزراعية السورية   
 

116 

 من الناتج  2أراضي اإلقليم وتشكل الزراعة أقل من  تحتل الزراعة في االتحاد األوربي  حوالي نصف ٪

، مع وجود اختالفات ھامة بين الدول )27(دول االتحاد األوربي  ٪ من العمالة في 5المحلي اإلجمالي وحوالي 

 . األعضاء

  من الميزانية العامة لالتحاد األو العامةشكلت السياسات الزراعية ً ً جزءاً ھاما ربي لالتحاد األوربي دائما

 2003في % 50بينما كانت النسبة . من الميزانية العامة في الثمانينات من القرن الماضي% 80وصلت نسبتھا إلى 

العام تناقصت ھذه النسبة على مدى سنوات ضمن إطار عملية اإلصالح المستمرة لھذه السياسات لكنھا ال تزال كبيرة 

، يتوقع أن تنخفض حصة اإلنفاق  2013األوربي وبحلول العام ٪ من ميزانية االتحاد 48حيث أنھا تمثل حتى العام 

  بعد انخفاض بالقيمة الحقيقية في الفترة المالية الحالية% 32وبشكل كبير إلى  (CAP) لتنفيذ السياسات الزراعية العامة

  أصبحت  2005ال تزال ألمانيا ھي أكبر مساھم في صافي ميزانية االتحاد األوروبي ، ولكن اعتبارا من العام

وفي الوقت نفسه فإن بريطانيا . فرنسا أيضا مساھما ر وأكثر المستفيدين من الزراعة ھي اسبانيا واليونان والبرتغال

  . بشعبية مع الحكومات الوطنية العامةية وھولندا من أصغر المستفيدين وال تحظى السياسات الزراع

  مليون  8، زيادة التمويل المشترك لبرامج وطنية من  2010قررت مفوضية االتحاد األوروبي في أيلول

تدعم قطاع تربية النحل في مجال مكافحة  2013 – 2011مليون سنوياً للفترة $ 42إلى  2010 – 2008دوالر للفترة 

  .ن خاليا النحل وتطبيق األبحاث، والمساعدة الفنية األمراض وتجديد المخزون م

  مليون دوالر  903حوالي  2010و  2009بلغ اإلنفاق على دعم التصدير في االتحاد األوربي في العامين

مليار  4.2على التوالي  2008و 2004مليون دوالر على التوالي والذي انخفض عما كان عليه في العامين  509و

  . دوالر مليار 1.4دوالر و 

  وفقا ألغلب إخطارات االتحاد األوروبي األخيرة إلى منظمة التجارة العالمية بشأن دعم الصادرات بقي الدعم

 – 2007المقدم في االتحاد األوروبي أقل بكثير من السقف المحدد في منظمة التجارة العالمية في السنة التسويقية 

  .من الدعم المخصص للسكر % 99لك فقد استخدم أكثر من عموماً وبالنسبة ألغلب المنتجات ، ومع ذ 2008

  تم تحديد الرسوم الجمركية بالصفر لكل من الذرة والذرة البيضاء للسنة التسويقية بھدف تسھيل الوصول

في مجال . آللية ربط الرسوم الجمركية على الواردات بأسعار الحدود نتيجة 2011 – 2010لألسواق للسنة التسويقية 

لمفروضة على حصص القمح الطري ذو النوعية المنخفضة والمتوسطة والشعير واألعالف فقد تم تعليقھا الرسوم ا

  . 2011من آذار ولغاية حزيران ) اً اإليقاف بالعمل بھا مؤقت(

  تعتبر استراليا االقتصاد الثالث عشر من حيث الحجم والدولة السادسة من حيث المساحة في العالم، وتتميز

ً . العالي من الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة المنخفضة نسبياً  بنصيب الفرد من  3.8%شكلت الزراعة  زراعيا

، أما العمالة الزراعية فقد انخفضت من  2009في العام %  2.5وتناقصت إلى  1995الناتج المحلي اإلجمالي في العام 

 . 2009في العام % 3.4إلى  1995في العام %  5.0

  من األراضي في استراليا مخصصة للزراعة ومقسمة إل ثالث مناطق متنوعة بشكل كبير من % 60حوالي

 . حيث نوع التربة ووفرة المياه والقرب من األسواق

  لحم العجل والبقر والغنم والشعير وتحتل  –تعتبر استراليا واحدة من المصدرين األساسيين للصوف الخام

  . جموعة من السلع كالسكر والقطن الخام ومنتجات األلبانمركز قوي في العالم من حيث تصدير م
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  وأھم التحديات التي تواجه الزراعة في استراليا ھي الجفاف واألمن المائي وانخفاض خصوبة التربة و

 . الحشائش واالحتباس الحراري الناجمة عن التغيرات المناخية واألمن الحيوي

  للفترة % 10من خالل نسبة دعم المنتجين التي انخفضت من يقاس الدعم المقدم للمزارعين في استراليا

ويعود سبب ھذا االنخفاض في السنوات األخيرة إلى حصر الدعم  2010 – 2008في الفترة % 3إلى  1986-1988

 . بالمدفوعات بموجب برنامج ظروف اإلغاثة االستثنائية و معدل الفائدة المدعوم للظروف االستثنائية

  الممول من صندوق إدارة البيئة للموارد  العناية ببلدناأت الحكومة االسترالية تنفيذ برنامج بد 2009في العام

الطبيعية في استراليا، والتي تدعم المجتمعات المحلية ، المزارعين ، ومديري األراضي األخرى لحماية البيئة الطبيعية 

العناية ببلدنا حل محل أو تم دمجه مع برنامج التراث إن برنامج . في استراليا واالستدامة في إنتاج الغذاء واأللياف

  . الوطني الذي  يتضمن العناية باألرض والغابات واألنھار

 وشملت التحقيقات استعراض . أجرت الحكومة االسترالية مراجعة وطنية شاملة لسياسة مقاومة الجفاف

الحكومة األسترالية المركزية تجري حاليا  إن. الجوانب المناخية واالقتصادية واالجتماعية للجفاف في استراليا

وبشراكة مع الحكومة االسترالية الغربية إصالح أساسي لتدابير الجفاف جزئيا في غرب أستراليا وھذا المشروع بدأ من 

 . 30/6/2011ولغاية  2010/ 1/7الفترة 

 ان بالرغم من ثروتھا الطبيعية تعتبر كندا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وتعاني من قلة عدد السك

 . ومساحتھا الشاسعة. الھائلة 

  تحتل كندا المرتبة السابعة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي

  . )OECD  ،2010(حسب تقرير %. 6.7وكان معدل البطالة  2010في العام %  2.2اإلجمالي وبلغ معدل التضخم 

 من % 10ر كندا من الدول المصدرة الصافية للمنتجات الزراعية ويشكل التصدير الزراعي حوالي وتعتب

بعد الواليات المتحدة وأستراليا  إجمالي الصادرات، وتحتل المرتبة الثالثة من بين المصدرين في العالم بالنسبة للقمح

الوجھة الرئيسية للتصدير ألكثر من نصف  وتصدر كندا أكثر من نصف منتجاتھا الزراعية إلى الواليات المتحدة

 . الصادرات الزراعية الكندية

  ولكن استقر في السنوات األخيرة  1988 – 1986انخفض الدعم الزراعي في كندا بشكل ملحوظ منذ العام

خل وقد تركز الدعم وفق نظام الدفعات على أساس د.بسبب وضع األطر البرمجية بين الحكومة االتحادية والمقاطعات

المزارع الموجه إلدارة المخاطر، حصة اإلنتاج والدعم المشوه للتجارة ، معامل الحماية االسمية وحصة تحويالت 

التي تتحدد إلى حد كبير من دعم سعر السوق من خالل تقديم .السلعة المفردة التي تم تحويلھا إلى تقديرات دعم المنتجين

 . ض والدواجننظم إمداد وإدارة طويلة األمد للحليب والبي
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  السياسات االقتصادية والتجارية السورية: لفصل السادسا

يعرض ھذا الفصل تطور السياسات االقتصادية والسياسات الزراعية في سورية ودور عملية اإلصالح االقتصادي في 

اسات التجارية ويتناول أھم السياسات الكلية المؤثرة على القطاع الزراعي ومستجدات السي. تحقيق أھداف التنمية

  .والزراعية

 مالمح اإلصالح االقتصادي في سورية 6-1

وتعديل األنظمة القانونية والتشريعية تشھد سورية تغيرات اقتصادية كبيرة في جميع المجاالت تتناول إصالح السياسات 

  . وإقامة البنية التحتية وإجراء إصالحات إدارية واقتصادية تساعد على تعزيز تنافسية االقتصاد

. منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي تحولت سورية من نظام التخطيط االقتصادي المركزي إلى اقتصاد السوق

وتحرير التجارة لتسريع وزيادة  وبدأت بتطبيق إصالحات اقتصادية شاملة استھدفت االنفتاح على األسواق العالمية

تشمل كل ر البيئة المؤسساتية واالقتصادية المناسبة وتوفيوتبنت سياسات جديدة تعمل على  االقتصادي،معدل النمو 

وقد التزمت الحكومة بإجراء اإلصالحات االقتصادية التي تؤدي إلى التحول . القطاعات االقتصادية بما فيھا الزراعة

  .ھمةمكانة م التدريجي نحو اقتصاد السوق االجتماعي الذي يحتل فيه البعد االجتماعي في عملية اإلصالح االقتصادي

ولتحقيق ھذا المطلب، اتبعت سياسات تھدف إلى النھوض باالقتصاد الوطني في نفس الوقت الذي تحقق فيه العدالة 

عدة أھداف في ) 2015-2011(عشرة  والحادية) 2010-2006(االجتماعية وتضمنت الخطتان الخمسيتان العاشرة 

خفض معدل البطالة والحد من الفقر وزيادة حجم االستثمار ھذا السياق أھمھا تحسين البنية التحتية ورفع معدل النمو و

وزيادة مساھمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاطات االقتصادية 

قد استھدفت مؤشرات الخطة و. وتحسين الخدمات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير اإلدارة العامة

مع التركيز على البعد االجتماعي، عبر تطبيق شبكات الحماية  مرتفعة،معدالت نمو   الحادية عشرة تحقيق  الخمسية

وتم وضع برنامج   .االجتماعية، وبرامج الدعم، وتأمين فرص العمل، وجذب االستثمارات، وتحسين البنية التحتية

  .زيادة تنافسية االقتصاد د على خلق شروط تحققاالقتصادي التخاذ اإلجراءات التي تساع تنفيذي لإلصالح

وقد أدت السياسات االقتصادية التي اتخذتھا الحكومة إلى تحقيق االستقرار االقتصادي، وتعزيز احتياطي القطع 

وقد حدثت بعض التطورات المھمة في االقتصاد بنتيجة ھذه  .األجنبي، وتحسين عجز الموازنة، وتخفيض الدين العام

شملت ارتفاع قيمة الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وتحسين  اإلصالحات

  . مستوى المعيشة  كما حدث تطور ملحوظ في النظام التجاري والمالي والمصرفي والتأميني وزادت االستثمارات
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 السياسات االقتصادية العامة 6-2

 السياسات المالية والنقدية 1- 6-2

المحافظة على االستقرار و النظام المالي تحديث يھدف إلىصالح المالي لإل إستراتيجية شاملة المالية وزارة نتتب

االستخدام األمثل للموارد المالية وترشيد وضبط اإلنفاق العام وتحسين النظام الضريبي ليكون المالي المستدام من خالل 

   .تمويل المشاريع االستثمارية ومشاريع التنميةالسوق المالية واستقرار  تعزيزأداة جذب لالستثمار ويساھم في 

 من خالل إعادة النظر فيوقد حدثت تطورات ھامة في السياسات المالية شملت إعادة ھيكلية المؤسسات المالية 

القتصادية ضمن لرفع مستوى كفاءة إدارة المالية العامة من أجل تحقيق األھداف ا العمليات المالية تنظم التي التشريعات

  . هانجازبرنامج اإلصالح االقتصادي والمالي الذي تعمل الحكومة على 

ً ساعد على مواجھة األزمة المالية العالمية  وقد حققت سياسات المالية العامة على مدى السنوات القليلة الماضية توازنا

رار سعر صرف الليرة السورية مقابل واستق انخفاض معدل التضخموشھدت السوق المالية  ،والتخفيف من تداعياتھا

إدارة سعر الصرف بفضل السياسة النقدية المرنة التي اعتمدھا المصرف المركزي في  العمالت األجنبية الرئيسية

 حالياً إصدار وتدرس الحكومة. والمبنية على أساس تحديد سعر الصرف وفقا لقوى العرض والطلب في السوق المحلية

 التكليف الضريبي ضريبي شفاف يحقق العدالة في ضريبة على القيمة المضافة لتأسيس نظامقانون يسمح بتطبيق ال

انخفض حجم القروض الخارجية وعملت الحكومة على خفض حجم الديون الخارجية حيث . ويحفز النمو االقتصادي

عمل مصرف ت، في ذات الوق.  2010مليون دوالر في موازنة  262إلى  2009العام  مليون دوالر في 270من 

ووضع سياسات واضحة آلليات التدخل في سورية المركزي على تعزيز اإلصالحات النقدية وتطوير السياسة النقدية 

وقد تبنى المصرف سياسات نقدية مرنة  لتحفيز النمو االقتصادي تضمنت دعم تمويل المشاريع  .السوق النقدية

   .قف اإلقراض للمشاريع اإلنمائيةاالستثمارية وخفض معدالت الفوائد الدائنة ورفع س

  :المالية العامة السياساتواھم التطورات في مجال 

  السماح لشركات التأمين بالمشاركة في مزادات سندات الخزينة التي تجريھا وزارة المالية 

 للمصارف العامة بتقاضي عموالت على القروض من القطاع العام والجمعيات التعاونية والحرفية  السماح

 )2009لعام  4ب/ م ن /599رار مجلس النقد والتسليف رقم ق(

 : كما تم توقيع بعض االتفاقيات مع الدول الصديقة لتعزيز التعاون في المجاالت المالية منھا

 ألمانيا للتعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية لمكافحة التھرب الضريبي ومنع االزدواج  اتفاقية مع

  .في المعاملة الضريبية الضريبي وعدم التمييز

 على تسويتھا الديون المتفقتسوية الديون الحكومية معھا وتسديد ھذه اتفاقية مع بلغاريا ل. 

 األوراق الماليةو البورصة 2- 6-2

  سوق لتكونألوراق المالية لسوق دمشق إنشاء  2006شھدت سورية في العام ً تتمتع بالشفافية واتخذت  ماليةً  ا

. دد الشركات المدرجة في السوق ولتشجيع الشركات العائلية على االندماج في العملية االقتصاديةتدابير عدة لزيادة ع
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إدراج المستثمرين السوريين المقيمين في الخارج والمستثمرين السوريين الذين قاموا بتحويل أموالھم من ھذه التدابير 

ً ألحكام قرار مجلس النقد   . 5/8/2009تاريخ  4ب/م ن/538والتسليف رقم من الخارج لالستثمار في السوق وفقا

 )29/11/2010تاريخ  4ب/ م ن /720 قرار مجلس النقد والتسليف رقم(

 44900 بلغ عدد المساھمين في الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية حتى نھاية العام الفائت 

 .مستثمرا 5718مساھم كما بلغ عدد المتداولين الفعليين 

 1 \1ارة سوق دمشق لألوراق المالية قراراً سمح بإدراج الشركات المساھمة المؤسسة قبل تاريخ أصدرت إد\ 

التي تھدف إلى تسھيل تداول أسھم الشركات المساھمة حديثة التأسيس في حال توفر ) ب(في السوق الموازية  2005

  . الشروط المحددة

   خاللھا ستتمكن وزارة المالية من تغطية عجز والتي من  سوريةال البورصةافتتاح تم  2009 العامفي

امتصاص  يساعد علىكأداة للسياسة النقدية حاجتھا من السيولة النقدية باستخدام أذونات الخزينة  ةالموازنة وتلبي

حيث , أسلوب للتمويل في سوريةكسوق السندات الحكومية تم اعتماد و .الفائض الكبير في السيولة الموجود في السوق

 .لتخفيض معدالت التضخم والمحافظة على استقرار أسعار الصرف, 2007سوم بإحداثه عام صدر مر

  المصارف 3- 6-2

  شملت اإلصالحات االقتصادية إصالح القطاع المصرفي حيث تم إعطاء المصارف الخاصة المرونة لتمويل

 أرباح المشاريعالقيود على تحويل  وتم تخفيف السوق،المشاريع االستثمارية ولتصبح قادرة على االستجابة لمتطلبات 

وقد حقق . االستثمارية إلى الخارج وسمح للبنوك األجنبية والمؤسسات المالية بفتح فروع ومكاتب تمثيل لھا في سورية

 21المصارف  لغ عددب 2010العام  ايةبدففي القطاع المصرفي السوري نموا جيدا خالل األعوام الخمس الماضية 

وبلغ  .)مصارف إسالمية 3تتبع للقطاع الخاص باإلضافة إلى  12تتبع للقطاع العام ومصارف ه المن ھذ ستة (مصرفا 

  . فرعا 443العاملة في سورية  فروع المصارف العامة والخاصةعدد 

 ً المرسوم (تمت الموافقة على إحداث مصارف لالستثمار تتجه سورية إلى إقامة مصارف متخصصة فقد وحاليا

وتم تأسيس مصرف للتمويل الصغير والمتناھي الصغر يتم تمويله كشركة مساھمة  )2010لعام  56التشريعي رقم 

ليرة سورية ويھدف  500ألف سھم أسمي قيمة السھم الواحد  732مليون ليرة سوية موزعة على  366 مال قدرهبرأس 

مة في الحد من ظاھرتي البطالة والفقر وتمكين األفراد من الشرائح المستھدفة للبدء بمشروعاتھم الخاصة إلى المساھ

  ).2010لعام  9القانون رقم (التي تحسن مستوى المعيشة وتخلق فرص العمل لھم 

 :ومن اإلجراءات اإلصالحية في السنتين األخيرتين والتي تستھدف تحسين وتحرير النظام المصرفي

 للقطاع حسابات وإيداعات مؤسسات القطاع العام لدى المصارف العامة كمعاملة اإليداعات العائدة  املةمع

 ,)2009لعام  4ب/ م ن /544   قرار مجلس النقد والتسليف رقم( الخاص
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  للمصارف المرّخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمھم العمالت األجنبية لتغذية حساب السماح

قرار مجلس النقد والتسليف (عالمية من حساب المواطن بالليرات السورية القابل للتحويل إلى الخارج  بطاقات دفع

  )2009لعام  1ب/ م ن /590 رقم

 المصارف العاملة للحفاظ على مستوى كاٍف من السيولة لديھا واعتماد أسلوبين لقياس مدى كفاية  توجيه

لعام  4ب/ م ن /588  قرار مجلس النقد والتسليف رقم(لم االستحقاقات وفاعلية سيولة المصارف، ھما نسبة السيولة وس

2009 (  

  من المصارف اإلسالمية العاملة في سورية عند الدخول في عمليات إجارة وإجارة  الضوابط المطلوبةتحديد

  )2009لعام  4ب/ م ن /583  قرار مجلس النقد والتسليف رقم(منتھية بالتمليك 

  قرار مجلس النقد (في عمليات مرابحة  اإلسالمية للدخولة المطلوبة من المصارف القواعد العامتحديد

  )2009لعام  4ب/ م ن /520  والتسليف رقم

  وتعديالته باالقتراض من  2007عام / 15/السماح للمؤسسات المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم

  )2009تاريخ لعام  4ب/ م ن /536  سليف رقمقرار مجلس النقد والت(الخارج لتمويل نشاطاتھا في سورية 

 للمصارف العاملة في سورية بتمويل المشاريع االستثمارية السياحية وفق صيغة التشاركية بين  السماح

قرار مجلس النقد والتسليف (من قيمة المشروع % 50القطاع العام والقطاع الخاص ضمن نسبة ال تتجاوز 

  )2009لعام  4ب/ م ن /490   رقم

 المشاريع المحالة من الھيئة العامة للتشغيل إلى المصارف العاملة في سورية بنظام اإلقراض الخاص ميل تش

  )2009لعام  4ب/ م ن /487 قرار مجلس النقد والتسليف(بقانون الھيئة 

  معاملة مؤسسات التمويل الصغير معاملة المصارف العاملة في سورية وإخضاعھا ألحكام قرار مجلس النقد

قرار مجلس النقد (فيما يخص االقتراض بينھا وبين المصارف  3/12/2005تاريخ  4ب/م ن / 174سليف رقم والت

 ).2009لعام  4ب/ م ن /459 والتسليف رقم

  م ن /698  قرار مجلس النقد والتسليف رقم% (1تخفيض معدالت الفائدة الدائنة على الودائع ألجل بمقدار /

 )2010لعام  4ب

 لعام 3رقم  القانون% (60إلى % 49صى لحصص تملك األجانب في المصارف المحلية من زيادة الحد األق 

2010( 

  لعام  3القانون رقم . (على األقل .مليارات ليرة سورية 10تعديل رأس مال المصارف المرخصة ليصبح

2010.( 

  لديھم  لمودعينالمتعاملين اوالمصرف الصناعي ببيع  -ومصرف التوفير –السماح لمصرف التسليف الشعبي

قرار ( وتعليماته التنفيذية  2010- 11-4م وتاريخ  84القطع األجنبي وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 .)2011لعام  532رقم  مصرف سورية المركزي
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  سياسات التأمين 4- 6-2

داد نشاط ھذه الشركات از 2005لعام  43المرسوم التشريعي رقم منذ السماح بإقامة شركات التأمين الخاصة بموجب 

شركة  12وإحدى ھذه الشركات تتبع للقطاع العام (  2010العام  في شركة 13إلى  عددھا في السوق السوريةووصل 

  .%31.5حوالي  2010وبلغت نسبة نمو سوق التأمين السوري عام  )منھا اثنتان للتأمين التكافلي للقطاع الخاص

الحكومة بالسماح للجھات العامة بإبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديھا ومن المستجدات في سوق التأمين مبادرة 

وعائالتھم مع المؤسسة العامة السورية للتأمين حيث أصبح ھؤالء العاملون مشمولين بالرعاية الصحية لقاء تسديد مبالغ 

  ).2009 لعام 65المرسوم التشريعي رقم (محددة وتقوم الحكومة بتحمل قسط من التزامات التأمين 

كما سمح لشركات التأمين السورية بالتعامل مع وسطاء إعادة التأمين المسجلين في سجل وسطاء إعادة التأمين في 

إ تاريخ . م/ 385قرار مجلس إدارة ھيئة اإلشراف على التأمين رقم (سورية وفق األحكام الناظمة لمثل ھذا التعامل 

يساعدون في تقديم االستشارات والمساعدة التي تطلبھا شركات التأمين  علما بأن وسطاء إعادة التأمين). 29/12/2010

  . فيما يتعلق بعمليات إعادة التأمين

 سياسات الميزانية 5- 6-2

يتم تمويل المشاريع االستثمارية من  أنالعاشرة والخطة الخمسية الحادية عشرة على  تانالخمسي تانركزت الخط

  .رة إلى االقتراض الداخلي من خالل اعتماد سندات الخزينة العامةالموارد المتاحة واللجوء عند الضرو

مليار ليرة سورية وكانت مساھمة قطاع الضرائب في تمويل  685مبلغ  2009بلغت اعتمادات الموازنة العامة للعام 

  .يؤكد الدور المتنامي لقطاع الضرائب في تمويل الموازنة وھذا% 58الموازنة حوالي 

من الناتج المحلي اإلجمالي بحسب تصريحات وزارة المالية % 4يتجاوز  فلم 2009عام وازنة في وقد تقلص عجز الم

 2010بالمقابل، بلغت اعتمادات موازنة العام . حد أھم المؤشرات الدالة على استقرار الوضع المالي في سوريةأوھو 

عن موازنة % 10مليار ليرة أي ما نسبته  69بزيادة قدرھا ) مليار دوالر 16.55(مليار ليرة سورية  754ما يعادل 

عن العام ) مليون دوالر 373(مليار ليرة  17أو بمقدار % 4ت اإلنفاق الجاري بنسبة وزادت فيھا اعتمادا .2009العام 

لتصل إلى % 19مليار ليرة لھذا العام، في حين ارتفعت اعتمادات اإلنفاق االستثماري بنسبة  427الماضي إذ بلغت 

وتعادل %  98.5حوالي  2010ويمثل التمويل المحلي للموازنة في العام ). مليار دوالر 7.2(مليار ليرة  327

  %. 1.6القروض الخارجية من إجمالي الموازنة حوالي 

إلى لتصل مليار ليرة سورية  81بحوالي  2011من جھة أخرى، زادت االعتمادات المالية اإلجمالية في موازنة عام 

زادت في كتلة وركزت على النفقات االستثمارية والتي % 12مليار ليرة سورية بنسبة زيادة بلغت حوالي  835

  %.16.2 تعادلمليار ليرة سورية بزيادة  380 لتصبحالموازنة 

 السياسات  الجمركية 6-2-6

بناء وتعديل آلية عمل الجمارك لتحسين أدائھا وتسھيل حركة السلع عبر المنافذ  الجمركية إعادةاستھدفت اإلصالحات 

  .الحدودية الدولية
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وجعل اإلجراءات واضحة وسھلة  الجمركي،تھدف إلى تبسيط أعمال التخليص وقد تم اتخاذ العديد من اإلجراءات التي 

وبخاصة على المواد الخام بطريقة تسھم في تخفيض تكلفة  الرسوم وتمت أتمتة العمليات الجمركية، و تخفيض التطبيق،

 .كافة المنافذ الحدودية الرسوم فيالمنتجات الوطنية وتسمح بتبادل السلع وتم توحيد 

   خفض الذي 2009لعام / 300/منھا المرسوم رقم  تشريعاتبعدد من العلى الواردات ض الرسوم الجمركية تم تخفي

الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الزراعية كالحمص و العدس لتأمين توافرھا بشكل مناسب و سد النقص 

  . والتجارية األخرى يةالسلع الصناعالحاصل بسبب سوء الظروف المناخية باإلضافة إلى بعض المواد و 

  :من أھم اإلجراءات في مجال الجمارك

o  والذي يھدف إلى تجھيز إدارة الجمارك ) اسكودا(إحداث مركز إقليمي لبرنامج أتمتة اإلجراءات الجمركية

. لتكون جزءا من الحكومة االلكترونية في دمشق بالتعاون بين األونكتاد و الھيئة العام للجمارك السورية

 .ج خفف اإلجراءات الجمركية وفيه تتم أرشفة كافة العمليات على البيانات الجمركية الكترونياوالبرنام

o  التوقيع على مذكرة تفاھم في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية والتعاون الصناعي واتفاقية تعاون في

 .مع الكويت 2011المجال الجمركي عام 

  سياسات االستثمار 6-3

االستثمار ودوره في دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية وفي زيادة معدل النمو االقتصادي وزيادة نظراً ألھمية 

الناتج المحلي اإلجمالي وخلق فرص العمل، فقد عملت الحكومة على توسيع قاعدة االستثمار وإزالة أي عوائق تعترض 

ستثمارية وتشجيع االستثمار األجنبي المباشر وتقديم حوافز وعملت على تحسين البيئة اال .إقامة المشاريع االستثمارية

وتم  .الرسوم على المشاريع االستثمارية وإعفاءات من ضريبة الدخلالضرائب و وامتيازات للمستثمرين شملت تخفيض

  .التركيز بصورية خاصة على االستثمار في مجال الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية

ً خطط الحكومة  وتركز على تشجيع االستثمارات في القطاع الخاص وخاصة تلك المتعلقة بتمويل الشركات حاليا

الصغيرة والمتوسطة في إطار إستراتيجية للتوسع في إقامة مشروعات صغيرة تسھم في عملية اإلصالح والتطوير 

ر القروض من خالل تشارك المخاطر ولتحقيق ھذا الھدف عملت على تأسيس وكالة وطنية لضمان مخاط ،االقتصادي

ونشر التمويل الصغير لتأمين تمويل أولئك الذين يرغبون بتنفيذ المشروعات الصغيرة , بين البنك ومؤسسة الضمان

وعملت أيضا على تبسيط النظام الضريبي الخاص بھذه المشروعات نظراً ألھميتھا االقتصادية , والمتوسطة

وتم رفع . في توفير فرص العمل ومساھمتھا في زيادة حجم الناتج المحلي اإلجماليواالجتماعية والتنموية ودورھا 

مليار ليرة سورية  2000نفقات االستثمار في موازنة  الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي تضمنت تخصيص حوالي 

. طة الخمسية العاشرةعن الخ% 140بزيادة تعادل . مليار ليرة لالستثمار الخاص 2800لالستثمار الحكومي وحوالي 

وستركز المشروعات االستثمارية خالل ھذه الخطة على البنية التحتية والطاقة كإنشاء المدن الصناعية والمطارات 

  .والموانئ وقطاع الكھرباء

وشملت االستثمارات عدداً من القطاعات  ،وقد شھد االستثمار في سورية تقدما ملحوظا خالل السنوات القليلة الماضية

ويوجد حالياً وفي ھذا اإلطار تم إنشاء عدة مناطق صناعية لجذب االستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، . قتصاديةاال
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والمدينة الصناعية , وحسياء في حمص والشيخ نجار في حلب, مدن صناعية ھي عدرا في ريف دمشق 4في سورية 

ة صناعية جديدة على غرار المدن الصناعية القائمة منطق 25وتخطط الحكومة في المرحلة القادمة لبناء . في دير الزور

 ً وحازت االستثمارات الزراعية على مزيد من االھتمام نظرا لدورھا في تحقيق األمن الغذائي، وتشغيل العمالة . حاليا

فز لذلك تم منح اإلعفاءات وتقديم المزيد من الحوا. الريفية، وكمورد للعملة الصعبة من تصدير المنتجات الزراعية

ن تشجيع االستثمار إ حيث .والتسھيالت لالستثمار الزراعي مثل إمكانية امتالك أرض المشروع والسماح بحفر اآلبار

على المنتجات الزراعية والغذائية وزيادة الصادرات الطلب الداخلي زيادة اإلنتاج الزراعي وتلبية الزراعي سيؤدي ل

الحكومة العديد من الحوافز المادية لتشجيع إقامة المشاريع كذلك قدمت . من بعض السلع الزراعية التصديرية

من ضريبة دخل اإلعفاء  نھااالستثمارية الزراعية في المناطق الشرقية األقل نمواً والتي عانت من الجفاف مؤخراً، م

المرسوم (األرباح الحقيقية لمدة عشر سنوات لعدد من المشاريع المقامة في محافظات دير الزور والحسكة والرقة 

  ). 2009لعام  54التشريعي رقم 

القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تعترض االستثمار في تبذل الحكومة جھوداً كبيرةً لتشجيع تطوير في الوقت ذاته، 

عمل الصناعيين السوريين وتحديد آليات دعم الصناعة السورية لزيادة تنافسية منتجاتھا في األسواق المحلية 

   .والخارجية

لتشمل إقامة الخدمات االجتماعية مثل توليد وتوزيع مؤخراً وقد توسعت آفاق مشاركة القطاع الخاص في االستثمار 

  . الطاقة وإقامة البنية التحتية

  : وأھم التطورات المتعلقة باالستثمار في السنتين األخيرتين

 د المواطنين بھا عبر مؤسسات السماح بتأسيس شركات خاصة تقوم ببناء محطات لتوليد الكھرباء وتزوي

). 2010لعام  32القانون رقم . ( القطاع العام وتحت إشراف الدولة واالستثمار في مجال استخدام الطاقات المتجددة

  . وتنفيذ عدد من المشاريع التي تھدف إلى تطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية لتوفير بيئة تشجع على االستثمار

 ويشمل إحداث مخابر ، م البنية التحتية للجودة في سورية بھدف تعزيز ونشر ثقافة الجودةإطالق برنامج لدع

  .الختبار الجودة بھدف رفع كفاءة ونوعية المنتج الوطني

  صدور تشريع يسمح بتقديم الحماية للصناعات الوطنية الناشئة لمدة خمس سنوات لتعزيز قدراتھا التنافسية، 

ركية على المنتجات المستوردة التي يمكن أن تنافس مثل ھذه الصناعات وخفض الرسوم عن طريق زيادة الرسوم الجم

الجمركية على المواد األولية الالزمة لھذه الصناعات مع مراعاة االلتزامات مع الشركاء التجاريين في إطار االتفاقيات 

  ). 2010لعام  24القانون . (التجارية

  بإقامة مشاريع صناعية كانت محصورة بالقطاع العام مثل مصانع من القطاع الخاص السماح للمستثمرين

 .األسمدة

  الھيئة السورية  من قبل) 2009-2008(للعامين في سورية إنجاز تقرير مسح االستثمار األجنبي المباشر

ير بيانات التقروتضمن لالستثمار بالتعاون مع المكتب المركزي لإلحصاء وبتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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 هحسب القطاعات االقتصادية و الجغرافية و بلد المصدر، وتأثيرب هوتوزع عن االستثمار األجنبي المباشر في سورية

  .على االقتصاد الوطني

  إلى غرف التجارة والصناعة والزراعة واالتحادات االقتصادية تم إرسال نشرة عن االستثمار في سورية

ي عواصم بلدان العالم إضافة للبعثات الدبلوماسية والملحقيات التجارية المعتمدة لدى والتجارية العربية واألجنبية ف

سورية وإتحاد غرف التجارة العربية واإلسالمية والدولية وغرف التجارة العربية واألجنبية المشتركة تتضمن لمحة 

  .عن المناخ االستثماري واالقتصادي والتجاري المتميز في سورية

  : ق تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مجال تشجيع االستثمار مع العديد من الدول منھاوفي ھذا السيا

 2009أرمينيا عام  مع اتفاقية لتشجيع وحماية االستثمارات .  

 2009أذربيجان عام مع  اتفاقية لتشجيع وحماية االستثمارات.  

 2009فرنسا عام مع  اتفاق لتشجيع وحماية االستثمارات 

 قيع على عدد من مذكرات التفاھم مع إيران للتعاون شملت مجاالت التعاون التجاري واالقتصادي التو

وتسعى الحكومة إلى تأسيس شركات مساھمة مشتركة مع إيران إلقامة تجمعات صناعية . واالستثماري والزراعة

كما  وقعت معھا على . المحلية الطبيعية مشتركة في المجاالت الھندسية والكيميائية والبتروكيميائية مستفيدة من الموارد

تتضمن تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة , المصارف والتقانة ونقل التكنولوجياعمل في مجاالت للتعاون مذكرة تفاھم 

ً للتنفيذ بشكل مشترك 14وحددت المذكرة . وشركات تأمين وشركة قابضة ً صناعيا وإنشاء شركة استثمارية ، مشروعا

  .ضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي ونقل التقانة والمصارف والتأمينإ ،قابضة مشتركة

 تنموية وصناعية مشتركة مع فنزويال تشمل إنتاج وتصنيع الزيتون  استثمارية تسعى الحكومة إلقامة مشاريع

  . والقطن

  ماية تشجيع وح شملتالتفاھم على عدد من االتفاقيات ومذكرات  2008وقعت سورية والھند في عام

  االستثمارات

  في مجاالت تشجيع وحماية االستثمار  2009التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون الثنائي مع الفلبين في عام

والتعاون االقتصادي والتجاري وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس لجنة مشتركة لمتابعة التعاون بين 

 البلدين 

 ية واللبنانية تتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات في البلدين توقيع اتفاقية بين الحكومتين السور 

  اتفاقية ووثيقة  51توقيع ما يقرب عن  هتمخض عن 2009تركيا، في عام مع تأسيس مجلس تعاون استراتيجي

 .أعطت قوة دفع لعالقات التعاون االقتصادي في مجال االستثمارات في البلدين

  2010عام  االستثمارات مع الكويت وحمايةتعديل اتفاقية تشجيع 

 2010االستثمارات مع الجزائر عام  تعديل اتفاقية تشجيع وحماية .  
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 منظمة المؤتمر اإلسالمي عام  اتفاقية ضمان وتشجيع االستثمارات الموقعة فيما بين الدول األعضاء لدى

2010   

 ير العالقات االقتصادية وإقامة استثمارات بولندي بھدف تنمية وتطو االتفاق على إحداث مجلس أعمال سوري

 .مشتركة في البلدين

 كندي لتطوير وتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية واالستثمارية بين البلدين  -أعمال سوري  إطالق مجلس

  .2011عام 

  فرص التعاون المشترك وإقامة مشاريع  لزيادةصيني  - مجلس أعمال سوريتأسيس  2011تم في آذار

 .مختلف القطاعات بين الجانبين فيمشتركة رية واستثمارية تجا

فقد بدأ العديد من .  ستثماريشجع على اال في إيجاد مناخالصادرة ھمت السياسات المطبقة والتشريعات اوقد س

في إقامة المشاريع االستثمارية في سورية في قطاعات الصناعة والنقل والسياحة المحليين واألجانب المستثمرين 

 278حوالي  2009العام  خالل قوانين تشجيع االستثمارالمرخصة وفق  االستثماريةالمشاريع  الزراعة وبلغ عددو

قوانين  استنادا إلىمنشأة صناعية  11ترخيص لمستثمرين من الدول العربية باإلضافة إلى  مشروعا 25مشروعا منھا 

ً في العام 60ارية وبلغت الزيادة في حجم المشاريع االستثم .تشجيع االستثمار زيادة  وشكلت نسبة 2009 مشروعا

بلغ عدد  2011عام وفي  .%9ة من ھذه الزيادة الصناعوكانت حصة  2008مقارنة بالعام السابق % 33 قدرھا

ً في مجاالت الصناعة و الزراعة والنقل  391االستثمارية المرخصة وفق قوانين تشجيع االستثمار المشاريع  مشروعا

ً لغير السوريينمشرو 41منھا  حالياً، تسعى الحكومة إلى إصدار قانون إلنشاء صندوق للتنمية الصناعية لدعم  .عا

سلبا بارتفاع أسعار الطاقة عبر تنافسيتھا تأثرت بعد أن والتي تحتاج إلى الدعم  التي تملك ميزة تنافسيةالصناعات 

اً من الفائدة المستحقة على الدين لدعم التنمية وبحيث يتحمل الصندوق جزء ودعم فوائد القروض الصناعيةمويلھا ت

ورفع نسبة مساھمة الصناعة  لضمان استمرارھا ورفع تنافسيتھا ھذه الصناعاتخفض تكلفة إنتاج بھدف  الصناعية

كما تنوي إنشاء مركز للتحديث والتطوير الصناعي لتحديث وتطوير الشركات الصناعية . اإلجمالي بالناتج المحلي

  . كذلك تتطلع الحكومة إلى إحداث ھيئة عامة لحماية الملكية التجارية والصناعية. لناشئةوليدة واال

العمل على تحويل الھيئة السورية لالستثمار إلى ھيئة الكترونية بحيث يستطيع من اإلجراءات المھمة األخرى و

 ً   .المستثمر حجز أي مشروع معروض وإنھاء كافة إجراءاته التنظيمية الكترونيا

 السياسات التجارية 6-4

وعملت على مدى . وقد تبنت الحكومة السورية سياسة تحرير التجارة. تلعب التجارة دورا ھاما في االقتصاد السوري

في . السنوات العشر الماضية على إدخال تغييرات شاملة في السياسات التجارية لتحقيق التكامل مع األسواق العالمية

إجراء تعديالت تناولت القوانين والتشريعات والجوانب المؤسسية وإزالة معظم العقبات ھذا االتجاه، قامت الحكومة ب

التجارية بما يحسن إجراءات الترخيص للتصدير والتشريعات عملت على تطوير وتحديث األنظمة و. التي تعيق التجارة

  .ةواالستيراد وتيسير آليات عمل السوق التجاري
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وتبسيط اإلجراءات الجمركية وخفض الرسوم الجمركية على  اإلدارية، يئةكذلك تحسين البوشملت التعديالت 

 4القانون (وإحدى الخطوات المھمة في ھذا االتجاه كانت وضع آليات التوقيع االلكتروني للصفقات التجارية . الواردات

عملت على ودة والمصدرة لتحسين نوعية السلع التجارية المستوروإصدار العديد من المراسيم والقوانين ). 2009لعام 

تشكيل مجلس استشاري لسالمة الغذاء لمراقبة وتم . ضبط السلع المقلدة والمغشوشة ومنع االتجار بھا أو الترويج لھا

  . في السوق والتأكد من سالمتھا ونوعيتھا الجيدة األغذية

   :التجاريةومن التطورات المھمة في السياسات 

  رقم المرسوم التشريعي ( تطورات الواقع التجاريبما يتناسب مع  2008لعام  3تعديل قانون الشركات رقم

  ).2011 لعام 29

  مرسوم رقم (السماح بترخيص وتأسيس شركات التأجير التمويلي واإلجارة اإلسالمية بشكل شركات مساھمة

 .)2010لعام  88

 ورية كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية وإعداد مذكرة نظام التجارة الخارجيةقبول س.   

 في منظمة  توقيع برتوكول يتعلق بقواعد المنشأ الخاص بنظام األفضليات التجارية مع الدول األعضاء

 .المؤتمر اإلسالمي

 واعتبار العنكبوتية لشبكة تنظيم ووضع الضوابط والشروط للتواصل اإلعالمي والتجاري واإلعالني على ا

المواقع اإللكترونية اإلعالمية من مكونات المنظومة اإلعالمية الوطنية وتتكامل في مھامھا وما ينشأ عنھا من حقوق 

 )2011لعام  26المرسوم التشريعي رقم (وواجبات مع وسائط اإلعالم األخرى 

 ييس تغطي كل المنتجات الموجودة في الھيئة السورية للمواصفات والمقامن قبل مواصفة  4000 تحديد

  .سورية يتوجب على منتجي السلع التقيد بھا

 2010لعام 24المرسوم التشريعي رقم (تنظيم تجارة األدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية( . 

  توصية, تضامنية«من شركات أشخاص الخاص بتحول الشركات  2007لعام  61تمديد العمل بالمرسوم تم ,

منح ھذا و 2011لعام  13المرسوم بموجب  31/12/2011تاريخ  حتىإلى شركات محدودة المسؤولية » فردية

ً يتم  .إلزالة العقبات أمام حاالت إعادة التقويم للعقارات وتحويل الشركاتبعض التسھيالت  المرسوم تحول  وحاليا

بلغ وإلى شركات محدودة المسؤولية  2008لعام  3وقانون الشركات  2007لعام  61الشركات وفق المرسوم بعض 

 حوالي 2011 ولغاية أيار 61عدد الشركات العائلية اإلجمالي التي تحولت إلى محدودة المسؤولية منذ صدور المرسوم 

  . شركة 93

تجاري الذي يتم في اتفاقيات التجارة الدولية نظراً ألھمية التعاون ال تھامشاركلتفعيل اتخذت سورية خطوات ايجابية  وقد

وتم في ھذا اإلطار توقيع عدد من . من خالله تقديم تسھيالت تجارية متبادلة مع الدول في إطار اتفاقيات التجارة

  :التفاقيات منھا

 تطوير عالقات التعاون في مجال التجارة والصناعة والزراعةل فنزويالمع  2009اتفاقية عام  توقيع. 
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 تطوير التبادل التجاري واالستثماري بين البلدينتھدف إلى  2010ان عام مع إيراتفاقية تجارة حرة  توقيع. 

 مجاالت التعاون السياحي واالقتصادي والتجاري شملت 2010عام  اإلكوادورمع خمس اتفاقيات  توقيع. 

  عام  والمنظمة األورومتوسطية للتعاون والتنمية مجلس األعمال السوري األلماني بيناتفاقية تعاون توقيع

 .القطاع الخاص في تطوير وتعزيز العالقات السورية األلمانية تھدف إلى تفعيل دور 2011

  سياسات االستيراد  1- 6-4

وصدرت مئات القرارات  االنفتاح،الواردات من جميع البلدان في إطار سياسات معظم تم فتح األسواق السورية أمام 

واستھدفت السياسات تنظيم سوق االستيراد مع التأكيد . ق التجاريةالتي تھدف إلى تحرير السلع المستوردة وإزالة العوائ

السلع المستوردة والمحلية من خالل اتخاذ اإلجراءات التي تسمح للصناعة الوطنية  العادلة بينعلى تعزيز المنافسة 

  .بزيادة إنتاجيتھا وتحسين نوعيتھا

 : نأھم التطورات فيما يتعلق باالستيراد خالل السنتين األخيرتي

  السكر األبيض من البند الجمركي إلغاء الحصر والقيد والعمولة على مستوردات العديد من السلع مثل مادتي

، والحليب المجفف الكامل أو المسحوب الدسم، والزيوت النباتية 1006ومادة األرز من البند الجمركي  1701

لعام  1553رقم قرار وزارة االقتصاد والتجارة ( والحيوانية المھدرجة، والسمنة والزبدة الحيوانية وزيت الصويا

2010.(  

  للمواصفات السورية  مطابقة السلعإخضاع السلع المستوردة للمراقبة للتأكد من صحة شھادات المنشأ وضمان

مطابقة الوالمعايير األوروبية بھدف ضبط مواصفات السلع التي تدخل السوق السورية ومنع دخول السلع غير 

 1/9/2010وتم تطبيق ھذه المراقبة ابتداءاً من تاريخ . تكون أسعارھا ومنشؤھا غير مطابقة، التي وأللمواصفات 

السويسرية  SGSتستعين بشركتين متخصصتين في ھذا المجال ھما  السورية التيبإشراف ھيئة المواصفات والمقاييس 

ابقة المنتج والتحقق من السعر والمنشأ الفرنسية، حيث تقوم الشركتان بتنفيذ خدمات تقييم مط Bureva Veritsaو

سيزيد تكلفة المستوردات وينعكس على أسعار السلع  رغم أن ذلكو. والكمية في مقابل تقاضي عمولة من المستوردين

وسيشمل ذلك وعلى تنافسية المنتجات السورية إال انه بالمقابل يضمن الحصول على سلع موثوقة ومن مصادر معروفة 

 3000الغزول واألقمشة التي ال تنتج في سورية واألغراض الشخصية والشحنات التي تبلغ قيمتھا ثناء كافة السلع باست

  .لبرنامج الرقابة على المستوردات والتي لن تخضعدوالر أو اقل 

 الصابون والمنظفات بكافة -األدوات الكھربائية - األحذية -األلبسة (السلع التي تشمل  بعض إلزام مستوردي

األلعاب  -الساعات بأنواعھا/أصناف صناعة الساعات  -األدوات المنزلية واألدوات المطبخية وأدوات المائدة -أنواعھا 

بتدوين اسم المستورد على ) البطاريات بكافة أشكالھا -الھواتف بأنواعھا بما فيھا الھاتف الخليوي -النظارات -بأنواعھا

قرار وزارة االقتصاد (و) 2010لعام  2318اد والتجارة رقم قرار وزارة االقتص(كل قطعة من المواد المذكورة 

الذي  18/3/2010تاريخ  790قرار وزارة االقتصاد رقم بالمقابل تم التراجع عن ). 2010لعام  3250والتجارة رقم 

ل لغة تضمن أنه يتوجب على مستوردي السلع الغذائية تدوين اسم المستورد على العبوات باللغة العربية ويجوز استعما
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في حال الطلب من الشركات العالمية مالية إضافية تحميل المستوردين أعباء من ھذا القرار لما يتضمنه  أجنبية بجانبھا

  .تنفيذه

  إلزام منتجي ومستوردي مادتي السكر والرز بإبرام عقود مع مؤسستي وزارة االقتصاد والتجارة وھما

من إجمالي الكميات % 15 كميات تعادلوبيعھم ) للخزن والتسويق المؤسسة العامة - المؤسسة العامة االستھالكية(

لتوفيرھا للمستھلكين وفق ) أسعار الجملة(وباألسعار المحددة مركزياً من ھاتين المادتين المستوردة أو المنتجة من قبلھم 

 ).2010لعام / 2376/ والتجارة رقمقرار وزارة االقتصاد (أسعار محددة 

 سياسات التصدير 2- 6-4

زيادة حجم الصادرات الوطنية وتخفيض تكاليفھا وتوسيع مجاالتھا وتعزيز المركز  شجيعتھدف سياسات التصدير إلى ت

  .التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع األجنبية المماثلة لتمكينھا من دخول األسواق التصديرية

. من التدابير والسياسات الموجھة نحو التصديروتبذل الحكومة جھوداً لتنويع وتطوير الصادرات وقامت باتخاذ عدد 

وتم تطوير . منھا انه سمح للقطاع الخاص بتصدير معظم السلع التي كانت محظورة أو مقيدة أو محصورة بالقطاع العام

وتكييف  التصدير،وتعزيز القدرات البشرية وتطوير خدمات  الجمركية،وتبسيط اإلجراءات  التجارية،البنية التحتية 

  .في ھذا المجال ريعات المحلية مع التشريعات الدوليةالتش

  : من التطورات المھمة مؤخراً 

 وتنظيم العمل التصديري وتنمية و ترويج يل المصدرين ھدف تمثإتحاد للمصدرين السوريين ب إحداث

 ).2009لعام  27المرسوم التشريعي رقم (  الصادرات

  حد باأللف من قيمة الصادرات السورية المنصوص عليه بمقدار وا 1/1/2011فرض رسم اعتباراً من تاريخ

وتستثنى المواد والسلع التالية  .لدعم اتحاد المصدرين السوري 2009لعام / 27/من القانون رقم / 24/في المادة رقم 

لتوزيع العينات ومواد الدعاية المعدة ل -صادرات القطاع العام :أعاله/ 1/من استيفاء الرسم المشار إليه في المادة 

ً بغرض العرض أو استكمال الصنع أو اإلصالح واإلعادة  -المجاني وفق األنظمة النافذة المواد والسلع المصدرة مؤقتا

البضائع المعاد  -الطرود البريدية التي ال تتجاوز قيمتھا خمسة وعشرون ألف ليرة سورية -وفق األنظمة النافذة

صية والھدايا عن طريق الشحن أو بصحبة المسافرين السوريين أو السياح األمتعة الشخ -تصديرھا وفق األنظمة النافذة

السلع والمواد المصدرة من قبل السفارات والبعثات  -التبرعات والمعونات العينية -أو األجانب وفق األنظمة النافذة

حوث والمراكز العلمية الكتب والنشرات الدورية التي تصدرھا معاھد الب - الدبلوماسية والھيئات والمنظمات الدولية

الكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف في حدود نسختين من كل  -المتخصصة بغرض اإلھداء أو التبادل العلمي

 3242قرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم (احتياجات المشاريع المقامة في المناطق الحرة من السوق المحلي -كتاب

 .)8/12/2010تاريخ 

  دعم تكاليف نقل بعض الصادرات مثل زيت الزيتون والحمضيات واأللبسة الجاھزة والغزول الموافقة على

والكونسروة وبعض الخضار والفواكه لتحفيز المصدرين على البحث عن أسواق جديدة وتثبيت تواجدھم في األسواق 

    .)2010لعام  17/8/2011المجلس األعلى للتصدير في اجتماعه بتاريخ  قرار( المستھدفة 
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  من قيمة المستوردات التي يبلغ رسمھا الجمركي بموجب التعرفة الجمركية النافذة % 2رسم بنسبة فرض

واستثنى القرار مستوردات  للمجلس األعلى للتصدير فأكثر لصالح صندوق تنمية الصادرات بموجب قرار% 15

وردات التي تنطبق عليھا اتفاقيات جھات القطاع العام ومستوردات الجھات المعفاة بنصوص قانونية خاصة والمست

 . التجارة الحرة

  إحداث شركات مساھمة تنشط في مجال التصدير واعتماد برنامج وطني لتطبيق المعايير العالمية للجودة

 .الصادرات وتقديم التسھيالت االئتمانية لإلبداع الصناعي والتجاري وتفعيل نشاط تمويل ضمان

 على إنتاج محا ً منھا بعض  لتصدير تلبي أذواق وحاجات األسواق الخارجيةل مخصصةصيل يتم العمل حاليا

 .البيضاءوالفليلفة الصفراء و البندورةمن صناف األ

 :أھم االتفاقيات التي تستھدف تعزيز التصدير

  وقعت سورية والعراق خمس مذكرات تفاھم للتعاون في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية وتنمية

 .2011 الصادرات عام

 السياسات الزراعية  6-5

  السياسات الزراعية العامة 1- 6-5

قامت الحكومة في السنوات العشر الماضية بتطبيق إستراتيجية شاملة للتنمية الزراعية تھدف إلى خفض تكاليف اإلنتاج 

سواق المحلية الزراعي، وزيادة اإلنتاجية، وضمان إنتاج نوعية جيدة من السلع الزراعية يمكن أن تنافس في األ

 .وترافق ھذا مع بعض اإلجراءات الھادفة لتعزيز الشروط البيئية واالجتماعية في المناطق الريفية. والخارجية

وشملت التدابير المتخذة تحرير األسعار والسماح للقطاع الخاص بتسويق معظم المحاصيل، وتحرير أسواق المدخالت، 

وتخفيف دعم أسعار الفائدة على القروض الزراعية والتحول عن نظام  معظم المدخالت الزراعية، نوإزالة الدعم ع

التخطيط المركزي الذي يفرض على المزارعين زراعة محاصيل معينة ومنحھم الفرصة التخاذ القرارات بشأن 

 .زراعاتھم

سھيل إنشاء من جھة أخرى، عملت وزارة الزراعة على دعم البحوث الزراعية وتفعيل اإلرشاد الزراعي ، وتشجيع وت

  .شركات التسويق التي تقوم بتحضير وتصنيف وتعبئة وتسويق المنتجات الزراعية

  : وقد قامت الحكومة مؤخراً باإلجراءات التالية لتعزيز مساھمة الزراعة في النشاط االقتصادي

o تنفيذ مشروع لتشجيع المنتجات العضوية، إلنتاج منتجات صحية وقابلة للتصدير.  

o مشروع زراعي تشمل اإلنتاج النباتي /   55/اقتراح تضمنت  التي الزراعيةالستثمارية انجاز الخارطة ا

وتسويق األزھار  والصناعات الزراعية ومعامل أعالف وصناعة أدوية بيطرية وزراعةالزراعي  والحيواني والتسويق

يع مستلزمات الري الحديث وإنشاء مزارع األسماك النھرية والشاطئية وفرز وتوضيب الفواكه وتعبئة الحبوب وتصن

تعبئة الحليب  وتصنيع اإلعشاب الطبية وتربية النحل وتربية األغنام واألبقار والدواجن وتربية النعام وإقامة مراكز
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وتصنيع اللحوم وإنتاج األسمدة ومعاصر الزيتون وإقامة معامل تصنيع الغزل والنسيج  وتصنيعه وإقامة المسالخ

  .كونسروةومعامل ال والصوف والزيوت

o إقرار الخطة السنوية للبرنامج الوطني  تھاتكون مھم تشكيل لجنة عليا تشرف على التحول للري الحديث

للتحول إلى الري الحديث في األراضي المروية وتتبع تنفيذھا واتخاذ القرارات الالزمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه 

 الخطة وتحديد ومتابعةھذه دراسة لالموارد المائية وتشكيل لجنة فنية  التنفيذ بھدف ترشيد استخدام المياه والمحافظة على

القانون رقم ( .الخطة السنوية للتحول إلى الري الحديث فيھاات لصياغة محافظالفرعية في ان التنفيذ وتشكيل لج برامج

 ھكتار منذ بداية 22783المساحة المحولة عن طريق مشروع التحول إلى الري الحديث  بلغت وقد ).2010لعام  20

  .المشروع قبل سنوات

o تقديم الدعم الزراعي من خالل: 

 توحيدتم من خالله و 2009 /1/1بدأ العمل فيو.... بموجب تأسس الذي  لدعم الزراعيلصندوق   .1

يوزع معظمه بشكل مدفوعات مباشرة على أساس وحدة المساحة  حيث توزيعهإعادة والدعم  كافة أشكال

وتم تخصيص جزء من الدعم وغيرھا  والبطاطا بندورةالذرة والوتشمل لمقرر دعمھا المزروعة للمحاصيل ا

إلى األعالف واألدوية البيطرية والتلقيح االصطناعي واللقاحات المستخدمة لتطوير ومعالجة الحيوانات من 

 . مراض التي تھدد الثروة الحيوانيةاألاألمراض الوبائية و

شمل القمح والشوندر والقطن بتقدير التكاليف الفعلية لإلنتاج دعم امحاصيل االستراتيجية التي ت .2

المؤسسة العامة لحلج (من التكاليف ويقدم الدعم من قبل الجھات التي تقوم بتسويقھا % 25ويضاف اليھا 

 .وتسويق األقطان والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمؤسسة العامة للسكر

 2005لعام  91القانون  أنشئ بموجبالحديث من خالل صندوق لري المقدم للتحول إلى االدعم  .3

الصادر عن  2008لعام  122القرار رقم نص لترشيد استخدام مياه الري والمحافظة على الموارد المائية و

رئيس مجلس الوزراء تضمن إلزامية التحول إلى الري الحديث في المساحات المروية من اآلبار المرخصة 

٪ من تكلفة شبكة الري الحديثة إذا  40 مساعدة تعادللمزارعين لقدم الصندوق يو. ميوشبكات الري الحكو

  .٪60 وتعادل نقدا القيمة دفع باقيالمزارع سيكان 

o إلى الثروة الحيوانية وجدولة القروض إضافي مقنن علفي قامت الحكومة بھدف الحد من آثار الجفاف بتقديم 

المنطقة من الضرائب والرسوم لمدة عشر  اريع االستثمارية التي تقام فيوإعفاء المش 2009- 2008للموسم الزراعي 

   . أمالك الدولة وجدولة ديون الفالحين اآلبار المخالفة وإعفاء المزارعين من أجور أراضيبعض سنوات وتم ترخيص 

o راعيالز حداث صندوق لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية التي تواجه اإلنتاجانجاز الصيغة النھائية إل.   

o  تكون خالية من الحراجية بھدف حمايتھا من التعديات ونص التعديل على أن تعديل حدود حرم المناطق

التي سمح . متراً ومنع إنشاء أي منشأة في المناطق الحراجية باستثناء منشآت السياحة البيئية 15المنشآت لمسافة 

متراً  75قامة منشآت خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة متراً وسمح كذلك بإ 15بإقامتھا بعد حرم الحراج المحدد بـ

 ) 2010لعام  16المرسوم التشريعي رقم .(من حدود األراضي الحراجية
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o ھكتار تحتوي أكثر من  أالف /9/إنشاء محمية نباتية في حمص للحفاظ على السالالت المحلية مساحتھا حوالي

ً من األشجار المثمرة والحراجي 100 ً مختلفا وبذلك بلغ عدد . الطبية والعطرية وفيھا محطة بحثية ة والنباتاتصنفا

/  822/ محمية في البادية بمساحة  /68/إلى إضافة  ألف ھكتار 177مساحة  محمية تغطي/  18/  النباتية المحميات

   .الريم والمھا العربي ألف ھكتار لحماية الطيور وغزال/  83/ محميات بيئية بمساحة /  4/ ھكتار و ألف

o  تأجيل القروض القصيرة األجل المستحقة األداء لصالح المصرف الزراعي التعاوني على المحاصيل الشتوية

م لمدة عام وبحيث يتم تأجيل كامل الدين لبعض المناطق ونسبة 2009/2010من الحبوب المتضررة للموسم الزراعي 

الزور والرقة وحلب وإدلب وحماه والسويداء  من الدين لبعضھا اآلخر بحسب شدة الضرر في محافظات الحسكة ودير

  ).2010لعام / 179/قرار وزارة المالية رقم (وريف دمشق 

o القطن واالستغناء بالكامل عن استخدام المبيدات الكيماوية في  لمكافحة أفات محصول تطبيق المكافحة الحيوية

  ).2010(العام 

o  زارة الزراعة واإلصالح الزراعي تقوم بتلقي لو الحدودية تابعةإحداث دائرة للتراخيص في المناطق

  .معامالت الترخيص الحدودية

o  المتوسطة األجل من عشرة ماليين إلى العشرين مليون ليرة سورية ورفع سقف الزراعية رفع سقف القروض

/  220قرار المصرف الزراعي التعاوني (القروض الطويلة األجل من خمسة وعشرين إلى خمسين مليون ليرة سورية 

 ).2010لعام  م

o  لزراعة ) والشتول –واألسمدة  -وتشمل البذار (تمويل الفالحين من المصرف لشراء مستلزمات اإلنتاج

قرار (بغض النظر عن المديونية المستحقة األداء للمصرف  2011محصول القطن للموسم الزراعي الصيفي لعام

  .)2011لعام 4679رقم رئاسة مجلس الوزراء 

o نقدية األولى المحددة من المصرف الزراعي التعاوني المخصصة لزراعة محصول القطن زيادة الدفعة ال

ليرة للزراعات المروية بمياه اآلبار التي تعمل على  2400ليرة سورية للدنم الواحد بدالً من  4900 تصبحأبحيث 

 .)2011لعام 5177قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (الديزل للموسم الصيفي للعام الحالي 

o  قامة إلالزراعي نص على تفويض المحافظين بمنح استثناء  واإلصالحصدور قرار عن وزارة الزراعة

استثمارات على األراضي الزراعية مع التقيد بكافة الشروط الواردة ضمن دليل مخططات استخدامات األراضي وكافة 

ح االستثناء وبالتعاميم الصادرة عن وزارة اإلدارة التعاميم والتعليمات والضوابط الصادرة لتنفيذه وباآللية المعتمدة لمن

  .المحلية و ھيئة التخطيط اإلقليمي

o  طبيعية بھدفھـ إلى محمية حراجية /14866/تحويل منطقة جبال حسياء بمحافظة حمص والبالغ مساحتھا 

ة الزراعة واإلصالح قرار وزار. (حماية التحريج االصطناعي والغطاء الرعوي في الموقع وحماية الحياة البرية فيه

  ). 2009ت لعام /209/الزراعي رقم 

o  االستراتيجية للسنوات  وتشكل) 2015-2011(صياغة الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي تغطي الفترة

  :بالنسبة للقطاع الزراعي وغطت المجاالت التاليةالخمس المقبلة 
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o لع الغذائية الحياتيةتحقيق األمن الغذائي وتوفير حاجة االستھالك الوطني من الس. 

o  واالستثمار االقتصادي المرشد لھا، والمحافظة ) أرض، مياه، غابات، مراعي(استدامة الموارد الطبيعية

 .عليھا من التدھور واالستنزاف والتلوث

o تسويق المنتجات الزراعية. 

o توسيع دور النظام المصرفي والتأمين والضمان الزراعي. 

o  شاملة تساھم في تحسين دخول المنتجين وتكامل سياسات التنمية مع القطاعات الحد من الفقر بتنمية ريفية

  .األخرى

  :يتم حالياً تنفيذ العديد من المشاريع االستثمارية الزراعية بالتعاون مع بعض الدول والمنظمات الدولية ومنھا  

 لغابات في منطقة جسر تنفيذ مشروع بناء القدرات في مجال التخطيط لإلدارة المستدامة وإدارة حرائق ا

ألف دوالر أمريكي بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة  200الشغور بمحافظة إدلب على مدى سنتين بميزانية 

  . وبتمويل من الحكومة التركية

  صياغة إستراتيجية منطقة الغاب ل والسياحية فيتنفيذ برنامج االغروبولس للتنمية الزراعية واالقتصادية

ومن خالله سيتم تحديد إستراتيجية تستھدف في المنطقة  تنمية االقتصادية واألمن الغذائيتحقق الة يزراع اتوسياس

من  تفعيل االستثمار في المنطقة لتوليد فرص عمل ألھالي المنطقة وإدخال زراعات بديلة ذات جدوى اقتصادية عالية

بما يؤدي إلى  في المنطقة ية القطاع الزراعيلتنمخالل القيام بدراسات تتوصل إلى مقترحات عملية لرؤية شاملة 

وتبلغ ميزانية البرنامج . مستوى الرفاه االجتماعياألمن الغذائي وتحسين تحقيق وللسكان تحسين األوضاع المعيشية 

ألف دوالر ويساھم برنامج األمم  750مليون دوالر تساھم الحكومة السورية بمبلغ  1.7المتكامل للمشروع حوالي 

سيتم توفير  ألف دوالر بينما 474ألف دوالر وتساھم منظمة األغذية والزراعة بمبلغ  130اإلنمائي بمبلغ  المتحدة

وسيكون ھذا المشروع  .اعتباراً من بدء التنفيذ شھراً / 15/المبلغ المتبقي من الجھات المانحة وسيتم تنفيذ البرنامج خالل 

وقد تم وضع خطة عمل وبرنامج زمني لمدة عام كامل . ريةمقدمة لتطبيق مشاريع مماثلة في مناطق أخرى في سو

ألمم اومع برنامج ) الفاو(إلعداد الدراسات الالزمة لتنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

  )UNDP(اإلنمائي  المتحدة 

  لألمم المتحدة لدعم المشاريع تنفيذ برنامج مشترك بالتعاون مع الحكومة االيطالية والصندوق اإلنمائي

مليون  /8/ قرية في القطر بمنحة قدرھا 1000الصغيرة في سورية لمساعدة الفالحين على االستقرار في قراھم ويشمل 

  . دوالر

  صياغة البرنامج الوطني لألمن الغذائي بالتعاون مع  منظمة األغذية والزراعة وتتمثل أھداف البرنامج

وھو يستھدف السكان الذين يعانون  .مة للموارد الطبيعية وتحسين اإلنتاج الزراعي واإلنتاجيةاإلدارة المستدا بتحسين

ً من الحكومة لتحسين اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية  تعزيز دور اإلنتاج الزراعي ومن انعدام األمن الغذائي سعيا

لوصول لوتحسين فرص الحصول على الغذاء  ذائيالنباتي والحيواني وخدمات الدعم وإدارة المخاطر واالستقرار الغ



2010التجارة الزراعية السورية   

135 

وحدد البرنامج المشروعات . إلى التنمية المستدامة الريفية والزراعية والتخفيف من حدة الفقر وتحقيق األمن الغذائي

  . األمن الغذائي الوطنيتحقيق ذات األولوية ل

 الزراعة  وزارةتي أتبعت مؤخراً لالتنمية البادية ل العامة ھيئةالبالتعاون بين  تنفيذ مشروع للطوارئ

ألف نسمة تضررت من   300غذائية لـ توزيع معونات  ويتضمن يالدول والتعاون تخطيطالواإلصالح الزراعي وھيئة 

مليون  22.33الزور وفيه تم تخصيص مبلغ  الجفاف في مناطق البادية والمناطق الھامشية في الحسكة والرقة ودير

مناطق البادية وأسر المزارعين في مناطق االستقرار  ائية لدعم مربي األغنام فيدوالر توزع بشكل وجبات غذ

 .أطفال المدارس واألمھات المرضعات في منطقة الشدادي في الحسكة الزراعية الرابعة إضافة إلى تغذية

  مليون  250والذي يتوقع ان يوفر مليارا و) الحسكة(التخطيط إلقامة مشروع لجر مياه نھر دجلة إلى محافظة

ً  متر مكعب من المياه ستستخدم للري والشرب ويتضمن المشروع إقامة منشآت ومحطات ضخ وسداً  قنية أو تخزينيا

مليار ليرة سورية وستساھم في ري أكثر من / 100/بكلفة تزيد عن  وشبكات ري وسيؤدي إلى زيادة المساحة المروية

  .ألف ھكتار/ 150/

  ارد المائية والري وتطوير التقنيات الزراعية لتحسين اإلنتاج الزراعي في ترشيد استخدام المولإقامة مشروع

مليون يورو  3,933المنطقة الشمالية الشرقية خالل ثالث سنوات بالتعاون مع معھد باري في ايطالية بميزانية قدرھا 

  .مليون يورو 3,29وسيساھم المعھد بـ 

 : اعي تم التوقيع على عدد من االتفاقيات منھاوفي إطار تبادل الخبرات والتعاون في المجال الزر

  الزراعة  بين وزارة الزراعة السورية ووزارة 2012-2010توقيع برنامج تنفيذي للتعاون العلمي والفني لعام

لدراسة  في مجال الري وحصاد المياه وتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة في البلدين األرمينية يتضمن تبادل الخبرات

وير التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والتعاون في مجال اإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية والمكافحة إمكانية تط

  .الحيوية

 لتعاون في بحوث القطن وفي مجال الزيتون وزيت الزيتون ووقاية فنزويال لمع مذكرات تفاھم ثالث  توقيع

إلنتاج وتكرير وتعبئة ولتبادل التجاري لركة مشتركة النبات والحجر الصحي وقرر البلدان دراسة إمكانية تأسيس ش

  .وتخزين زيت الزيتون

  توقيع اتفاقية مع تركيا إلقامة مشروعات زراعية مشتركة على جانبي الحدود خاصة بالزراعة دراسة إمكانية

  .العضوية

  ح الزراعي بين وزارة الزراعة واإلصال 2010- 2009تطبيق برنامج تنفيذي للتعاون الزراعي في العامين

ووزارة الزراعة في جمھورية الصين الشعبية يتضمن تبادل بذور بعض أصناف المحاصيل والخضروات وغراس 

  .باإلضافة إلى العديد من مجاالت التعاون األخرى تشمل تربية األبقار والتلقيح االصطناعي والبحوث .األشجار المثمرة

 الزراعة في سورية واألردن في مجال البحوث الزراعية  وضع برنامج تنفيذي للتعاون الزراعي بين وزارتي

واإلرشاد والري الحديث وإدارة الجفاف، واإلنتاج النباتي ووقاية النبات والحراج والمراعي والصحة الحيوانية واإلنتاج 
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من الغذائي في واألدوية البيطرية والتسويق والسياسات الزراعية تمھيدا لتحقيق التكامل الزراعي وتحقيق األ الحيواني

  .البلدين

  تتضمن  / الفاو/     األغذية والزراعة ومنظمة توقيع وثيقتي تعاون بين وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

تعزيز االستخدام المستدام للموارد المائية والطاقة في اإلنتاج  الوثيقة األولى دعم السياسات الوطنية الھادفة إلى

لتحديث   الفنية في إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا والوثيقة الثانية تقديم المساعدةالمعيشة  الزراعي وتحسين سبل

  .قانون التنظيم الفالحي

 الوطنية  حول تعزيز قدرات وحدة اإلنذار المبكر للتنبؤ بالجفاف لدعم تنفيذ اإلستراتيجية توقيع وثيقة مشروع

دوالراً على مدى السنتين / 476150/ون والتنمية وبمبلغ قدره من الوكالة السويسرية للتعا للجفاف مع الفاو بتمويل

الفضائية  على القطاع الزراعي وتأمين الصور ويھدف إلى تخفيف حدة اآلثار السلبية لموجات الجفاف 2011 -  2010

ومات للتنبؤ قاعدة بيانات وإنشاء نظام معل والخرائط المحددة للمناطق المھددة بالجفاف وتوفير البنى التحتية وتطوير

الزور  وسيغطي المشروع محافظات درعا، السويداء، ريف دمشق، حمص، حماة، حلب، الرقة، دير.  بالجفاف

 .والحسكة

  مذكرة تفاھم لتطوير قطاع الفوسفات واألسمدة إلنتاج حمض الفوسفور واألسمدة على وقعت سورية مع الھند

 السورية والھندية حاجات السوقين جزء من الفوسفاتية المختلفة لتغطية 

  تضمنت التعاون في مجال االستثمار  2010اتفاقيات للتعاون ومذكرات تفاھم مع أوكرانيا عام  6توقيع

 .نتشار وانتقال اآلفاتاوتتركز اتفاقية الزراعة على التعاون في مجال الحجر الصحي النباتي، ومنع  والزراعة

  سياسات االستيراد الزراعي 2- 6-5

اسات التجارة الزراعية لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التجارة أعيدت صياغة سي

  . الخارجية

في ھذا اإلطار سمح للقطاع الخاص باستيراد العديد من السلع الزراعية التي كانت مقيدة أو محصورة أو ممنوعة من 

  : على سبيل المثال. االستيراد

استثناًء // 0806.20.00/من البند الجمركي / الزبيب/مادة العنب المجفف  سمح لكافة المستوردين باستيراد -1

 قرار(من أحكام منع االستيراد شريطة التقيد بأنظمة الحجر الصحي النباتي النافذة ووفق األنظمة النافذة األخرى أصوالً 

  ).2009لعام/ 1604/رقم  وزارة االقتصاد والتجارة

من جمھورية  0804من البند الجمركي / الجوافة والمانجا الطازجة/ادة سمح لكافة المستوردين باستيراد م -2

قرار (مصر العربية استثناًء من أحكام منع االستيراد ووفق أنظمة الحجر الصحي الزراعي والشروط الصحية النباتية 

 ).2009 لعام/ 1896/وزارة االقتصاد والتجارة رقم 

وذلك استثناًء من أحكام منع االستيراد وتراعى كافة / 0703/من البند الجمركي / وم الث/ سمح لكافة المستوردين باستيراد مادة  -3

 لعام/ 3074/قرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم  . (شروط الصحة الزراعية النافذة في القطر وال سيما أنظمة الحجر الصحي الزراعي

2009.( 
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عض السلع وتشجيع إنتاجھا المحلي  يتم رفع أسعارھا على إال انه بالمقابل بھدف تقليص الكميات المستوردة من ب 

فرض ضميمة على مستوردات القطاع فمثالً تم .  بفرض رسوم إضافية عليھا لفترة محددة لفترات مؤقتة المستورد

ليرة سورية  2000ليرة سورية للطن وعلى المستوردات من الشعير بمبلغ  1000الخاص من الذرة الصفراء تعادل 

واستثنيت المستوردات الواردة من منشأ ومصدر الدول التي  1/6/2011ولغاية  1/4/2011تداءاً من تاريخ للطن اب

المتضمن فرض ضميمة على  السابققرار الوقف العمل بثم بعد ذلك تم  .تربطھا بسورية اتفاقيات مناطق تجارة حرة

قرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم ( 2011عام حتى نھاية ال مادتي الشعير والذرة الصفراء بعد انتھاء ھذه المدة

   .)2011 لعام/ 1777/

تم منع استيراد غراس الحمضيات من جميع دول العالم ومنع استيراد وعبور أشجار وغراس وفسائل النخيل كذلك 

  . وأجزائھا من دول المغرب العربي النتشار مرض البيوض فيھا

نية الحراجية المثمرة وأجزائھا بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة ربط السماح باستيراد النباتات التزييوتم 

  .الزراعة واإلصالح الزراعي

السلع الغذائية بتدوين  إلزام مستورديومن أھم اإلجراءات في مجال تحرير السلع والحفاظ على نوعية جيدة منھا 

ي تستخدم لألغراض الصناعية والتي تطبق عليھا العبوات التأسمائھم على عبوات المواد الغذائية المستوردة باستثناء 

الحد من تھريب أو تقليد وتزوير السلع الغذائية وضمان جودة البضائع وحماية المستھلك لالمواصفات القياسية السورية 

 . )2010لعام  970رقم  وزارة االقتصاد والتجارة قرار(وضبط البضائع غير النظامية 

 سياسات التصدير الزراعي 6-5-3

تستخدم الحكومة كل السبل الممكنة لتحسين نوعية السلع الزراعية خالل مراحل اإلنتاج والتوضيب والتسويق لضمان 

وقامت لذلك بإفساح المجال للقطاع الخاص لتصدير معظم . الوصول إلى أسواق جديدة والحفاظ على األسواق الحالية

الزراعي وقدمت التسھيالت التي تشجع على التصدير وعقدت السلع الزراعية وإزالة القيود والعوائق على التصدير 

وقد . االتفاقيات التجارية مع العديد من الدول بھدف الوصول إلى أسواق جديدة في ظل ظروف ميسرة تسمح بالتصدير

  .على زيادة حجم الصادرات الزراعيةكله انعكس ذلك 

  :  ينأھم التطورات في مجال التصدير الزراعي في العامين السابق

  حيث ً يتم عادة إيقاف مؤقت لتصدير لحوم يتم السماح بتصدير ذكور األغنام والماعز خالل مدة محددة سنويا

بتصدير ذكور  2010السماح عام وقد تم .األغنام خالل فترة تكاثرھا الممتدة من بداية كانون الثاني وحتى نھاية آذار

اوز العدد المسموح بتصديره مليون رأس وعلى أن ال يقل وزن الرأس الماعز الجبلي على أن ال يتجمن األغنام الجدايا 

كغ وأن يتم حساب سعر الطن  25الماعز الجبلي عن ذكور كغ، والرأس الواحد من  38الواحد من ذكور األغنام عن 

ألغنام والماعز آالف دوالر ، ومنع القرار تصدير إناث ا 5.5الواحد من ذكور األغنام والماعز الجبلي بمبلغ ال يقل عن 

 ). 2010لعام  202قرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم (الشامي بكافة أنواعھا 

  بتصديره المتعلق بتصدير العدس والذي كان يسمح للتجار والمنتجين  القرارعدلت وزارة االقتصاد والتجارة

من العدس المحلي ) مقشور مجروش أو ( تم حصره فقط في أصحاب المنشآت الصناعية وذلك للعدس المصنع  بحيث
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لصالح تلك المنشآت وتم تحديد الكمية المصدرة بثالثين ألف طن فقط موزعة على المنشآت المسموح لھا بالتصدير 

  ).2009لعام / 1755/قرار رقم (

  استثناًء من أحكام ) خامية حمضية(السماح لكافة المصدرين بتصدير جلود الغنم والماعز بمرحلة البيكلس

  )2009 لعام 1578قرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم ( فق الشروط الفنية المحددة من قبل وزارة الصناعة المنع و

  الصناعية المرخصة والتي تقوم بإنتاج مادة جريش الذرة في الصناعات الغذائية بتصدير  للشركاتالسماح

لمحددة من قبل وزارة الصناعة لكل شركة مادة جريش الذرة للمنتجات الغذائية فقط وفي حدود الطاقة اإلنتاجية ا

شريطة إبراز وثيقة تحليل تثبت أن جريش الذرة المراد تصديره ھو للصناعات الغذائية وليس للعلفية ووفق األنظمة 

 )2009 لعام/ 2889/قرار وزارة االقتصاد والتجارة رقم (النافذة األخرى أصوالً 

  ويضع قواعد اإلنتاج الزراعي المعتمد على المخصبات إعداد قانون ينظم الزراعة العضوية في سورية

 . العضوية ليتم العمل به وتطبيقه بصورة تضمن التزام المنتجين به

  من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم  فذتمويالً لمشروع للزراعة العضوية ينالحكومة اإليطالية قدمت

نتاج منتجات إلعية في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي الزرا والھيئة العامة للبحوث العلمية) الفاو(المتحدة 

 .للتصدير

 نظيم زراعة القطن وتصديره واستيراده ومروره عبر األراضي السورية والعمل بالمحالج صدور قانون لت

ونص القانون على ضرورة حصول ) 2010لعام 21قانون رقم (وإنتاج البذور محليا وتسويق القطن والحبوب 

ى الترخيص المسبق لزراعة القطن من وزارة الزراعة وانه ال يجوز تشغيل أي معمل حلج بدون المزارعين عل

وال يجوز تصدير . ترخيص مسبق من مكتب القطن، وتحدد بقرار من وزير الزراعة الشروط الالزمة لمنح الترخيص

د بقرار من وزير الزراعة شروط بذور القطن خارج البالد إال بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة، وتحد

ومنع القانون تصدير القطن المحبوب غير المحلوج أو إدخاله إلى األراضي السورية أو مروره . تصدير القطن ونقله

عبرھا كما يخضع استيراد القطن المحلوج وبذوره وزغبه وعوادمه بأنواعھا أو مرور ھذه المواد عبر األراضي 

مسبق من الوزارة، وينحصر استيراد بذور القطن المعدة للزراعة أو إكثارھا أو تداولھا العربية السورية إلى ترخيص 

 . واإلصالح الزراعي أو بيع البذور المولدة محليا بوزارة الزراعة

  ما لم يدون ) التنك األبيض(منع بيع مادة زيت الزيتون لالستھالك المحلي أو للتصدير ضمن عبوات الصفيح

واضح اسم الشركة المنتجة وعنوانھا ومواصفات الزيت وتاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية وكافة عليھا طباعة وبشكل 

 ). 2010ت لعام / 3075/قرار وزارة االقتصاد رقم (معلومات بطاقة البيان، باللغتين العربية واالنكليزية 

  النخالة - الشعير - الذرة -كسبة عباد الشمس -كسبة فول الصويا - كسبة قطن(منع تصدير المواد العلفية اآلتية (

 ).2011 لعام/ 559/قرار وزارة االقتصاد رقم ( 17/2/2011لكافة المصدرين لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ 

  تسعى سورية لتأسيس مشروع وطني للتوسع في زراعة الزھور وفق معايير الجودة لتصدير الزھور إلى

 .باوأور
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 أھم النتائج 

 وتحرير التجارة،  الحات اقتصادية شاملة استھدفت االنفتاح على األسواق العالميةبدأت سورية بتطبيق إص

تشمل كل القطاعات االقتصادية بما توفير البيئة المؤسساتية واالقتصادية المناسبة ووتبنت سياسات جديدة تعمل على 

 . فيھا الزراعة

  تضمنت دعم تمويل المشاريع  النمو االقتصادي مرنة لتحفيزتبنى المصرف المركزي سياسات نقدية

  .االستثمارية وخفض معدالت الفوائد الدائنة ورفع سقف اإلقراض للمشاريع اإلنمائية

  التي ستساعد في تغطية عجز الموازنة سوريةال البورصةافتتاح تم  2009 العامفي.  

  ألجنبية والمؤسسات االستثمارية إلى الخارج وسمح للبنوك ا أرباح المشاريعتم تخفيف القيود على تحويل

 . المالية بفتح فروع ومكاتب تمثيل لھا في سورية

  لتغطية كل العمالة السورية  أولىتشميل كافة العاملين في الجھات العامة بالتأمين الصحي كخطوة البدء بتم

 .بھذا التأمين

  بزيادة قدرھا ) مليار دوالر 16.55(مليار ليرة سورية  754ما يعادل  2010بلغت اعتمادات موازنة العام

 2011وزادت االعتمادات المالية اإلجمالية في موازنة عام  .2009عن موازنة العام % 10مليار ليرة أي ما نسبته  69

 .%12مليار ليرة سورية وذلك بنسبة زيادة بلغت حوالي  835 وأصبحت تعادلمليار ليرة سورية  81بحوالي 

 في كافة المنافذ  الرسوم الجمركيةوتوحيد  قامت الھيئة العامة للجمارك بأتمتة العمليات الجمركية، و تخفيض

 .ةالحدودي

 عملت الحكومة على توسيع قاعدة االستثمار وإزالة أي عوائق تعترض إقامة المشاريع االستثمارية.  

  مليار ليرة سورية لالستثمار الحكومي  2000تضمنت الخطة الخمسية الحادية عشرة تخصيص حوالي

   .اشرةعن الخطة الخمسية الع% 140بزيادة تعادل . مليار ليرة لالستثمار الخاص 2800وحوالي 

 ويشمل إحداث ، تم إطالق برنامج لدعم البنية التحتية للجودة في سورية بھدف تعزيز ونشر ثقافة الجودة

  .مخابر الختبار الجودة بھدف رفع كفاءة ونوعية المنتج الوطني

 صدر قانون نظم آليات التوقيع االلكتروني للصفقات التجارية .  

 ن المستوردات الزراعيةالحصر والقيد والعمولة على العديد م ألغي. 

  تمت الموافقة على دعم تكاليف نقل بعض الصادرات مثل زيت الزيتون والحمضيات واأللبسة الجاھزة

والغزول والكونسروة وبعض الخضار والفواكه لتحفيز المصدرين على البحث عن أسواق جديدة وتثبيت تواجدھم في 

   .األسواق المستھدفة

 55اقتراح تضمنت  التي الزراعيةح الزراعي بانجاز الخارطة االستثمارية قامت وزارة الزراعة واإلصال/ /

ً مشروع ً زراعي ا   .والصناعات الزراعيةالزراعي  تشمل اإلنتاج النباتي والحيواني والتسويق ا
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 الزراعي حداث صندوق لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية التي تواجه اإلنتاجوضع الصيغة النھائية إل تم.  

  ً صياغة منطقة الغاب ل والسياحية فيتنفيذ برنامج االغروبولس للتنمية الزراعية واالقتصادية  يتم حاليا

في ھذه المنطقة كخطوة أولى باتجاه تنمية  تنمية االقتصادية واألمن الغذائيتحقق الة يزراع اتإستراتيجية وسياس

 .مناطق أخرى في القطر

 لمركز الوطني للسياسات الزراعية بصياغة البرنامج ات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ممثلة بقام

اقتراح مشروعات زراعية استثمارية لمواجھة  والزراعة وتضمناألغذية  مع منظمةالوطني لألمن الغذائي بالتعاون 

 .األمن الغذائي في المناطق المستھدفة حاالت انعدام

 الت التي تشجع على التصدير وعقدت تمت إزالة القيود والعوائق على التصدير الزراعي وقدمت التسھي

  . االتفاقيات التجارية مع العديد من الدول بھدف الوصول إلى أسواق جديدة في ظل ظروف ميسرة تسمح بالتصدير
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المساعدات الغذائية الخارجية - )الفصل الخاص(الفصل السابع   

)امالت التجارية تأثيرھا المحتمل على المع أبعادھا االقتصادية واالجتماعية والتغذوية(  

إن سلسة األزمات االقتصادية والغذائية العالمية وسياسات التقشف التي ألقت بظاللھا على العالم في الفترة السابقة 

والمتزامنة مع التقلبات الحادة في أسعار الغذاء وموجات الجفاف المتكررة والتغير المناخي من جھة أخرى كشفت 

ھكة ونظام غذائي عالمي ھش، األمر الذي يجعل من العالم ورشة عمل متكاملة  الستار عن اقتصاديات عالمية من

تتسارع فيھا الحكومات لزيادة كفاءة اإلنتاج الزراعي وتلبية الطلب المتزايد باستمرار على الغذاء للسكان الذين سوف 

ت الدولية المختصة على والعمل في الوقت نفسه مع المنظما205037مليار نسمة بحلول العام  9.1يصل عددھم إلى 

  . توفير المساعدات الغذائية واألمن الغذائي للبلدان الفقيرة والبلدان المنكوبة التي تمر بأزمات ممتدة

ليعرض   ل كان ھذا الفصلللجدة نسانية مثيروإتعد قضية تنموية ء، ومن منطلق أن المساعدات الغذائية  شيكل قبل و

  المساعدات على ھذه تأثيرإزاء لمختلفة اقف الموالخارجية وائية الغذدات اسياق المساعلرئيسية في ا راتلتطوا

التجارة  وبيان أھميتھا وتأثيرھا علىتوضيح القضايا والموضوعات التغذوية ذات الصلة مع محاولة األسواق 

ق على نطا  قبولةلية مدوآلية قانونية ضمن غطاء المساعدة الغذائية   واألسواق، واألمر األھم أن ھذا الفصل يظھر

  . ع سوا

  .المشھد العالمي للقضايا الرئيسية التغذوية ذات الصلة  7-1

  38حالة األسواق الزراعية 1- 7-1

في الفترة %  15تواصل أسعار الغذاء ارتفاعھا في األسواق العالمية فقد ارتفع مؤشر البنك الدولي ألسعار الغذاء بنسبة 

فقط عن مستوى الذروة التي سجلھا في عام %  3، أي أقل بنسبة 2011ني وكانون الثا 2010ما بين تشرين األول 

كما شھدت األشھر الستة األخيرة زيادات حادة في األسعار العالمية للقمح والذرة والسكر وزيوت . )1الشكل ( 2008

ً في أسعار األرز وث زيادات كبيرة في أدى ارتفاع األسعار العالمية للقمح إلى حدكما . الطعام مع ارتفاع أقل نسبيا

ً مع األسعار العالمية في بعض . أسعار القمح المحلية في العديد من البلدان وقد ارتفعت أسعار األرز المحلية تماشيا

  . )2الشكل(البلدان اآلسيوية األكثر استھالكاً لألرز

بة للبلدان التي تستورد وخاصة بالنس ھذه الزيادات في أسعار الغذاء تثير نقاط ضعف على مستوى االقتصاد الكلي

  . فيھا المالي لديھا، فضالً عن زيادة أعداد الفقراء الرصيدحصة كبيرة من غذائھا وتعاني من محدودية 

                                                           
2050العالم مندى إطعام   37  

مؤشرات البنك الدولي  . 38  
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ضمان الحد من أي زيادات أخرى في أعداد الفقراء وذلك باتخاذ خطوات لتھدئة ھو المھم على األمد القريب إال أن 

من استخدام  الترشيدوتحسين أدوات إدارة المخاطر، و، ق المتوترة وتوسيع نطاق شبكات األمان وبرامج التغذيةاألسوا

تقنيات الوقود الحيوي كثيفة االستھالك للمواد الغذائية، واتخاذ إجراءات للتكيف مع تغير المناخ، كل ھذه تُعد ضرورية 

  .ات المتوقعة في أسعار الغذاء على الشرائح األكثر تأثراً ومعاناةعلى األمد المتوسط بغية التخفيف من آثار التقلب

  األمن الغذائي العالمي 2- 7-1

إلى مليار نسمة في عام  وصل العدد اإلجماليمقبولة حيث  ال يزال عدد ناقصي التغذية في العالم مرتفعاً بصورة لم تعد

عزى ھذا التراجع في قسم كبير منه إلى وجود مناخ عاما ويُ  15األولى منذ  للمرة –رغم التراجع المتوقع  - 2010

والمحلية للمواد  وإلى انخفاض األسعار الدولية –خاصة في البلدان النامية  – 2010مشّجع أكثر في عام  اقتصادي

   .2008 عامالغذائية منذ 

مليون نسمة مقابل  925بلغ قد  2010في عام  وتشير تقديرات منظمة األغذية والزراعة إلى أّن عدد ناقصي التغذية

مليون  80أشّده في آسيا حيث انخفض عدد الجياع بمقدار  على وكان االنخفاض. 2009مليار نسمة في عام  1.023

  .)3الشكل( مليون نسمة 12في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث انخفض عدد الجياع بمقدار وكذلك نسمة 
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  .2009-2008األزمتين الغذائية واالقتصادية في  ال يزال أعلى مما كان عليه قبل 2010د الجياع في عام أّن عد غير

من ناقصي التغذية في العالم ھم من %  98توزع العدد اإلجمالي لناقصي التغذية على دول وأقاليم العالم فقد كان  اما

 –الكونغو  –بنغالدش  –باكستان  –اندونيسيا  –إثيوبيا : ھم  بلدان نامية إال أن ثلثا ھذه النسبة يتجمع في سبع بلدان

 .الھند –الصين 

  ). 4الشكل (ويعتبر إقليم آسيا والمحيط الھادي ھو اإلقليم الذي يوجد فيه القسم األكبر من ناقصي التغذية 

  

2010اليم توزع عدد ناقصي التغذية على االق 4الشكل     

 
 )2010حالة انعدام األمن الغذائي في العالم  (  منظمة الزراعة واألغذية العالمية: المصدر

قصي التغذية في العالمعدد نا 3الشكل   

 
منظمة الزراعة واألغذية العالمية: المصدر   
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 ..التدخل اإلنساني التي تعاني من أزمات مستمرة وممتدة وفرص البلدان 3- 7-1

إن البلدان التي تعاني من أزمات ممتدة ھي بلدان ذات خصائص وماھيات خاصة ال توجد عند باقي البلدان، إذ تتسم 

ببيئة مناسبة للمرض وفرص نقص الغذاء وانقطاع سبل العيش وحتى التدھور اإلنساني لألفراد المودي إلى الوفاة وذلك 

ت المحلية أو نتيجة النزاعات العسكرية أو بسبب الكوارث الطبيعية المتكررة أو العجز قد يكون نتيجة انھيار المؤسسا

 ).1اإلطار (الغذائي 

  

  

  

ً من البلدان التي تعاني من أزمات ممتدة  ووفقا لتقديرات منظمة األغذية والزراعة يوجد اثنا وعشرون بلداً تعتبر حاليا

ترتفع عادة . ھذه البيئات بتدخالت سريعة ومجدية من الوكاالت والمنظمات اإلنسانية و اإلنمائية ويفترض أن تخص

معدالت انعدام األمن الغذائي في ھذه البلدان إلى المستوى الذي يوجب معه التدخل للتخفيف من األوضاع اإلنسانية 

 )2االطار(السيئة، ولكن كيف السبيل لھذا التدخل اإلنساني؟

  

-2- اإلطار

  :تخدام المساعدة الغذائية اإلنسانية لزيادة قدرة األسر على الصمود في مواجھة الكوارث في ھايتياس

ة االقتصادية العالمية، وقد حصلت على مساعدة تمر ھايتي بأزمة معقدة ممتدة بسب العنف في المدن والكوارث الطبيعية المتكررة وتأثير األزم

وثالثة أعاصير متتالية وعاصفة استوائية في آب وأيلول عام  2008غذائية طارئة في أعقاب أعمال الشغب المرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء عام 

. 2010وزلزال في كانون الثاني عام  2008  

عمليات التوزيع العامة لألغذية ثم االنتقال إلى التركيز على الوجبات المدرسية غذوية ھي ت االلولوية األساسية للوكاالت والبرامج التوكان

اش و وبعدھا بدأت الوكاالت تشدد على برامج العمل المدعومة من خالل تقديم الغذاء والموارد النقدية مقابل العمل لمساعدة األسر على االنتع

.المستقبل وان تزيد من فرص الصمود لھذه األسرمن مخاطر الكوارث في من شأنھا أن تقلل  يبناء األصول األسرية الت  

-1-اإلطار    

ية أساسية للنمو الجسدي واالداركي والتمتع بصحة جيدة فالبلدان التي تعاني من أزمات ممتدة تتسم بوجود مستويات مرتفعة جدا إن التغذية الواف

 من نقص الغذاء وسوء التغذية الحاد وبالتالي ھذا يؤثر على اإلمكانيات التعليمية لالفراد وعلى مستقبل بلدھم في التنمية، 

إذ يتطلب األمر مساعدات غذائية  طارئة . جراءات للوقاية من نقص التغذية في ظل األزمات الممتدة وعالجه ويتوجب اتخاذ مجموعة من اإل

وقد يكون . لتلبية االحتياجات التغذوية الفورية، بينما تكون التدخالت التي تعيد األمن الغذائي ھي األساس لتحسين التغذية في األجل الطويل 

لمدى القصير ھو توزيع األغذية المركبة لتلبية االحتياجات التغذوية لفئات مستھدفة مثل األطفال الصغار واألسر أفضل سبيل لتحقيق ذلك في ا

التي يصعب عليھا الطھي بسب النزوح وكذلك الوقاية من نقص التغذية لدى األطفال وھم أجنة وحتى بلوعھم وذلك عن طريق تقديم المغذيات 

.حلتي الحمل و الرضاعةلألطفال أنفسھم ولألمھات في مر  

) 2010حالة انعدام األمن الغذائي العالمي(   
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إن خصائص ھذه البلدان التي تعاني من أزمات ممتدة يجعل تدخل المجتمع الدولي بمؤسساته ووكاالته المختصة حاجة 

ملحة رغم الصعوبات الظاھرة في طريقة التعامل على اعتبار أن الكارثة أو حالة الطوارئ ھي فترة مؤقتة من التوقف 

لى األزمات الممتدة على انه يصعب التكھن بمنحى التنمية في ظلھا، ومن جھة أخرى إن آلية بينما ينظر إ 39عن التنمية

وحتى عھد قريب كانت التدخالت بخالف تقديم المساعدة الغذائية تقتصرعلى أنشطة من . التدخل تتبع نھج االولويات

المنتظمة، واآلن أصبح ھناك ضرورة  قبيل توزيع البذور واألدوات الزراعية إلى عمليات توزيع المساعدة الغذائية

 . العتماد تدخالت لدعم سبل المعيشة وتعزيزھا عن طريق مناھج فعالة تعالج انعدام األمن الغذائي

  .40المساعدات المقدمة للزراعة 4- 7-1

بليون دوالر أمريكي وبانخفاض  7.2كان متوسط إجمالي المساعدات المقدمة إلى الزراعة  2008-2007في الفترة 

كان اكبر المتبرعين أو المانحين الواليات  41(DAC)وضمن مجموعة . عن منتصف   الثمانينات% 43مقداره 

  ).مليون دوالر 582(، فرنسا )مليار دوالر أمريكي(، اليابان ) مليار دوالر أمريكي1.4( المتحدة 

 210مة األغذية والزراعة العالمية مثال قدمت منظ: 42كما جاء دور الوكاالت الدولية في ھذه المساعدات واضحا وجليا

  ون دوالر أمريكي خالل نفس الفترةملي 262مليون دوالر أمريكي وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تبرعت ب 

في الوقت % 6في أواخر الثمانينات إلى % 17إال أن حصة مساعدات الزراعة المقدمة انخفضت بصورة حادة من 

وبالمقابل فان البلدان األقل نموا %  22وجنوب ووسط أسيا % 31عدات إلى أفريقيا بمقدار الحالي، توجھت ھذه المسا

  . وبلدان منخفضة الدخل تلقت أكثر من نصف إجمالي ھذه المساعدات

  

ھي مفصلة في أما حصة المساعدات الغذائية وحصة القطاعات األخرى من إجمالي المساعدات المقدمة للزراعة ف

 . 3اإلطار 

   المساعدة اإلنمائية والمساعدة اإلنسانية 5- 7-1

                                                           
 �P.��Walker (2009) :��How to think about the future history  ��climate change and conflict 

: لمزيد من اإلطالع  �39  
April 2010, OECD-DAC, www.oecd.org/dac/stats/agriculture  40  

ھي مجموعة مكونة من عدة بلدان متقدمة مانحة، في المرفق يوجد قائمة بالدول المنتمية لھا   41  
.لمزيد من المعلومات اإلحصائية انظر الجدول المرفق    42  

مقدرة بمليون دوالر أمريكي  -المساعدات المقدمة للزراعة واألمن الغذائي وفقا للقطاعات االقتصادية  -3- اإلطار
2007سنة األساس  –  

  األطرافالوكاالت المتعددة   2003-2004  2005-2006  2007-2008

  الصيد /الحراج/الزراعة   2308  1961  2521

  التنمية الريفية   253  216  224

  المساعدات الغذائية التنموية  823  1159  393

  المساعدات الغذائية الطارئة  109  180  157

  إجمالي الوكاالت  3492  3515  3294

  اإلجمالي  10202  10816  12272
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استناداً لتقديرات اللجنة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية تبين على المستوى العالمي ازدياد المساعدة الخارجية المقدمة 

. 2008و 2000ل الفترة بين عامي تقريبا خال% 60ألھداف تنموية وكذلك المساعدات المقدمة ألغراض إنسانية بنسبة 

مليار دوالر أمريكي في عام  95.2الى 2000مليار دوالر أمريكي في عام  59.2إذ ارتفع معدل المساعدة اإلنمائية من 

  %.   9.6منھا وقطاع التعليم % 5.8وكانت حصة الزراعة 2008

 

مليار دوالر أمريكي في عام  10.7إلى  2000مليار دوالر أمريكي في عام  6.7 بينما ارتفعت المساعدة اإلنسانية من

، وفي الوقت الذي تكون فيه المساعدة الغذائية ھي أفضل قطاعات المساعدة %44خصص للزراعة نسبة 2008

ملية ع"من التمويل الذي طلب عالميا من خالل % 96اإلنسانية تمويال حيث حصلت في المتوسط على نسبة قدرھا 

وبالرغم من حصول المساعدة الغذائية على دعم اقرب ). 5الشكل (2008و2000في الفترة مابين عامي " النداء الموحد

إلى االحتياجات الفعلية لكن يجب سد نقص المساعدات الموجھة للقطاعات األخرى كالزراعة مثال وذلك إلرساء دعائم 

  .امن غذائي على المدى الطويل

  . عدة الغذائية وتاريخ نشأتھاماھية المسا  7-2

مازال تعريف المساعدة الغذائية الدولية وتوضيح دورھا من المواضيع التي يدور حولھا جدل واسع لكن بالمجمل 

لإلشارة إلى المعامالت الدولية التي تسفر عن تقديم معونة في شكل سلع غذائية " المساعدة الغذائية"يستخدم مصطلح 

وبعبارة أخرى فان المساعدة الغذائية الدولية ھي تقديم سلع غذائية من بلد لبلد آخر . لھذه المساعدةإلى بلد يُعتبر بحاجة 

  . بدون مقابل أو بشروط ميسرة جداً لمساعدة البلد المتلقي على تلبية احتياجاته الغذائية

التي كان معظمھا من (غذائية يعود اصل المساعدة الغذائية إلى خمسينات القرن الماضي عندما أدى تراكم الفوائض ال

في بعض البلدان المتقدمة إلى ظھور فكرة تقول إن ھذه الفوائض يمكن التصرف فيھا بطريقة تؤدي في نفس ) الحبوب

وقد أدى ذلك بمنظمة األغذية والزراعة في . الوقت إلى تحسين وضع األمن الغذائي في البلدان المعرضة لنقص األغذية

  .ئ لتصريف ھذه الفوائض إلى وضع مباد 1954عام 

 

أل

المساعدات اإلنسانية المقدمة والموزعة على 5الشكل 
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  المساعدة الغذائية واألشكال المحتمل أن تندرج ضمنھا  7-3

 :يمكن أن ترتسم المساعدة الغذائية في عدة أشكال ھي

 تكون موجھة لضحايا الكوارث الطبيعية وتلك التي تكون من صنع : معونات غذائية بغرض اإلغاثة

 .اإلنسان ويتم توزيعھا دون مقابل

 تكون موجھة لفئات معرضة لخطر سوء التغذية : ة تقدم في إطار مشروعاتمعونات غذائي

 .والغرض منھا ھو تحسين أوضاعھم التغذوية ودعم أنشطة إنمائية محددة

 وھذه تُقدم مباشرة للحكومة أو الجھة التي تمثلھا لبيعھا في : ومعونات غذائية تقدم في إطار برامج

لحكومة المتلقية ولكنھا تخضع التفاق مع الجھة المانحة فيما يتعلق بإدارتھا األسواق المحلية وتؤول عائداتھا إلى ا

 .واستخدامھا

 .43المساعدات الغذائية بين الرأي والرأي األخر 7-4

تعددت اآلراء والنقاشات حول جدوى المساعدات الغذائية وتأثيرھا على النواحي االقتصادية واالجتماعية والمعاشية، إذ 

اصين في مجال التنمية قلقھم حول إمكانية أن تسبب المساعدة الغذائية اضطراب في األسواق أبدى بعض االختص

 إن ويعتقد البعض أن المساعدة الغذائيةالمحلية وتراجع كفاءة المنتجين والتجار وتقويض مرونة االقتصاديات الغذائية 

  لتلبي بدقة تكن مصممة لم

 الغذائي األمن انعدام ينتج ال فعندما مقصودة غير نتائج سلبية عن ستسفر ليةالمح األوضاع وتالئم اُلمحددة االحتياجات

 معينة لفئات الشرائية القوة كفاية عدم ينتج عن العرض ولكن كفاية عدم عن أو جيد أداء ذات أسواق إلى االفتقار عن

 خفض إلى يؤدي لي لكونهالمح اإلنتاج الزراعي يقوض أن يمكن العينية الغذائية المساعدة وصول فإن الشعب من

 توفير فإن السيناريوھات ألسوأ ووفقًا . المحلية وتعرض المزارعين للخسارة وتوقفھم عن اإلنتاج األسواق في األسعار

 حدوث احتمال من يزيد ما وھو المحلي الزراعة قطاع في االستثمار خفض إلى يؤدي أن الغذائية يمكن المساعدة

 الذي السبب ھو وھذا الدولية؛ المساعدة في " اإلغاثة فخ" ب المعلقين كبار إليه أشار إلى ما تؤدي مستقبلية طوارئ

الغذائية الدولية  المساعدة تعطل أال ضمان إلى الحاجة على تؤكد والزراعة األغذية لمنظمة األساسية المبادئ يجعل

 . المساعدة ھذه لتوزيع المناسب التوقيت باختيار إنتاج الغذاء محليا وذلك

 ارتباطًا ثمة الغذائي فإن األمن بانعدام تتصل مشاكل تواجه التي المناطق إلى عموًما توجه الغذائية المساعدة إن وحيث

 وصول أن ھذا يعني ال ولكنالناحية اإلحصائية  من الغذائي األمن انعدام وأنماط الغذائية المساعدة وصول بين

 على المتوقعة اآلثار تؤدي ينبغي أن تفاقمه، وال إلى أو الغذائي ألمنا انعدام إلى بالضرورة يؤدي الغذائية المساعدة

   . الغذائي انعدام األمن يعانون من احتياجات تلبية في الغذائية المساعدة فائدة إنكار إلى المحلي الزراعي اإلنتاج

 تضمن أن ينبغي :أوالً  :ھا وھيبعين شروطًا تستوفي أن األفضل ينبغي الخيار ھي العينية الغذائية المساعدة تكون عندما

 قوي تأثير له ليس العينية الغذائية توفير المساعدةبحيث يكون  المناسب والتوقيت مالئم بشكل األھداف تحديد عملية

 أي في تقدر ال التي والفئات المستضعفة الفقراء الغذائية المساعدة استھدفت ما فإذا . المحلي الزراعي اإلنتاج يعطل
                                                           

)الفاو(غذية والزراعة ھل تحقق المعونة الغذائية األمن الغذائي؟ من مجموعة منشورات منظمة األ 43  
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كثيرة أو بعد توريد  أسابيع بعد االحتياجات وليس تحديد بعد فوًرا محليًا المنتجة األساسية السلع شراء والاألح من حال

 السلع شراء لعملية يمكن :ثانيًا . المحلي اإلنتاج على بالكامل السلبي األثر فانه يمكن تالفي السلع المحلية إلى األسواق،

 تساعد أن المانحة الجھات مصدرھا سلع من بدال المقدمة النقدية الغذائية برامج المساعدة طريق عن محليًا األساسية

 المساعدة شراء نفسه إن الوقت وفي . المحلية الغذائية النظم من قريبة المحليين وتكون المنتجين تدعم وأن المحتاجين

 في زيادات إلى يؤدي قد غيرھا من أكثر الغذائي األمن انعدام تعاني التي األفقر الفئات على توزيعھا دفبھالغذائية 

   . البرنامج يشملھا ال التي المعيشية األسر فتتضرر منھا األسعار

ومن جھة أخرى ، تشير النظرية االقتصادية إلى أن المساعدة الغذائية يمكن ان تسبب خلال في التبادل التجاري فھي 

  .ات في السنوات التي تلي المساعدةيمكن ان تسبب خلال في الواردات وذلك يثبته انتعاش وتطور الوارد

كذلك تعالت األصوات المنتقدة في أوساط الجھات المانحة وأيضا في البلدان المتلقية إزاء إمكانية أن تؤدي المساعدة  

الغذائية إلى نشوء ما يسمى بمبدأ االعتمادية من جانب الجھات المستفيدة وبالتالي إرجاء اإلصالحات الالزمة والتخلي 

  .أو حتى نشوء التبعية للمساعدة الخارجية وللبلدان المانحة ؤولية تحقيق األمن الغذائي لشعوبھاعن مس

ھناك انتقاد آخر وجه إلى المساعدة الغذائية شكك في فعاليتھا وتحقيقھا للالھداف التي تمنح من اجلھا بحيث أن ثلث 

ة بتصنيع األغذية وشركات الشحن والوسطاء اآلخرون في موارد المساعدة الغذائية تستولي عليه الھيئات المحلية المعني

استخدام المساعدة كوسيلة لالستيالء على أسواق جديدة أو أن تكون بمثابة البلدان المانحة ، عالوة على التشكيك في 

  .تخلص من الفائض في البلدان المانحة

المساعدة النقدية لكونھا اقل عرضة لسوء  وھناك من عزز االتجاه إلى تقديم المساعدة الغذائية السلعية أكثر من

 . االستخدام وفي حاالت طوارئ محددة بوضوح تؤدي فيھا مھمة ذات طابع إنساني

ومن جھة أخرى يرى المؤديون أن المساعدة الغذائية ھي اآللية الوحيدة الفعالة لتلبية االحتياجات اإلنسانية الحادة  

الدخل وبلوغ أھداف األمن الغذائي طويلة األجل مثل تغذية األمھات واألطفال وتوفير الغذاء للبلدان الفقيرة منخفضة 

ولكنھا تجلب معھا تعقيداتھا الخاصة فقد اجمع كل من الجھات المانحة لھا والمواظبة على الدراسة وخصوصا الفتيات 

ھا بالفعل واتباع أسلم الطرق والبلدان المتلقية على أفضل السبل لضمان وصول المساعدة الغذائية إلى من يحتاجون إلي

إضافة إلى  .لتفادي أي تأثير سلبي للمعونة على اإلنتاج المحلي في البلدان التي تتلقاھا وأال تؤدي إلى تشويه التجارة 

دفاعھم عن أن إدارة المساعدات الغذائية في السنوات األخيرة قد تحسن كثيرا مع وجود تطور مستمر في آلية التوزيع 

  .لرصدوالشراء وا

 .استراتيجية التحول من الشكل التقليدي للمساعدة الغذائية إلى التنمية المستقبلية  - 7-5

ال يخفى على الجميع األھمية اإلنسانية الكامنة وراء المساعدات الغذائية من إنقاذ األفراد من الحرمان والجوع 

لعيش الذي يمھد ألمن غذائي على األمد الطويل والمرض، إضافة إلى أنھا شكل من أشكال الدعم الغذائي وتوفير سبل ا

 . ويمكن استثماره في التنمية المستقبلية

إن المساعدة الغذائية المقدمة من الوكاالت والمنظمات الدولية وبرامج الغذاء التابعة لھا لم تعد تقتصر على تقديم 

رار وجدوى على األجل المتوسط والبعيد، مثالً مان أكثر استقأالمساعدة الغذائية اآلنية  بل يمكن أن تطور إلى شبكات 
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المساعدة الغذائية يمكن أن تتعدى الشكل التقليدي اآلني من خالل توزيع الغذاء على األسر إلى توفير موارد نقدية أو 

  .)4االطار( قسائم صرف وذلك يختلف حسب شدة الكارثة أو األزمة وتبعا لبنية وأھلية البلد المنكوب

  

  

أما برامج تغذية األم والطفل والوجبات المدرسية فتمثل ركيزة أساسية الستقرار البلد وأمنه الغذائي وتنميته على المدى 

 . ) 5اإلطار ( البعيد

  

  

  الوكاالت والبرامج الراعية ألشكال المساعدات الغذائية  7-6

  تحت شعار مكافحة الجوع في العالم -)  (WFPالعالمي  رنامج الغذاءب 1- 7-6

تحت اإلشراف المشترك لألمم المتحدة ومنظمة األغذية والزراعة وبنشأته 1962أنشئ برنامج الغذاء العالمي في عام 

مكافحة ، يقوم برنامج األغذية العالمي بوصفه وكالة األمم المتحدة المعنية بظھرت المساعدة الغذائية متعددة األطراف

-5-إلطار ا  

  :ؤية برنامج الغذاء العالمي للوجبات المدرسيةر

م ھذا الھدف الذي وضعه البرنامج لنفسه لبلوغه بحلول عا. يجب أن ال يذھب أي طفل إلى مدرسته وھو جائع

مليار دوالر أمريكي سنويا لمساعدة كل  3.2ووفقا لتقديرات البرنامج فان ھناك حاجة إلى توفير .  2015

.مليون طفل 66األطفال الذين يحضرون إلى مدارسھم وھم جوعي والبالغ عددھم   

لھا على تقديم طعام الفطور والغذاء أو كليھما لألطفال أثناء اليوم الدراسي، كما تحصل األسرة بأكميتم 

مساعدات غذائية بشرط إرسال أطفالھا إلى المدارس بانتظام، وقدر االمكان فان البرنامج يشتري المواد 

.الغذائية محليًا في البلدان النامية مما يعود بالفائدة على جھود التنمية المحلية وصغار المزارعين  

، قدم 2010بلد وفي عام  60ي أكثر من مليون طفل سنويا ف 22يقدم البرنامج حالياً وجبات مدرسية لنحو 

.مليون فتى 0.8مليون فتاة و 2.1أيضا حصصا غذائية منزلية لنحو   

www.wfp.org 

-4-اإلطار   
المساعدات الغذائية النقدية : قصص من الميدان   

رامج نقدية ألغراض تغذوية مع تحفيز نشاط القطاع قام برنامج الغذاء العالمي وافرقاءه بتنفيذ ب 2009في عام 

 الزراعي وتجارته 

من المعوقين  10000اشھر شمل  6مثال في أفغانستان نفذ برنامج الغذاء العالمي مشروعا تجريبيا للقسائم لمدة 

 30 واألسر المستضعفة والمنكوبة و المعرضة للخطر وكذلك النازحين في مقاطعة كابول وكانت قيمة القسيمة

.دوالر أمريكي شھريا يمكن استبدالھا بالغذاء من متاجر مختارة   

)2010 العالمي حالة انعدام األمن الغذائي(  
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 20وعلى سبيل المثال ال الحصر يقدم البرنامج وجبات غذائية ألكثر من . الجوع باالستجابة المستمرة لحاالت الطوارئ

ومن خالل برامج . مليون طفل في المدارس كل عام وتشجع ھذه الوجبات أسر األطفال على إبقاء أوالدھم في المدارس

ات غذائية للجوعى مقابل عملھم في مشروعات من شأنھا وضع األسس من مساعدالبرنامج الغذاء مقابل األصول يقدم 

البرنامج خبراته في مجموعة من المجاالت منھا تحليل األمن الغذائي، وشراء األغذية،  كما طور .أجل غد أفضل

  .والدعم اللوجستي لضمان إيجاد أفضل الحلول لمشاكل الجوع في مختلف أنحاء العالم

   

  

 .تحت شعار تمكين الريفيين الفقراء من التغلب على الفقر -  (IFAD)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  2- 7-6

ھو مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة مكرسة الستئصال الفقر والجوع في المناطق 

  تعمل جميع البرامج الممولة من الصندوق على التطرق لمسألة األمن الغذائي والتغذوي ن النامية، الريفية في البلدا

 . مليون من الفقراء نساء ورجاال على مدى العقود الثالث الماضية 370بطريقة أو بأخرى، إذ دعم الصندوق أكثر من 

   (WB)البنك الدولي  3- 7-6.

-7-اإلطار  

 حقائق إحصائية

م الشمالي الشرقي الذي موله الصندوق إدارة الموارد الطبيعية فقد رأى أكثر من حّسن مشروع تنمية اإلقلي: في الھند

بأعينھم التحسن الھائل في ظروف معيشتھم وھم اآلن يملكون دخوال أعلى ويحظون بوجبات غذائية أكثر  230000

 100000لى قرية إضافية وھي تھدف للوصول إ 400وتوسع الحكومة نطاق المشروع ليصل إلى .انتظاما وتغذية

 2015    شخص إضافي بحلول عام 

www.ifad.org 

wwWWWWwwwWww.ifad.orgww.ifad.org 

6- اإلطار  

  موجز يلخص بعض تقارير تتبع للمساعدات الغذائية التي قدمھا برنامج الغذاء العالمي في عدة مناطق وبلدان 

 تقديم المواد التغذويةعلى ركزوفي منطقة القرن األفريقي  ق برنامج األغذية العالمي سلسلة من البرامج لتعزيز التغذية لدى األطفال الصغارأطل

القرن ماليين شخص في منطقة  8وصلت مساعدات البرنامج الغذائية إلى ما يقرب من  إذالمتخصصة للوقاية من سوء التغذية وعالجھا 

الجفاف والمجاعة بينما تقوم   مليون شخص متضررين من 13مليون من بين أكثر من  11.5البرنامج يستھدف نحو في حين أن  األفريقي

  . الحكومات وشركاء آخرين بدعم البقية

طفل في مخيم داداب لالجئين في كينيا عن طريق مشروع التغذية  90000ي ألكثر من م البرنامج بتعزيز الدعم التغذوقا: مثال نيروبي في

.غذائية مغذية كجزء من ھذا المشروع توزيع حصص عالوة على التكميلية المتاح لجميع األطفال دون سن الخامسة   

بالطاقة إلى مقديشو وإلى مناطق جيدو  طنا من البسكويت الغني 24طنا من المكمالت الغذائية و 120أرسل البرنامج : مقديشو وفي

  .شخص من الذين يصلون فقط إلى مقديشو أو الذين يعبرون الحدود قاصدين كينيا وإثيوبيا 30000وفر ھذا دعما تغذويا لنحو والسفلى  وجوبا

  2011 أب 22: تاريخ النشر

شخص من الذين تضرروا جراء الجفاف في القرن اإلفريقي مع  مليون 11.5برنامج األغذية العالمي بتوسيع نطاق عملياته إلطعام نحو  وقد قام

مليون دوالر أمريكي من أستراليا والبرازيل وكندا  250تعھدات بتقديم تبرعات تزيد عن البرنامج تلقى حيث  ورود المزيد من التبرعات



2010التجارة الزراعية السورية   

151 

ة عن أزمة الغذاء والحاجة إلى اتخاذ تدابير فورية، قامت مجموعة البنك الدولي في إطار التصدي لآلثار الحادة الناجم

بھدف تقديم إغاثة فورية للبلدان األشد تأثراً ) GFRP( التصدي ألزمة الغذاء العالمية برنامجبإنشاء  2008في أيار 

بارتفاع أسعار الغذاء وقد تمت بلورة التدابير التي اتخذھا البنك الدولي بالتنسيق مع فرقة العمل رفيعة المستوى التابعة 

فورية قامت مجموعة البنك الدولي بزيادة  قديم إغاثةوبھدف ت، لألمم المتحدة والمعنية بأزمة األمن الغذائي العالمية

يجري إذ . للبلدان األشد تأثراً بارتفاع أسعار الغذاءموجھة 2009في نيسان  ھذا البرنامج إلى ملياري دوالرمخصصات 

استخدام ھذه األموال لتوفير الغذاء لألطفال الفقراء والفئات األخرى المعرضة للمعاناة ولتوفير المغذيات للحوامل 

ر من أجل والمرضعات والرضع واألطفال الصغار ولتلبية المصروفات اإلضافية للواردات الغذائية أو لشراء البذو

  .الموسم الزراعي الجديد

   44بعض المخاطر التي تتعرض لھا الوكاالت الراعية وبرامج المساعدة

  تقوم الجھات الدولية الفاعلة بعملھا اإلنساني في مناطق النزاع العسكري محفوفة بالمخاطر ھمھا وشغلھا

قاللية عن أي طرف من أطراف النزاع ، الشاغل تامين المغذيات الضرورية للمتضررين في حالة من الحياد واالست

مثال في حوادث سابقة تعرض موظفو وكاالت المساعدة لالعتداء من قبل جماعات مسلحة معارضة للحكومة نتيجة 

اتھامھم باالرتباط مع القوات الحكومية وھذا كان له اثر سلبي على قدرتھم على الوصول إلى المتضريين فضال عن 

 .تعرضھم للخطر

 ض الوكاالت بالتحيز لقبيلة دون األخرى أو لقرية دون القرية المجاورة في البلد الواحد، إذ أن     اتھام بع 

ضعف الموارد الغذائية أحيانا وقلة الخدمات المرتبطة إضافة إلى شدة التأزم في منطقة بشكل اكبر من منطقة أخرى 

  يفرض

زل عن أي اعتبارات أخرى، األمر الذي يمكن أن يساھم على موظفي وكاالت المساعدة سلم اولويات يلزم تنفيذه بمع

بشكل غير مقصود إلى نشوء نوع من سوء الفھم المترافق مع االضطرابات االجتماعية بين الفرق المتعددة، مثال بعد 

عطف برنامج األغذية العالمي إلى توجيه رسائل واضحة بشأن آلية توزيع المساعدات  2010زلزال ھايتي في عام 

 .فراد المستحقة لھا وذلك منعا لسوء الفھم والنزاعواأل

  45المفاوضات متعددة األطرافضمن إطارالمساعدة الغذائية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وشرعية 7-7

 بعض أن ھو األطراف متعددة التجارية في المفاوضات الغذائية المساعدة بشأن المتواصل للحوار الرئيسي إن السبب

 المبيعات أو/و المنح المساعدة الغذائية بموجب معامالت أشكال بعض استخدام يمكنھم المانحة الجھات أو المصدرين

 الغذائية بالمساعدة الخاص بقي النص السبب ولھذا .الصادرات دعم على المفروضة القيود للتھرب من ميسرة بشروط

 آب اتفاق وكذلك في الدوحة، جولة في الزراعة باتفاقية "التصدير أسواق المنافسة في"ب الخاص القسم ضمن

  .الصادرات لدعم األخرى الغذائية واألشكال المساعدة بين يوازي" الذي )2004(اإلطاري

                                                           
2010حالة انعدام األمن الغذائي العالمي    44  

 العالمية التجارة منظمة مفاوضات في المتعلقة القضايا في فنية مذكرة – الدوحة وجولة والمحلية الدولية األسواق سياق في الغذائية المعونة 45
  الفاو - عالميةال واألغذية الزراعة منظمة منشورات عن – بالزراعة المتعلقة
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  تصنيف معامالت المساعدة الغذائية  1- 7-7

 من يكون دق ولذلك بالمھمة اليسيرة، ليس التنظيم التي تتطلب الغذائية المساعدة معامالت من المختلفة األنواع تحديد إن

 إلى استناداً  الغذائية المساعدة بين معامالت تفرق بحيث الغذائية المساعدة أشكال لتصنيف مبسطة في خطة النظر المفيد

ً  المقبول ومن.تحققه أن المنتظر من الذي االستھالك اإلضافي على التأثير درجات ً  أن عموما  من المساعدة كبيراً  جانبا

على  سلبية آثار أي فإن ذلك ومع النھائية المستھدفة منه الفئات تستفيد "إضافي كاستھال" إلى يؤدي ما الغذائية

 من المستفيدة البلدان في المحلية األسواق إلى المساعدة الغذائية لتسرب نتيجة المحلي لإلنتاج سلبية حوافز أو الواردات

  .المساعدة تحققھا التي المباشرة اإلنسانية اآلثار أن تُعوضه المرجح

 انعدام من يعانون الذين السكان تستھدف التي الغذائية لمعامالت المساعدة عام تحديد إلى التوصل يمكن الصورة بھذهو

 في لالختالفات نظراً  والتبليغ الرصد من درجات مختلفة تتطلب قد والتي األغذية، لنقص والمعرضين األمن الغذائي

 المترتبة مقارنتھا بالمنافع لدى الغذائية للمنتجات الدولية األسواق هتشوي المتوقع على التجارة ومن حيث تأثيرھا درجة

  . عليھا

ھو  للتصنيف خطة ألي العامة األبعاد أحد الطارئة يصبح الغذائية المعونات نسبة زيادة نحو االتجاهب أما فيما يتعلق

ً  المساعدة أشكال ئة أقلالطار الغذائية المساعدة الطارئة، إذ تعد وغير المساعدة الطارئة بين التمييز  لألسواق تشويھا

 أن المرجح فمن المساعدة، وبالتالي غيبة في الغذاء على تحصل أن ليس بوسعھا للفئات التي مباشرة تُسلم الكونھ

 أكثر ھي المبرمجة فان المساعدة الغذائية أخرى، ناحية ومن .تبيعھا وال تحصل عليھا التي األغذية الفئات ھذه تستھلك

ً  المساعدة أشكال  الكميات يزيد من مما المفتوحة السوق في نقدية قيمة إلى تُحول كمياتھا لألسواق لكون جميع تشويھا

  .للمعونة المتلقية البلدان أسواق في المطروحة

 للمعونة إما المتلقية البلدان على تشترط التي بالممارسات غير مربوطة يرتبط أومربوطة  الغذائية المساعدة إن كون

 يُستعان التي الخدمات إسناد أو الغذائية المعونات عليه من تحصل ما مع بالتوازي األخرى التجارية ل المعامالتقبو

 من أن الرغم وعلى )والنقل والتجھيز، عمليات التعبئة،(المانحة  البلدان في جھات إلى المساعدة في توصيل بھا

 تؤخر تسليم ألنھا الغذائية المساعدة فعالية من تقلل الثانية ممارسةفال الزراعة، اتفاقية بالفعل تنظمھا األولى الممارسة

 مقارنتھا لدى للمستفيدين تسليمھا يمكن التي الغذائية كمية المساعدة من تحد وبالتالي التسليم تكاليف من وتزيد األغذية

 .المرونة من بمزيد تتسم التي األخرى بطرق التسليم

 لتسليم المرونة من درجة اكبر ھناك سيكون غير مربوطة الطارئة الغذائية اعدةالمس كانت فإذا ذلك، على وعالوة

 أي تتطلب ولن األدنى، حده في تشويه األسواق حيث من تأثيرھا أن التأخير كما من قدر بأقل إليھا عند الحاجة األغذية

 في الشروع بين التي تمر التأخير رةفت فإن مربوطة المساعدة كانت إذا أما العالمية،  منظمة التجارة جانب من مراقبة

 فقط في مفيدة المعامالت ھذه يجعل النھائيين المستفيدين على وأخيراً توزيعھا التسليم ميناء إلى المساعدة ونقل العملية

 الطوارئ حاالت أو الجفاف عن الناجمة حاالت الطوارئ مثل ببطء تتطور التي الطوارئ حاالت احتياجات تلبية

   .المدنية الصراعات عن اجمةالن المعقدة
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فتھا المقيدة التي المساعدة المقيدة ومفھوم الغذائية مفھوم المساعدة بين ھنا الخلط ينبغي كما ال  المساعدات لجنة عرَّ

 بعنصر المرتبطة التمويل عمليات أو المنح القروض أو" بأنھا 46والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة اإلنمائية التابعة

 من محدد بعدد أو/و المانح البلد من خدمات أو/بضائع و بشراء مقيدة معونة أنه على وُمعرَّف% 25اوزيتج منحة

 المانح البلد يقدمھا غذائية سلع في شكل كانت ھي إذا "مقيدة معونة" العادة في الغذائية المساعدة وبالتالي تعد"البلدان

ً  الحالية المساعدة الغذائية من % 90 نسبة نفإ عليه، وبناء .البلد ذلك مصدرھا أسواق يكون أن على  يمكن تقريبا

 القضايا إحدى القضية ھذه أصبحت وقد نقداً  غذائية وليس سلع شكل على عادة تُقدم ألنھا 47مقيدة معونةرھا اعتبا

   .متعددة األطراف التجارية المفاوضات جولة في معھا التعامل التي ينبغي الرئيسية

 وخبرات معارف توافر سبق فيما إليھا الخطة المشار لتنفيذ مةالالز التقارير وتقديم تحليلوال المراقبة نوع يتطلب

 األغذية منظمة مثل الوكاالت المتخصصة، من محدود عدد في إال تتوافر ال تنظيمية وخبراء وقدرات متخصصة

  .الغذائية المساعدة واتفاقية األغذية العالمي وبرنامج والزراعة،

  48ةالمنظمة بين المساعدة الغذائية واألشكال األخرى من المعامالت التجاريتمييز  2- 7-7.

تفرد منظمة التجارة العالمية للمعونة الغذائية الدولية وشروط تقديمھا المادة العاشرة من اتفاقية الزراعة والتي تلخص 

المساعدة الغذائية، إذ جاء في ھذه  آليات منع التحايل على االلتزامات المتعلقة بالدعم المالي للصادرات وتميزھا عن

  :المادة مايلي 

  : يتعھد األعضاء الذين يقدمون معونة غذائية دولية بأن يكون تقديم المساعدة طبقاً لألحكام التالية

 بالصادرات التجارية من المنتجات الزراعية إلى البلد  - بشكل مباشر أو غير مباشر -عدم ربط المساعدة

 .المتلقي

 ت المساعدة الغذائية الدولية، بما في ذلك المساعدة الغذائية الثنائية التي يتم تحويلھا إلى قيمتھا تنفيذ معامال

ً لـ التي وضعتھا منظمة األغذية والزراعة، بما " مبادئ تصريف الفوائض والتعھدات الخاصة بالتشاور"النقدية، طبقا

 .في ذلك نظام متطلبات التسويق المعتادة حسب مقتضى الحال

 ن يكون تقديم ھذه المساعدة على شكل منحة خالصة أو بشروط ُميَسرة ال تقل عن الشروط المنصوص عليھا أ

 .1986في المادة الرابعة من اتفاقية المساعدة الغذائية لعام 

كما يعتقد أعضاء في المنظمة أنه ينبغي إتباع نھج مناسب يضمن أن يكون الحصول على األغذية بشكل عاجل وأن يتم 

حصول عليھا بطرق مستدامة وتتركز النقاشات الخارجية حول ما إذا كان ينبغي التعامل مع المساعدة الغذائية ال

وتم االتفاق مؤخرا على إخضاع المساعدة الغذائية للضوابط التنظيمية التي . بوصفھا ائتمانات مثل دعم الصادرات

و في حين لم " ري من خالل عمليات المساعدة الغذائية التطور التجا" وضعتھا  منظمة التجارة العالمية بغرض منع 

  .يتم التفاوض على التفاصيل المحددة فقد يفضي ذلك إلى تخفيضات أخرى في برامج المساعدة الغذائية
                                                           
46 OECD. 1987. (DAC) Revised Guiding Principles for Associated Financing and Tied and Partially United 
ODA, Paris. 
47 Clay, E., Riley, B. & Urey, I. 2005. An assessment of the developmental effectiveness of food aid and the 
effects of its tying status. 

  48النص القانوني التفاقية الزراعة ضمن إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 



2010التجارة الزراعية السورية   

154 

  نحو مستقبل تغذوي أفضل  7-8.

منھا والداعية إلى  ضمن إطار المنتديات العالمية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية كانت أھم التوصيات المستخلصة

  :  إصالح ھيكل المساعدات الخارجية المقدمة للبلدان المنكوبة والتي تعاني من أزمات ممتدة ھي

  زيادة اإلمدادات الغذائية وتعزيز سبل المعيشة في األجل الطويل باستخدام أدوات متنوعة تدعم قدرة ضرورة

  .مان والدعم التغذوي وتطوير قدرة اإلنتاج الزراعيةالسكان على الصمود وتتصدى لحاالت العجز مثل شبكات األ

  أن تتجاوز طرق المساعدة فئات اإلغاثة والتنمية التقليدية وصوال إلى نھج أكثر تنوعا بما في ذلك آليات

الرعاية االجتماعية ونظما لإلنذار المبكر في مجال األمن الغذائي والتأھب للكوارث وحماية البيئة وتأھيلھا وتعزيز 

  ). 8اإلطار (ونة سبل المعيشة مر

  

   -8- اإلطار

  ):GIEWS( النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن منظمة الزراعة والغذاء العالمية

حكومة و  116لعالمية في أوائل السبعينات وھو عبارة عن شبكة عالمية تضم أنشئ ھذا النظام في أعقاب األزمة الغذائية ا

من المنظمات غير الحكومية وغيرھا ، تزود صانعي السياسات ووكاالت اإلغاثة في جميع أنحاء العالم بأحدث  61

في معاناة الناس، وقد المعلومات الموضوعية واإلنذار المبكر لضمان اتخاذ اإلجراءات المالئمة في الوقت المناسب لتال

    1.اثبت ھذا النظام قدراته على تنبيه العالم لما ينشأ من حاالت الطوارئ الغذائية

  :إذ يقوم النظام بمايلي 

  .رصد أوضاع اإلمدادات الغذائية والطلب عليھا في جميع بلدان العالم بصورة مستمرة -

  .لتجارة العالمية، المساعدات الغذائيةتجميع وتحليل المعلومات عن اإلنتاج العالمي، المحزونات، ا -

االستجابة للكوارث الطبيعية أو الصنعية بإيفاد بعثات تقييم سريعة إلى البلدان المتضررة وكذلك إصدار  - 

 .نشرات إنذار تعمم سريعا على المجتمع الدولي

  2011-بلد  30-البلدان التي تحتاج لمساعدات غذائية خارجية خارطة 

 
اللون البني يمثل البلدان ذات الضعف ). المتاح –اإلنتاج (اللون األحمر يمثل البلدان التي تعاني من نقص في معدل الغذاء اإلجمالي 

  .ذائي قاسياللون األصفر البلدان التي تعاني من انعدام امن غ .الممتد في إمكانية الوصول للغذاء
  

www.fao.org/giews/ 
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  موقع العالم العربي في خارطة المساعدات الغذائية 7-9

تتصف التجارة الخارجية للدول النامية ومنھا الدول العربية بانفتاحھا التجاري على العالم الخارجي، وتركزھا 

اعتمادھا بصورة رئيسية على إنتاج وتصدير عدد محدود من السلع الجغرافي مع عدد محدود من الشركاء التجاريين، و

نتيجة اعتمادھا التجاري على التجارة مع الدول المتقدمة أصبحت اقتصاديات الدول العربية أكثر عرضة األولية، و

  .لإلصابة باألزمات االقتصادية التي يتعرض لھا االقتصاد العالمي

ي، يتم تغطيته عن طريق االستيراد من العالم الخارجي، وال يخفى أن ھذا تعتبر الدول العربية منطقة عجز غذائ

االعتماد على االستيراد الغذائي له أثار اقتصادية سلبية وآثار سياسية تھدد األمن القومي العربي فقد أدى استيراد الغذاء 

راد يؤدي إلى استنزاف المورد النقدية ألن االستي ،إلى خلق عقبات حقيقية أمام جھود التنمية االقتصادية في تلك الدول

السيما وأن ، التنمية االقتصادية فيھاوتراجع  األمر الذي يترتب عليه ضعف معدالت االستثمار ،من العمالت األجنبية

وأخذت أعباء خدمة ديونھا التي تتصاعد باستمرار تتنافس مع مدفوعات  ، تلك الدول تقلصت فيھا مصادر النقد األجنبي

  . تھا الغذائية على حصيلتھا من العمالتمستوردا

لقد ساد االعتقاد في العديد من الدول النامية بأن استيراد السلع الغذائية المدعومة من قبل دول المنشأ وكذلك المعونات 

ھا بأرخص الغذائية الميسرة التي تقدمھا الدول المتقدمة المنتجة للغذاء ھي الوسيلة المناسبة اآلمنة لتوفير الطعام لشعوب

وأصبحت المعونات الغذائية والمستوردات المدعومة تغري الكثير من الدول النامية بما فيھا الدول العربية . األثمان

باالعتماد عليھا، دون التنبه إلى أن مثل ھذه السياسات تقضي علي الحافز اإلنتاجي لدى المنتج العربي، نتيجة المنافسة 

وھذا الوضع ساھم في تدھور القطاع الزراعي في تلك الدول، حيث . ألجنبية المدعومةغير المتكافئة من جانب السلع ا

  . لم يكن لدى الحكومات دافع لتنميته طالما، توفرت لھا تلك المساعدات والسلع الغذائية الرخيصة

الغذائية لھا آثار  ومما ال شك فيه أن إغراق السوق العربية بالسلع المستوردة ذات األسعار المنخفضة وتلقي المعونات

اقتصادية سلبية على األمن الغذائي العربي، حيث إنھا تقلل من أھمية التنمية الزراعية في تلك الدول  نظراً إلمكانية 

ً حتى يصل إلى . الحصول على السلع الغذائية بأسعار رخيصة مما يترتب عليه تراجع اإلنتاج الغذائي المحلي تدريجيا

  .الدول بالتالي في موقف يصعب عليھا تحقيق األمن الغذائي المطلوب مستويات دنيا، تجعل تلك

يرى المحللون أن ھناك عالقة ارتباط قوية بين المساعدة الغذائية األمريكية وبين تدني اإلنتاج الزراعي في مصر، كما 

لغذاء الرخيص على حيث إن صادرات القمح والدقيق األمريكية ساعدت الحكومة المصرية على المحافظة على سياسة ا

عن طريق زراعة القمح ألن الخبز متاح له  حساب المزارعين المصريين، فالمزارع المصري لم يعد يقوم بإنتاج الدقيق

بأسعار رخيصة ، فإغراق السوق المصري بالقمح األمريكي الرخيص يحد من قدرة المزارع المحلي على المنافسة، 

  . ة على زيادة الوضع الغذائي المصري سوءاً مھما كانت رغبته ولھذا ساعدت المساعد

إضافة إلى اآلثار االقتصادية فان ھناك أثار سياسية واجتماعية خطيرة ناتجة عن مشكلة تصدير الغذاء،وذلك في حالة 

  .استخدام الغذاء من قبل الدول المصدرة له كسالح للضغوط االقتصادية والسياسية على الدول المستوردة
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ھورية العربية السورية على خارطة المساعدات الغذائية الخارجيةموقع الجم 7-10  

تؤكد سورية على أھمية المعونات الغذائية ودورھا الفعال في توفير اإلغاثة للسكان الجياع ولكنھا في الوقت نفسه شأنھا 

ألنه من الواضح أن المتلقية  في ذلك شأن الدول النامية تعرب عن قلقھا إزاء التعقيدات واآلثار السلبية لھا على البلدان

ً أمام تطور اإلنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية  سياسات المعونة الغذائية والصادرات المدعومة ربما تشكل عائقا

وبالتالي أمام التنمية الزراعية السليمة لكونھا تساعد على تكريس نوع من التبعية في االعتماد على المساعدات الغذائية 

وتتبين خطورة سياسات المعونة الغذائية والسلع المدعومة . ي تشكل عائقا أمام تحقيق االستقالل االقتصاديوھي بالتال

في الوقت الذي أصبحت فيه سلعة الغذاء أداة ضغط في يد الدول المنتجة على الدول المستھلكة  على اإلنتاج المحلي

ً أنه إذا نشبت أزمة سياسية بين الدولة  المصدرة والدولة المستھلكة والتي تكون الدولة المنتجة ومن نتائجھا أيضا

ً فيھا فقد تجد الدولة المتلقية نفسھا في وضع خطير يضعھا أمام خيار صعب إما التعرض  والمصدرة للغذاء طرفا

  .سياسيةللمجاعة أو االنصياع إلرادة الدول المنتجة للغذاء واإلذعان لرغباتھا، وھذا يسلب الدول حريتھا االقتصادية وال

كذلك إن السياسة السورية الزراعية وسياسات األمن الغذائي المتبعة والمخطط لھا تحمي من وضع سورية تحت رحمة 

المساعدات الغذائية الخارجية والبلدان المانحة لھا حيث تعتمد على إنتاج حاجتھا من السلع الغذائية الرئيسية التي تؤمن 

-9- اإلطار  

  :موجز تتبع للمساعدات الغذائية المقدمة لسورية تحت رعاية برنامج الغذاء العالمي

موسم  ألف شخص من المتضررين من 200توزيع مساعدات غذائية طارئة إلى ما يقرب من ببرنامج األغذية العالمي قام 

طن من  2900تم توزيع أكثر من و الموجودة في سورية الجفاف الذى عصف بمحافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور

المساعدات التى تقدم بتمويل من منحة تقدر بمليوني يورو مقدمة من قبل  تلكالمساعدات الغذائية في إطار الجولة الثانية من 

جزءا من خطة األمم المتحدة وسوريا لمكافحة  ھذهبرنامج الوتعد عملية . فوضية األوروبيةلجنة المساعدات اإلنسانية التابعة للم

ألسر حصة من المواد الغذائية لبرنامج ال ، حيث  قدم لتخفيف من آثار مواسم الجفاف المتتالية 2009في العام الجفاف التى بدأت 

  .، والزيت، والطحين، والحمص والملحتفى إحتياجاتھم لمدة شھرين وتتضمن كميات من األرز، والبرغل

2010حزيران  09: النشر تاريخ  

أعلن برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة عن توسيع نطاق تطبيق نظام القسائم الغذائية اإللكترونية ليشمل تقديم المساعدات 

نوعه في العالم الذي يستخدم تكنولوجيا الھاتف الغذائية لالجئين العراقيين المقيمين خارج مدينة دمشق وھذا النظام ھو األول من 

 .2009عام األولى في  المحمول والذي طبق للمرة 

الجئ عراقي يعيشون خارج  32500أسرة مؤلفة من  9600إذ وفر التوسع الجديد في ھذه العملية مساعدات غذائية ألكثر من 

ملھا من صرف كل المستحقات الغذائية الخاصة به أو جزء العاصمة دمشق ومن خالل ھذه اآللية تمكن القسيمة االفتراضية حا

صنفاً غذائياً مثل األرز،  15منھا في بعض المتاجر الحكومية المختارة مسبقاً وتخول القسيمة حاملھا االختيار بين أكثر من 

معكرونة، وصلصة والعدس، والحمص، والبرغل، والسكر، والملح، وزيت الطھي، والسمن النباتي، واألسماك المعلبة، وال

حيث تستلم كل أسرة قسيمة إلكترونية واحدة بقيمة شھرية تبلغ  ،الطماطم، والفاصوليا البيضاء، باإلضافة إلى األجبان، والبيض

وبعد كل عملية استعمال للقسيمة يستقبل الالجئ على الھاتف ) مدة الدورة شھرين(دوالرا أمريكيا للفرد الواحد عن كل دورة  30

 .سالة قصيرة تحتوى على الرصيد المتبقي له في القسيمةالمحمول ر

ينفذ البرنامج نظام القسائم االلكترونية بالتعاون مع المؤسسة العامة للخزن والتسويق الزراعي والمنتجات الحيوانية التابعة 

ل بتقديم بطاقات الھاتف لخطوط الھاتف المحمو السورية أن .تي .شركة إم  وقد تبرعت . لوزارة االقتصاد والتجارة السورية

  .المحمول لالجئين مجاناً مع سنة خدمة مجانية للرسائل القصيرة

  2010سبتمبر  22: تاريخ النشر

www.wfp.org 
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إلى عدم احتياج سورية إلى المساعدات الغذائية لكونھا تملك أدوات حمائية ضد  احتياجات األفراد التغذوية، إضافة

الجوع ونقص التغذية، كذلك طبيعتھا المناخية والجغرافية وإحداثياتھا على الخارطة العالمية تقلل من فرص احتياجھا 

إال أن ھذا ال يمنع تلقي بعض . للمساعدات الى الحد األدنى تجنبا ألي تبعية خارجية قد تفرضھا المعونات الغذائية

خالل المواسم السابقة في المساعدات العينية في الحاالت الطارئة التي تتعرض فيھا لظروف الجفاف وھذا حدث 

األمر الذي اضطرھا لتلقي معونات غذائية حيث أدت ظروف الجفاف إلى تدني اإلنتاج  2010وحتى  2007األعوام 

  ) .9اإلطار (

إال أن دور سورية لم يقتصر على مجرد تلقي بعض المساعدات الغذائية في حاالت طارئة، بل تعدت ذلك إلى قدرتھا 

على تعزيز موقعھا كدولة مانحة تقدم المساعدات الغذائية وغير الغذائية للبلدان المنكوبة الصديقة والشقيقة على حد 

 ).10اإلطار (يعية تحذو بذلك حذو البلدان المتقدمة األخرى سواء في حاالت الحروب والكوارث الطب

  المشھد المحلي للقضايا التغذوية ذات الصلة  1- 7-10.

  2010واقع الزراعة السورية  

 النباتي اإلنتاجين على المركزة أنشطته خالل من اإلجمالي المحلي الناتج في فعال بشكل الزراعي اإلنتاج يساھم

 لتحسين المناسبة األرضية يھيأ مما القطر، في الزراعية البيئات لتنوع نظراً  بالتنوع اإلنتاج اھذ ويتميز .والحيواني

 في س.ل مليار 341 من الزراعي المحلي اإلنتاج زاد  .العالمية األسواق في السورية للمنتجات التنافسي الوضع

 ، 2009عام في 2000 لعام الثابتة ارباألسع س.ل مليار 394 و الجارية باألسعار س.ل مليار 778 إلى 2000عام

 باألسعار % 18 إلى 2000 عام في % 22 من التوالي على اإلجمالي المحلي اإلنتاج في مساھمته انخفضت وبھذا

 قطاع من أعلى بمعدل األخرى القطاعات أغلب لنمو نظراً  ، 2009عام في 2000 لعام الثابتة باألسعار 16%و الجارية

  .الزراعة

  الحاليةمن الغذائي سياسات األ 

 الخمسية الخطط وضع بداية ومنذ .سورية في الزراعية لإلستراتيجية والجوھري الرئيسي الھدف الغذائي األمن شكل

 تحقيق نحو "مركزيا توجه الزراعية والسياسات االستراتيجيات كانت الثمانينات منتصف وحتى الستينات بداية في

 والتسعير والمستلزمات الزراعية للمنتجات دعم ببرامج وترافقت الھامة، اإلستراتيجية الغذائية السلع من الذاتي االكتفاء

 السلبيات بعض إلى أدى ولكنه األسعار وضمان اإلنتاج زيادة في إيجابية نتائج النھج ھذا وحقق التحتية، البنى وإقامة

 .الطبيعية الموارد واستنزاف الخزينة موارد على الضغط خالل من

  - 10- اإلطار

نحو أربعة آالف طن ة سوري بتقديم رحب برنامج األغذية العالميلسورية لدعم شعبھا وتعزيز قدرته المعاشية بمبادرة من الحكومة ا

  .في سوريا تهمن القمح من أجل دعم عمليا

وخالل أربعة عقود قدم لھا مساعدات غذائية  1964بدأت في عام  ةھذا وجدير بالذكر أن مساعدات برنامج األغذية العالمي لسوري
  .ألف أسرة في عشرة محافظات سورية 40مليون دوالر أمريكي مع تقديم المساعدة لما يقارب من  400يمتھا إلى تصل ق

 2005أيلول  19: تاريخ النشر
www.wfp.org 
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 كفاءة زيادة ضمان وبالتالي التشوھات تلك تخفيض أو إلغاء إلى بعد فيما تطبيقه تم الذي السياسات تعديل جبرنام ھدف

 وخالل التخطيط عملية في الحكومي التدخل تخفيض وبدأ المستلزمات دعم تخفيض تم حيث .المحلية الموارد استخدام

ً  تأخذ التجاري التحرير عملية بدأت التسعينات  اھتمام وإيالء المحصولي التنويع سياسات تشجيع تم كما .امتسارع طابعا

 يتطلب مما الذاتي االكتفاء مبدأ محل يحل الذات على االعتماد مفھوم وبدأ .السورية الزراعة في النسبية للميزة متزايد

 السابق من أھمية أكثر دوراً  ولعبت الزراعية التجارة وتوسعت .العالمية التجارة في لسورية الفعالة المشاركة من المزيد

 األسواق في السورية للصادرات التنافسية القدرة زيادة إلى الھادفة السياسات تنفيذ وتم .الغذائي األمن ھدف تحقيق في

ً  .بنجاح العالمية ً  عنصراً  الزراعية التجارة تعتبر وحاليا  .سورية في الغذائي األمن تحقيق في ھاما

 49الغذائي لألمن الوطني مبادرة البرنامج -ل نحو مستقبل تغذوي محلي أفض 2- 7-10

 ضمان إلى والھادف والزراعة األغذية منظمة قبل من معرف ھو كما الغذائي األمن مفھوم تحقيق إلى سورية تسعى

 اآلمن الغذاء من الكافية الكميات إلستھالك واالقتصادية المادية القدرة على األوقات جميع وفي الناس جميع حصول

ً و والمغذي  وإمكانية الغذاء، توفر اذ يعتبر .ونشطة سليمة حياة يحيوا أن من يتمكنوا ولكي الغذائية الحتياجاتھم فقا

ً  عليه الحصول  عليه، الحصول وإمكانية الغذاء إتاحة في االستقرار من ممكن قدر أكبر وتحقيق واقتصاديا، ماديا

 اإلطار وضع ويخدم .والوطني واألسري الفردي المستوى على تتحقق أن يجب والتي المجال ھذا في محاورھامة

  .الھدف ھذا تحقيق وتنفيذه سوريا في الغذائي لألمن الوطني المتكامل للبرنامج

 العامة همالمح

 التابع الزراعية للسياسات الوطني المركز منوطني  فريق قبل من الغذائي لألمن الوطني البرنامج وصياغة إعداد تم

 في متخصصة وطنية فرق تم تشكيل أن بعد والزراعة األغذية منظمة من وبدعم الزراعي حواإلصال الزراعة لوزارة

  .العالقة ذات المجاالت

المنظمات  وخبرة تجربة من االستفادة وتمت المراحل، جميع في التشاركي النھج اعتماد للبرنامج التحضير إطار في تم

 .فعال وبشكل المعنية الجھات جميع ةمساھم ضمان في والزراعة األغذية منظمة وخاصة الدولية

تحقيق  في أسھمت التي السابقة والدولية الوطنية للمشاريع المكثفة التجارب من البرنامج ھذا صياغة في االستفادة وتمت

 .التنمية في سوريا شركاء من بدعم تنفيذھا تم والتي التشاركي النھج اعتمدت التي المشاريع وخاصة الغذائي، األمن

 الحديثة اإلنتاج تقانات واستخدام الطبيعية، للموارد المستدامة اإلدارة على التركيز خالل من جديد توجه لبرنامجا يقدم

 .كليھما أو التكاليف وخفض اإلنتاج زيادة خالل من الكفاءة وتحقيق الدخل، من تزيد التي

 الفقيرة والفئات الجغرافية المناطق فقرأ لتحديد منھجية عملية على الغذائي لألمن الوطني البرنامج صياغة اعتمدت

 لألمن المتعددة باالتجاھات المتعلقة مؤخرا بذلت التي الجھود جميع استعراض إلى باإلضافة المستھدفة، والضعيفة

 وھيئة لإلحصاء المركزي المكتب لدى المتاحة المسح وبيانات لمعلومات تقييم إجراء تم وكذلك سورية، في الغذائي

   .والضعيفة الفقيرة وبالجماعات بالفقر والمتعلقة ة،الدول تخطيط

                                                           
محاور ومتطلبات تنفيذ البرنامج الوطني لألمن الغذائي - لمزيد من اإلطالع يمكن زيارة الموقع االلكتروني للمركز الوطني للسياسات الزراعية 

  49 ) اجتماع المانحين(  في سورية
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 الغذائي األمن تحقيق بھدف محدد زمني برنامج وضع إلى الحاجة

 الغذائي األمن وأبعاد مكونات جميع لتلبية الغذائي لألمن شامل وطني برنامج وضع السورية الحكومة قررت

 .الفقر حدة من تخفيفوال الزراعية و الريفية المستدامة التنمية في والمساھمة

 : يلي ما وتتضمن .البرنامج في خاصا اھتماما تتطلب التي الغذائي باألمن ترتبط رئيسية مجاالت عدة وھناك

 االعتبار  بعين األخذ مع الزراعية الريفية والتنمية المستدامة التنمية اجل من متماسك استراتيجي إطار وضع -

 .البرنامج لتنفيذ الالزمة السياسات بيئة تشكل أن يمكن التي والمياه الطبيعية الموارد

  .الزراعة مجال في المستدامة التنمية في للمساھمة الحديث الري نظام اعتماد في التوسع -

 .للحدود العابرة األمراض من والوقاية األغذية سالمة معايير تطوير -

 .الغذائي تقراراالس تحقيق في للمساھمة السوق نحو الموجھة المخاطر تدابير إلدارة وضع -

 خارج و داخل الدخل وتنويع اإلنتاجية لزيادة الصغيرة الحيازات ألصحاب مالئمة تكنولوجية حزم وضع -

 .المزارع

 واستقرار توفر على يؤثر أنه يبدو الذي المناخ تغير اثر لمعالجة البحوث ومبادرات المناسبة السياسات تعزيز -

 .الغذاء

 مجموعة لتقديم الوطنية المؤسسات قبل من والجھود العناصر كافة تجميع يتطلب ائيالغذ األمن برنامج فان عليه وبناء

 .سورية في الغذائي لألمن المتعددة األبعاد لمعالجة شاملة

 ويضع االستراتيجي واإلطار السابقة الوطنية للخطط استكماال يمثل أنه في الغذائي لألمن الوطني البرنامج أھمية تأتي

وقابل  منسق استثماري إطار ضمن األولوية ذات واألبعاد الغذائي األمن قضايا تعالج التي وعاتالموض عملية بصورة

 .للتنفيذ

األمن  انعدام من يعانون الذين السكان كافة يستھدف شامل برنامج سورية في الغذائي لألمن الوطني البرنامج كما يعتبر

الفقراء  مباشر بشكل ويستھدف الغذائي، األمن إلى ستندي واسع منھج تطوير نحو موجھة فعاليات ويقترح الغذائي،

لتعزيز  المناسبة األنشطة يضع انه كما .الغذائي األمن انعدام من تعاني التي الفقيرة الفئات ومعظم المزارعين وصغار

المستدام،  الغذائي األمن لتحقيق الغذائي األمن انعدام يعانون الذين الناس مقدرات وبناء المعيشة سبل وتنويع اإلنتاجية،

  .األمان شبكات برامج خالل من الحاجة بأمس ھم من مساعدة الوقت نفس وفي

 ارتباط البرنامج بالمبادرات األخرى الوطنية والدولية المتعلقة باألمن الغذائي

باألمن الغذائي  عند صياغة البرنامج الوطني لألمن الغذائي في سورية تم األخذ باالعتبار العديد من المبادرات المتعلقة

كما تم ربط . وقد أجريت جميع المحاوالت لربط البرنامج الوطني لألمن الغذائي بالمبادرات الجارية لضمان التكامل

ويشكل الحد من الفقر وانعدام . البرنامج باألھداف اإلنمائية لأللفية واألھداف العالمية لمؤتمر القمة العالمي لألغذية

شامل للبرنامج كما يعتبر خفض عدد الفقراء والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من بين األمن الغذائي التصور ال

كذلك تم األخذ باالعتبار عند اقتراح المشاريع الجھود المستمرة مع . أھم مؤشرات األداء لمتابعة تنفيذ البرنامج
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اإلنمائي وغيرھا بشأن تقييم تغير المناخ على  المنظمات الدولية خاصة منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة

المستويات الوطنية واإلقليمية بھدف تحسين اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية النادرة ، وكذلك في اقتراح شبكات 

كما  .األمان االجتماعي ودعم المشاريع لتحسين معيشة الفقراء والفئات الضعيفة بما فيھا تلك التي تتأثر بتغير المناخ

استفاد البرنامج الوطني لألمن الغذائي من الجھود الحالية لمنظمة األمم المتحدة وخبرتھا في المشاريع المنفذة والناجحة، 

وكذلك تم تحديد . ومن الخبرات الحالية التي تعنى بدعم الفئات الضعيفة مع التركيز بوجه خاص على األطفال والنساء

  .الحالة الغذائية لھذه الفئاتعدة مشاريع لتحسين سبل المعيشة و
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  المنھجية

  مرفق المنھجية 

  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 كميات المنتجات المتبادلة بين الدول والمثقلة حسب األسعار : ) QI) (اداالستير(رقم كمية التصدير 

  ) . أي أنھا 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  

ً على أساس تسليم ظھر الباخرة( f.o.bيمثل التغير في قيمة الصادرات :  (EV)الرقم القياسي للتصدير  ) أي محسوبا

  ) .1991- 198وسطي فترة السنوات الثالث (بالنسبة لفترة األساس 
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po   = سعر فترة األساس  

po   =الكمية الحالية  
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qo   =كمية سنة األساس  

لفترة ) أي متضمنة التكاليف والتأمين والشحن( c.i.fيمثل تغير قيمة الواردات :  (IV)الرقم القياسي للواردات 

  . األساس 
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i    =الرقم القياسي للسلعة  

pt  = الحاليالسعر  

po  =سعر فترة األساس  

qt    =الكمية الحالية  

qo  =كمية سنة األساس 

يمثل التغيرات في كميات المنتجات المتبادلة بين الدول :  (UV)) الصادرات(الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات 

ي أنھا رقم السبيريس أ(في سنة األساس ) الصادرات(وتمثل التثقيالت كميات الواردات . والمثقلة حسب األسعار 
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po  = وسطي قيمة الوحدة) 1991- 1989(فترة األساس  

qo  = وسطي الكمية) 1991- 1989(فترة األساس  

 (ToT) حدا التجارة

  دة الصادرات والواردات يعرف على أنه النسبة بين األرقام القياسية لسعر وح
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   (RUV)قيمة الوحدة النسبية 

يتم حساب قيمة الوحدة النسبية لكل منتج على أنھا نسبة وسطي قيمة وحدة الصادرات السورية إلى وسطي قيمة الوحدة 

ج في سورية التي تساوي قيمة المنت قيمة وحدة( 1والنقطة المرجعية أو وسطي قيمة الوحدة النسبية ھي . العالمية 

فعندئذ تقوم سورية  1من ) أعلى(وإذا كانت قيمة الوحدة النسبية أدنى ) . الوحدة لنفس المنتج في األسواق العالمية

وتعتبر قيم الوحدة األعلى على أنھا تعكس . العالمي الوسطي " السعر"من ) أعلى(أدنى " بأسعار"بتصدير منتجاتھا 

  . شكل مؤشراً على القدرة التنافسية الضعيفة للسعر نوعية أعلى وھي الت

iwiw

isis

QE

QE
RUV   

i    =الرقم القياسي للسلعة  

Eis  = قيمة صادرات السلعةi  لسورية  

Qis  =  كمية صادرات السلعةi لسورية  

Eiw  = قيمة صادرات السلعةi للعالم  

Qiw  = كمية صادرات السلعةi للعالم  

   (RCA)ھرية الميزة النسبية الظا

يظھر الرقم القياسي ما إذا كان أداء السلعة المصدرة أعلى من الصادرات السورية الوسطية من حيث الحصة في 

تعدل حسب المشاركة اإلجمالية للصادرات _ وإذا كان للمنتج حصة مرتفعة من األسواق العالمية. األسواق العالمية 

  . ميزة نسبية بأنھا تظھر فعندئذ يقال _ السورية في األسواق العالمية
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Es  = قيمة إجمالي الصادرات السورية  

Eiw  =المنتج(قيمة صادرات السلعة (i للعالم  

Ew = قيمة إجمالي الصادرات العالمية  

  )TB(الميزان التجاري 

  على أنه قيمة الصادرات مطروحاً منھا قيمة الوارداتويعرف 

IETB   
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 =E               قيمة الصادراتI =قيمة الواردات  

  )STB(الميزان التجاري القياسي 

قيمة +قيمة الصادرات(على حجم التجارة ) قيممة الواردات-قيمة الصادرات(يعرف على أنه نسبة الميزان التجاري 

  )داتالوار

IE

IE
STB




  

   )PSE(تقديرات دعم المنتج 

القيمة المالية إلجمالي التحويالت من المستھلكين ودافعي الضرائب للمنتجين الزراعيين ، المحسوبة عند مستوى باب 

ثيراتھا على المزرعة ، والناشئة من إجراءات السياسات التي تدعم الزراعة ، بغض النظر عن طبيعتھا أو أھدافھا أو تأ

وتتضمن دعم سعر السوق والدفعات من الموازنة مثل التحويل اإلجمالي من دافعي . إنتاج المزرعة أو الدخل 

المساحة المزروعة  –اإلنتاج الحالي : الضرائب للمنتجين الزراعيين الناشىء من إجراءات السياسات المبنية على 

وتقيس النسبة المئوية .  الدخل المزرعي اإلجمالي  –دخالت اإلنتاج محددات م –استخدام المدخالت  –عدد الحيوانات /

  .   التحويالت كنسبة من إجمالي ما تستلمه المزرعة  PSEللـ

  )MPS(دعم سعر السوق 

ودافعي الضرائب للمنتجين الزراعيين الناشئة من إجراءات  القيمة المالية السنوية إلجمالي التحويالت من المستھلكين

التي تحدث فجوة بين أسعار السوق المحلية واألسعار الحدودية الخاصة بسلع زراعية محددة محسوبة عند السياسات 

  .باب المزرعة 

  )GSSE(تقديرات دعم الخدمات العامة 

القيمة المالية السنوية للتحويالت اإلجمالية للخدمات العامة المقدمة للزراعة بشكل جماعي الناشئة من إجراءات 

استھالك  –الدخل  -تي تدعم الزراعة بغض النظر عن طبيعتھا أو أھدافھا أو تأثيراتھا على إنتاج المزرعة السياسات ال

  .  منتجات المزرعة 

  )TSE(تقديرات الدعم الكلي 

القيمة المالية السنوية للتحويالت اإلجمالية من دافعي الضرائب والمستھلكين الناشئة من إجراءات السياسات التي تدعم 

اعة ، الصافية من استالمات الموازنة الموحدة بغض النظر عن  أھدافھا أو تأثيراتھا على إنتاج المزرعة أو الدخل الزر

التحويالت الكلية من السياسات الزراعية كنسبٍة مئوية من إجمالي الناتج المحلي  TSEوتقيس النسبة المئوية للـ. 

)GDP. (  

) التجارة اإلجمالية( ثافة التجارة لقطاع ما بإضافة التصدير إلى االستيراد يقيس االقتصاديون ك ) TI(كثافة التجارة 

  .ومقارنة إجمالي التجارة إلى الناتج المحلي اإلجمالي
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 %)بليون دوالر و( 2009تجارة العالم حسب المناطق،  -  1.1الجدول 

 الحصة العالمية%التغير  2009قيمة التجارة في العام  2008قيمة التجارة في العام  المنطقة

 100.0 23- 24860 32276 العالم

 47.5 16 11801 10177 أوروبا

 31.9 10 7939 7243 آسيا

 17.8 17 4422 3780 أمريكا الشمالية

 4.1 13 1018 902 أمريكا الوسطى والجنوبية

 3.9 23 962 785 اتحاد الدول المستقلة

 5.4 14 1348 1184 الشرق األوسط

 3.5 11.1 876.6 789.1 أفريقيا

     .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
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 %)بليون دوالر و( 2009- 2000العالم حسب المناطق، صادرات  -  2.1الجدول 

 المنطقة

  

  متوسط معدل 
 )00 -2002(-)09 -07( 

  ) 2009/200(التغير 
 09- 07متوسط  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002- 00متوسط  %

 العالم
6379.7 

6482.0 7551.0 9153.0 10121.0 13,670 
15,763.

0 
12,178.

0 
13,870.3 10.2 -22.7 

 22.5- 9.9 5,761.5 5,016.0 6,469.1 5,799.3 4353.0 4031.1 3381.7 2835.7 2709.7 أوروبا
 18.2- 10.4 3,919.3 3,575.2 4,372.4 3,810.3 2773.0 2633.9 2122.2 1808.1 1773.1 آسيا

 21.3- 5.8 1,826.1 1,602.4 2,035.2 1,840.8 1478.0 1324.5 1163.0 1106.2 1159.6 أمريكا الشمالية
أمريكا الوسطى 

 193.9 والجنوبية
187.8 212.9 276.3 351.0 498.0 603.4 458.9 520.1 13.1 -24.0 

اتحاد الدول 
 المستقلة

147.7 153.2 194.6 265.7 342.0 519.4 702.8 451.6 557.9 18.1 -35.7 

 32.6- 16.0 826.9 689.7 1,023.1 767.8 529.0 389.7 301.8 251.2 251.9 الشرق األوسط
 31.1- 15.6 458.6 383.9 557.4 434.5 296.0 231.7 175.2 140.1 144.1 أفريقيا

 المنطقة

  

  متوسط معدل
  )00-2002( -)09-07( 

  )2009/2008(التغير 
 09- 07متوسط  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002- 00متوسط  %

 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العالم
 0.4 0.3- 41.5 41.2 41.0 42.4 43.0 44.0 44.8 43.7 42.5 أوروبا
 5.8 0.2 28.3 29.4 27.7 27.9 27.4 28.8 28.1 27.9 27.8 آسيا

 1.9 4.0- 13.2 13.2 12.9 13.5 14.6 14.5 15.4 17.1 18.2 أمريكا الشمالية
أمريكا الوسطى 

 والجنوبية
3.0 2.9 2.8 3.0 3.5 3.6 3.8 3.8 3.7 2.7 -1.6 

اتحاد الدول 
 المستقلة

2.3 2.4 2.6 2.9 3.4 3.8 4.5 3.7 4.0 7.1 -16.8 

 12.7- 5.3 6.0 5.7 6.5 5.6 5.2 4.3 4.0 3.9 3.9 الشرق األوسط
 10.8- 4.9 3.3 3.2 3.5 3.2 2.9 2.5 2.3 2.2 2.3 أفريقيا

           .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
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         %)دوالر و بليون ( 2009- 2000واردات العالم حسب المناطق،  -  3.1الجدول 

 المنطقة

 قيمة واردات العالم

  متوسط معدل 
 )00 -2002(-)09 -07( 

التغير  %
2009/2008  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002- 00متوسط  

  متوسط
) 07 -09( 

 23.2- 10.2 14,497.3 12682.0 16513.0 14297.0 16422.0 14273 10121.0 9153.0 6649.0 العالم
 24.8- 10.1 6,039.8 5161.5 6860.4 6097.3 6820.0 6089.8 4353.0 4031.1 2794.6 أوروبا
 19.8- 11.9 4,020.2 3667.8 4573.7 3819.1 4545.2 3806.3 2773.0 2633.9 1632.0 آسيا

 25.1- 6.1 2,596.1 2178.0 2908.1 2702.1 2912.2 2706.8 1478.0 1324.5 1622.1 أمريكا الشمالية
 25.6- 12.2 498.4 442.9 595.0 457.2 595.6 457.9 351.0 276.3 197.9 أمريكا الوسطى والجنوبية

 33.4- 20.1 403.9 333.1 500.2 378.6 497.8 377.1 342.0 265.7 93.3 اتحاد الدول المستقلة
 17.6- 14.6 520.9 493.9 599.3 469.6 586.2 467.2 529.0 389.7 175.6 الشرق األوسط

 14.9- 15.3 418.0 405.2 476.3 372.6 465.6 368.3 296.0 231.7 133.7 أفريقيا

 المنطقة

% 

- 00( متوسط معدل 
2002( -)09-07( 

التغير  %
)2009/2008  09- 07متوسط  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002- 00متوسط  (

 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العالم
 2.0- 0.1- 41.7 40.7 41.5 42.6 41.5 42.7 43.0 44.0 42.0 أوروبا
 4.4 1.5 27.7 28.9 27.7 26.7 27.7 26.7 27.4 28.8 24.5 آسيا

 2.5- 3.8- 17.9 17.2 17.6 18.9 17.7 19.0 14.6 14.5 24.4 أمريكا الشمالية
 3.1- 1.8 3.4 3.5 3.6 3.2 3.6 3.2 3.5 3.0 3.0 أمريكا الوسطى والجنوبية

 13.3- 8.9 2.8 2.6 3.0 2.6 3.0 2.6 3.4 2.9 1.4 اتحاد الدول المستقلة
 7.3 3.9 3.6 3.9 3.6 3.3 3.6 3.3 5.2 4.3 2.6 الشرق األوسط

 10.8 4.6 2.9 3.2 2.9 2.6 2.8 2.6 2.9 2.5 2.0 أفريقيا
           .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر                   
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 %)بليون دوالر و(  2009أھم الدول المصدرة ،  -  4.1الجدول 

 القيمة  المصدرون
الحصة 
% العالمية

2008 

الحصة 
% العالمية

2009 
 2009الترتيب  2008الترتيب 

التغير  %
2009-2008  

رة باستثناء التجا(العالم 
 )األوروبية الداخلية

9431.0 100.0 100.0 - - -22 

تجارة ( 27االتحاد األوروبي 
 )خارجية

1528.3 15.9 16.2 1 1 -21 

 16- 2 2 12.7 11.8 1201.5 الصين

 18- 3 3 11.2 10.6 1056.0 الواليات المتحدة

 26- 4 4 6.2 6.5 580.7 اليابان

 14- 5 7 3.9 3.5 363.5 كوريا

 11- 6 8 3.5 3.1 329.4 ھونج كونج

 31- 7 6 3.4 3.8 316.7 كندا

 36- 8 5 3.2 3.9 303.4 روسيا

 20- 9 9 2.9 2.8 269.8 سنغافورا

 21- 10 11 2.4 2.4 229.6 المكسيك

 20- 11 12 2.2 2.1 203.7 تابييه

 39- 12 10 2.0 2.6 192.3 السعودية

 27- 13 13 1.9 1.9 175.0 االمارات العربية المتحدة

 سويسرا
172.9 1.7 1.8 14 14 -14 

 17- 15 19 1.7 1.5 162.6 الھند

 21- 16 15 1.7 1.6 157.4 ماليزيا

 استراليا
154.2 1.5 1.6 17 17 -18 

 23- 18 16 1.6 1.6 153.0 البرازيل

       .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
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       %)بليون دوالر و(  2009أھم الدول المستوردة ،  -  5.1الجدول 

 القيمة  المستوردون
الحصة 
% العالمية

2008 

الحصة 
% العالمية

2009 

الترتيب 
2008 

الترتيب 
2009 

التغير  %
2009-2008  

باستثناء التجارة (العالم 
 )األوروبية الداخلية

9623.1 100.0 100.0 - - -23 

تجارة ( 27االتحاد األوروبي 
 )خارجية

1673.3 18.3 17.4 1 1 -27 

 26- 2 2 16.7 17.4 1605.3 الواليات المتحدة

 11- 3 3 10.5 9.1 1005.7 الصين

 28- 4 4 5.7 6.1 552.0 اليابان

 10- 5 7 3.7 3.2 352.2 ھونج كونج

 21- 6 6 3.4 3.4 329.9 كندا

 26- 7 5 3.4 3.5 323.1 كوريا

 22- 8 10 2.6 2.4 249.6 الھند

 23- 9 9 2.6 2.6 245.8 سنغافورا

 24- 10 8 2.5 2.6 241.5 المكسيك

 34- 11 11 2.0 2.3 191.8 روسيا

 27- 12 12 1.8 1.9 174.4 تايبيه

 17- 13 14 1.7 1.6 165.5 استراليا

 سويسرا
155.7 1.5 1.6 15 14 -15 

 30- 15 13 1.5 1.6 140.9 تركيا

 21- 16 18 1.5 1.3 140.0 االمارات العربية المتحدة

 ندتايال
133.8 1.4 1.4 17 17 -25 

 27- 18 16 1.4 1.1 133.7 البرازيل

       .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
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 %)مليار دوالر و(  2009- 2007شبكة التجارة العالمية بالسلع حسب المناطق ،  -  6.1الجدول 

 العالم المستورد
  

 أمريكا الشمالية
  

 آسيا الشرق األوسط أفريقيا اتحاد الدول المستقلة ا الغربيةأوروب أمريكا الوسطى والجنوبية

 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 السنة

                                             المصدر

                                         العالم

 274 297 248 57 63 47 56 65 50 44 56 43 545 636 550 44 55 40 142 164 151 1169 1340 1133 )1(المنتجات الزراعية 

 208 220 176 54 59 43 50 59 44 40 51 39 469 536 454 39 49 35 123 136 122 987 1112 916 الغذاء

 66 77 71 4 5 4 6 7 6 4 5 4 76 100 97 4 6 5 19 28 29 182 228 217 المواد الخام

 3197 3913 3277 510 630 497 391 470 369 311 518 399 5105 6760 5989 437 586 449 2026 2695 2518 12178 15763 13670 إجمالي الصادرات السلعية

                                                 أمريكا الشمالية

 65 70 56 5 7 5 6 9 7 2 3 2 17 23 21 13 16 12 70 83 75 179 211 178 )2(لمنتجات الزراعية ا

 324 376 344 49 60 49 28 34 28 9 16 12 292 369 325 128 165 130 769 1013 951 1602 2035 1841 إجمالي الصادرات السلعية

 24 24 22 9 11 11 11 13 14 5 5 5 3 4 4 29 30 30 50 51 50 15 16 16 )1(من ) 2(نسبة 

                                                أمريكا الوسطى والجنوبية

 34 33 26 9 8 6 8 9 7 6 8 6 39 49 41 23 27 20 20 21 20 140 156 126 )3(المنتجات الزراعية 

 96 101 82 11 12 9 13 17 14 6 9 7 90 121 106 120 161 124 115 170 149 459 603 498 إجمالي الصادرات السلعية

 13 11 10 15 13 14 14 14 14 13 14 13 7 8 7 52 50 50 14 13 13 12 12 11 )1(من ) 3(نسبة 

                                                 أوروبا

 29 31 27 13 14 11 18 21 15 16 21 17 426 486 422 5 6 5 21 24 24 528 603 522 )4(المنتجات الزراعية 

 426 489 434 154 189 153 162 186 148 147 240 190 3620 4711 4270 75 97 80 366 475 458 5016 6469 5799 إجمالي الصادرات السلعية

 10 10 11 23 22 23 32 31 30 37 38 38 78 76 77 11 10 12 14 14 16 45 45 46 )1(من ) 4(نسبة 

                                                 اتحاد الدول المستقلة

 9 10 10 3 4 3 2 3 3 13 15 12 9 13 11 0 0 0 1 1 1 39 47 40 )5(النتجات الزراعية 
 63 79 60 14 25 17 7 10 7 87 137 104 239 403 296 5 9 6 23 35 26 452 703 519 إجمالي الصادرات السلعية

 3 3 4 5 6 5 4 4 6 30 28 29 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 )1(من ) 5(نسبة 

                                                 أفريقيا

 6 7 6 2 2 2 8 8 7 1 1 1 19 21 19 0 0 0 2 2 2 39 42 36 )6(المنتجات الزراعية 
 85 116 85 12 16 11 45 55 40 1 2 1 149 224 171 9 19 12 66 117 97 384 557 434 إجمالي الصادرات السلعية

 2 2 2 3 3 3 15 13 13 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 )1(من ) 6(نسبة 

                                                 الشرق األوسط

 2 3 2 10 10 9 1 2 1 1 1 1 2 3 3 0 0 0 0 1 0 18 19 17 )7(المنتجات الزراعية 

 357 566 382 107 125 107 34 48 38 4 6 5 76 127 103 5 7 4 60 110 83 690 1023 768 إجمالي الصادرات السلعية

 1 1 1 18 16 19 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 )1(من ) 7(نسبة 

                                                 آسيا

 129 144 121 15 19 12 12 14 10 5 7 5 33 41 35 3 5 3 28 33 29 226 262 215 )8(المنتجات الزراعية 

 1846 2187 1891 163 203 151 102 121 93 57 109 80 641 805 717 95 128 93 627 776 753 3575 4372 3810 إجمالي الصادرات السلعية

 47 48 49 26 29 25 22 21 19 12 12 11 6 6 6 8 8 8 19 20 19 19 20 19 )1(من ) 8(نسبة 
                        .ظمة التجارة العالميةموقع من: المصدر
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 (%). 2009حصة المنتجات الزراعية من إجمالي السلع األولية حسب المناطق،  -  7.1الجدول 
  الواردات الصادرات حصة المنتجات الزراعية من إجمالي السلع

  9.6 9.6 العالم

  7.0 11.2 أمريكا الشمالية

  10.0 30.5 أمريكا الوسطى والجنوبية

  10.7 10.5 أوروبا

  14.0 8.7 اتحاد الدول المستقلة

  14.3 10.2 أفريقيا

  11.2 2.6 الشرق األوسط

  8.6 6.3 آسيا

  الواردات الصادرات حصة المنتجات الزراعية من السلع األولية

  34.1 34.1 العالم

  28.6 45.1 أمريكا الشمالية

  35.3 43.9 أمريكا الوسطى والجنوبية

  40.7 52.3 أوروبا

  53.8 12.1 اتحاد الدول المستقلة

  51.5 13.7 أفريقيا

  55.5 3.7 الشرق األوسط

  24.8 36.9 آسيا

    .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
  

 %)مليار دوالر و( 2009أھم الدول المصدرة الزراعية،  -  8.1الجدول 

 المصدرون
 قيمة الصادرات

عالمية الحصة ال
 الترتيب %

معدل التغير 
 %السنوي 

2008 2009 2008 2009 

 12.9- 1 42.3 42.4 494.9 568.0 )27(االتحاد األوروبي 

 13.6- 2 9.4 9.5 110.3 127.6 تجارة خارجية -االتحاد األوروبي 

 14.6- 3 10.2 10.4 119.6 140.0 الواليات المتحدة

 6.1- 4 4.9 4.6 57.7 61.4 البرازيل

 19.4- 5 3.7 4.0 43.6 54.1 كندا

 3.3- 6 3.5 3.2 40.9 42.3 الصين

 24.9- 7 2.4 2.8 28.2 37.5 اآلرجنتين

 11.6- 8 2.4 2.4 28.0 31.7 تايالند

 23.1- 9 2.2 2.5 25.3 32.9 إندونيسيا

 10.3- 10 2.0 1.9 23.4 26.1 أستراليا

 11.8- 11 1.8 1.8 21.1 23.9 روسيا

 25.0- 12 1.8 2.1 20.9 27.8 ماليزيا

 23.5- 13 1.4 1.6 16.7 21.8 الھند

 8.7- 14 1.3 1.3 15.6 17.1 المكسيك

 14.0- 15 1.3 1.3 15.4 17.9 نيوزيالندا

 2.3- 16 1.2 1.1 14.6 14.9 تشيلي

      .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
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 %)مليار دوالر و( 2009، أھم الدول المستوردة الزراعية -  9.1الجدول 

 المستوردون
 قيمة الصادرات

الحصة العالمية 
% 

 الترتيب
معدل التغير 

 %السنوي 
2008 2009 2008 2009 2009 

 14.5- 1 43.9 45.8 525.4 614.4 )27(االتحاد األوروبي 

 19.1- 2 11.8 13.0 140.8 174.0 تجارة خارجية -االتحاد األوروبي 

 13.1- 3 8.4 8.6 100.7 115.9 ةالواليات المتحد

 11.7- 4 6.4 6.5 76.6 86.8 الصين

 16.2- 5 5.7 6.0 67.7 80.8 اليابان

 15.2- 6 2.4 2.6 29.1 34.3 روسيا

 6.0- 7 2.4 2.3 28.4 30.3 كندا

 20.0- 8 1.8 2.0 21.1 26.4 كوريا

 22.0- 9 1.7 1.9 20.2 25.9 المكسيك

 3.9 10 - 1.2 17.2 16.5 ھونج كونج

 16.7 11 1.2 0.9 14.1 12.1 الھند

 21.3- 12 1.0 1.2 12.5 15.9 السعودية

 7.8- 13 1.0 1.0 12.3 13.4 ماليزيا

 14.7- 14 0.9 1.0 11.4 13.3 أندونيسيا

 7.9- 15 0.9 0.9 11.3 12.3 سويسرا

 6.9- 16 0.9 0.8 10.6 11.4 االمارات العربية المتحدة

            .التجارة العالمية موقع منظمة: المصدر
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 %).مليار دوالر و( 2009-2007تجارة الشرق الوسط الزراعية،  -  10.1الجدول 

 الشرق األوسط

 الصادرات للشرق األوسط الواردات من الشرق األوسط  
 2009 2008 20092007 2008 2007 العالم

 510.3 629.6 497.2 689.7 1023.1 767.8 إجمالي السلع
 57.4 63.4 47.5 18.2 18.8 16.8 السلع الزراعية

%2.2 1.8 2.6 9.5 10.1 11.2 

 أمريكا الشمالية

 49.5 60.2 48.9 60.3 109.9 83.4 إجمالي السلع

 5.2 7.0 5.0 0.5 0.6 0.4 السلع الزراعية
%0.5 0.5 0.8 10.3 11.6 10.6 

 أمريكا الوسطى والجنوبية

 11.3 11.9 9.2 4.6 7.1 4.3 إجمالي السلع

 8.8 8.1 6.4 0.1 0.1 0.1 السلع الزراعية
%2.3 2.0 2.4 70.0 68.3 77.3 

 أوروبا

 153.5 188.7 153.0 75.8 127.1 102.9 إجمالي السلع

 13.2 14.1 11.0 2.3 2.9 2.6 السلع الزراعية
%2.5 2.2 3.0 7.2 7.5 8.6 

 اتحاد الدول المستقلة

 14.3 25.0 16.6 3.7 5.6 5.4 إجمالي السلع

 3.0 3.7 2.5 0.8 1.0 0.8 السلع الزراعية
%14.7 17.1 21.0 15.1 14.8 20.9 

 أفريقيا

 11.5 15.7 11.0 33.7 47.7 38.5 إجمالي السلع
 1.9 2.0 1.6 1.5 1.7 1.4 السلع الزراعية

%3.7 3.5 4.4 14.8 12.7 16.9 

 الشرق األوسط

 106.8 124.8 107.3 106.8 124.8 107.3 إجمالي السلع
 10.5 9.9 9.0 10.5 9.9 9.0 السلع الزراعية

%8.4 7.9 9.8 8.4 7.9 9.8 

 آسيا

 163.4 203.5 151.2 357.0 566.0 382.2 إجمالي السلع
 14.8 18.6 11.9 1.9 2.5 2.4 السلع الزراعية

%0.6 0.4 0.5 7.9 9.1 9.0 

      .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



2010التجارة الزراعية السورية   

179 

 %)مليون دوالر و(  2009-2007,2000,1990الواردات الزراعية لبعض الدول العربية  - 11.1الجدول   

 البلد
 %نسبة الزراعة من إجمالي الواردات  )مليون دوالر(القيمة 

1990 2000 2007 2008 2009 2009 

 17.8 6995 9098 6103 2815 2766 الجزائر

 20.4 9177 10635 6242 4208 4793 مصر

 18.3 2574 3043 2200 942 709 األردن

 16.8 2779 2438 2054 1210 ... لبنان

 13.4 4408 5887 4691 1941 1096 المغرب

 11.4 2057 2614 1644 1158 506 عمان

 13.1 12489 15861 12445 5663 3487 السعودية

 13.8 ... 1261 545 376 ... السودان

 20.3 3313 3020 2176 850 791 سورية

 10.6 2023 2985 2298 968 819 تونس

 7.6 10571 11355 8283 3857 1726 اإلمارات العربية المتحدة

 30.6 2600 2673 2183 ... ... اليمن

      .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر
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 )مليار دوالر( 2009-2006واردات وصادرات القمح العالمية،  -  12.1الجدول 

  09- 08معدل  2009 2008 2007 2006 السنة

 %التغير 

2007-2008 2008-2009 

 31.0- 47.9 42.3 34.6 50.1 33.9 22.5 الواردات

 28.3- 47.3 38.5 32.2 44.8 30.5 20.6 الصادرات

       قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

        

 %)مليار دوالر و( 2009أھم مستوردي القمح،  -  14.1الجدول  %)مليار دوالر و( 2009أھم مصدري القمح،  -  13.1الجدول 

 % 2009 البلد
 

 % 2009 البلد

 100 34.6 العالم  100 32.2 العالم

 5.3 1.8 الجزائر  16.7 5.4 الواليات المتحدة

 5.0 1.7 إيطاليا  16.5 5.3 كندا

 4.5 1.6 مصر  11.7 3.8 فرنسا

 4.2 1.4 اليابان  11.6 3.7 أستراليا

 4.0 1.4 إسبانيا  8.6 2.8 روسيا

 3.8 1.3 أندونيسيا  6.8 2.2 ألمانيا

   قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر   قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
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 )مليار دوالر( 2009- 2006واردات وصادرات الشعير العالمية،  -  15.1الجدول 

  09- 08معدل  2009 2008 2007 2006 السنة

 %التغير 

2007-2008 2008-2009 

 45.1- 50.1 7.0 4.9 9.0 6.0 4.0 الواردات

 41.3- 40.0 6.1 4.5 7.7 5.5 3.5 الصادرات

       قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

        

 %)مليار دوالر و( 2009أھم مستوردي الشعير،  -  17.1الجدول  %)مليار دوالر و( 2009أھم مصدري الشعير،  -  16.1الجدول 

 % 2009 البلد
 

 % 2009 البلد

 100 4.95 العالم  100 4.52 العالم

 25.4 1.26 السعودية  23.2 1.05 فرنسا

 8.8 0.43 الصين  16.1 0.73 أوكرانيا

 7.4 0.36 بلجيكا  13.3 0.60 أستراليا

 6.6 0.33 ألمانيا  9.7 0.44 روسيا

 6.0 0.30 اليابان  8.6 0.39 كندا

 5.9 0.29 إسبانيا  4.6 0.21 ألمانيا

   قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر   قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
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         )مليار دوالر( 2009- 2006واردات وصادرات الرز العالمية،  -  18.1الجدول 

  09- 08معدل  2009 2008 2007 2006 السنة

 %لتغير ا

2007-2008 2008-2009 

 17.0- 64.5 20.8 18.9 22.7 13.8 10.8 الواردات

 14.5- 60.3 19.6 18.1 21.1 13.2 10.6 الصادرات

        قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

        

 %)مليار دوالر و( 2009دي الرز، أھم مستور -  20.1الجدول   %)مليار دوالر و( 2009أھم مصدري الرز،  -  19.1الجدول 

 % 2009 البلد
 

 % 2009 البلد

 100 18.87 العالم  100 18.06 العالم

 7.3 1.37 السعودية  27.9 5.05 تايالند

 6.6 1.25 اإلمارات   13.3 2.40 الھند

 6.3 1.20 إيران  12.1 2.19 الواليات المتحدة

 5.6 1.05 الفيلبين  10.9 1.96 فيتنام

 3.4 0.63 الواليات المتحدة  9.8 1.77 تانباكس

 3.3 0.63 اليابان  4.1 0.74 إيطاليا

   قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر    قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
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         )مليار دوالر( 2009- 2006واردات وصادرات الذرة العالمية،  -  21.1الجدول 

  09- 08معدل  2009 2008 2007 2006 السنة

 %التغير 

2007-
2008 

2008-2009 

 29.9- 32.2 27.0 22.3 31.8 24.0 15.1 الواردات

 27.1- 31.9 23.5 19.8 27.2 20.6 13.2 الصادرات

        قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

        

 %)مليار دوالر و( 2009أھم مستوردي الذرة،  -  23.1ول الجد  %)مليار دوالر و( 2009أھم مصدري الذرة،  -  22.1الجدول 

 % 2009 البلد
 

 % 2009 البلد

 100 22.26 العالم  100 19.81 العالم

 16.9 3.77 اليابان  45.9 9.09 الواليات المتحدة

 7.4 1.64 كوريا  9.4 1.85 فرنسا

 6.5 1.44 المكسيك  8.1 1.61 األرجنتين

 4.3 0.96 يهتايب  6.6 1.30 البرازيل

 4.2 0.94 إسبانيا  5.1 1.01 أوكرانيا

 3.8 0.85 مصر  4.2 0.83 المجر

   قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر    قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

   التجارة األوروبية الداخلية باستثناء*    
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     )مليار دوالر( 2009-2006العالمية، واردات وصادرات القطن الممشط أو المكرود  -  24.1الجدول 

  09- 08معدل  2009 2008 2007 2006 السنة

 %التغير 

2007-2008 2008-2009 

 18.9- 18.7 0.2 0.15 0.19 0.16 0.14 الواردات

 17.9- 5.7 0.3 0.24 0.29 0.27 0.25 الصادرات

        قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

        

 %)مليار دوالر و( 2009أھم مستوردي القطن الممشط أو المكرود،  -  26.1الجدول  %)مليار دوالر و( 2009أھم مصدري القطن الممشط أو المكرود،  -  25.1لجدول ا

 % 2009 البلد
 

 % 2009 البلد

 100 0.154 العالم  100 0.236 العالم

 14.4 0.022 إسبانيا  32.3 0.076 الواليات المتحدة

 13.8 0.021 ماليزيا  9.5 0.022 أوغندا

 11.2 0.017 بريطانيا  9.3 0.022 تانزانيا

 9.7 0.015 أندونيسيا  7.9 0.019 الباكستان

 6.3 0.010 فرنسا  6.2 0.015 إيطاليا

 4.2 0.007 اليابان  5.7 0.013 اليونان

   ألمم المتحدةقاعدة بيانات ا: المصدر    قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
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       )مليار دوالر( 2009-2006واردات وصادرات زيت الزيتون العالمية،  -  27.1الجدول 

  09- 08معدل  2009 2008 2007 2006 السنة

 %التغير 

2007-2008 2008-2009 

 17.5- 4.9 4.5 4.08 4.95 4.71 4.75 الواردات

 19.7- 3.7 4.2 3.78 4.70 4.54 4.49 الصادرات

        قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

        

 %)مليار دوالر و( 2009أھم مستوردي زيت الزيتون،  -  29.1الجدول  %)مليار دوالر و( 2009أھم مصدري زيت الزيتون،  -  28.1الجدول 

 % 2009 البلد
 

 % 2009 البلد

 100 4.08 العالم  100 3.78 العالم

 30.9 1.26 إيطاليا  44.6 1.68 إسبانيا

 16.4 0.67 الواليات المتحدة  27.8 1.05 إيطاليا

 9.5 0.39 فرنسا  9.5 0.36 تونس

 5.5 0.22 ألمانيا  7.8 0.29 اليونان

 3.7 0.15 البرازيل  2.7 0.10 البرتغال

 3.6 0.15 بريطانيا  1.6 0.06 األرجنتين

   قاعدة بيانات األمم المتحدة: مصدرال    قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر
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         )مليار دوالر( 2009-2006واردات وصادرات السكر العالمية،  -  30.1الجدول 

  09- 08معدل  2009 2008 2007 2006 السنة

 %التغير 

2007-2008 2008-2009 

 10.6- 2.4 4.9 4.58 5.12 5.01 3.61 الواردات

 10.4- 0.1 3.5 3.33 3.71 3.71 2.66 الصادرات

        قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

        

 %)مليار دوالر و( 2009أھم مستوردي السكر،  -  32.1الجدول   %)مليار دوالر و( 2009أھم مصدري السكر،  -  31.1الجدول 

 % 2009 البلد
 

 % 2009 البلد

 100 4.58 العالم  100 3.33 العالم

 11.8 0.54 ألمانيا  20.7 0.69 الواليات المتحدة

 7.9 0.36 الواليات المتحدة  10.8 0.36 ھولندا

 6.6 0.30 المكسيك  9.8 0.33 الصين

 6.3 0.29 ھولندا  9.4 0.31 كندا

 6.2 0.28 فرنسا  8.0 0.27 ألمانيا

 5.5 0.25 بلجيكا  5.3 0.18 بلجيكا

   قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر    متحدةقاعدة بيانات األمم ال: المصدر
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 %) مليون دوالر و( 2009حتى  2002 -2000متوسط ,الميزان التجاري السوري 1- 2الجدول 

 09- 07متوسط  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-2000متوسط  القيمة 

 12,430 10,477 15,231 11,581 10,100 8,486 7,115 5,762 5514 )ص(الصادرات الكلية 

 15,648 15,258 17,994 13,691 10,626 10,047 7,996 5,092 4617 )و(الواردات الكلية

 3,218- 4,780.8- 2,762.7- 2,110.5- 526.2- 1,561.4- 880.6- 669.9 897.2 )و-ص(الميزان التجاري 

 28,077 25,735 33,225 25,272 20,727 18,533 15,111 10,854 10131 ) و+ص(حجم التجارة الكلي

 18.6- 8.3- 8.4- 2.5- 8.4- 5.8- 6.2 2448.2- 1.3- )100*و + ص /و - ص (%) (الميزان التجاري القياسي 

         سنوات متعددة, المجموعة االحصائية, المصدر المكتب المركزي لالحصاء
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 %)مليون دوالر و(  2009, كاء التجاريينمؤشرات التجارة الكلية السورية من خالل اھم الشر 2- 2الجدول 

 حجم التجارة  الصادرات المستوردات البلدان
الميزان 
 التجاري 

الميزان 
التجاري 
 القياسي

النسبة المئوية 
 لحجم التجارة

 10.8 94.4 2,619 2,775 2,697 78 العراق

 6.3 98.0- 1,592- 1,624 16 1,608 اوكرانيا

 5.7 57.2- 844- 1,475 316 1,159 تركيا

 5.5 35.9 503 1,403 953 450 المانيا

 5.1 97.9- 1,282- 1,309 13 1,295 الصين

 4.8 40.9- 503- 1,229 363 866 مصر 

 4.7 2.4- 29- 1,206 588 618 المملكة العربية السعودية

 4.4 3.5 40 1,142 591 551 ايطاليا

 3.6 97.3- 903- 929 13 916 روسيا االتحادية 

 3.5 50.2 451 899 675 224 نسافر

 2.7 34.8- 240- 689 224 464 الواليات المتحدة االمريكية

 2.1 29.4 155 528 341 186 اسبانيا

 2.0 32.4 170 525 347 177 االردن 

 2.0 38.8 195 504 350 154 لبنان

 1.9 98.8- 489- 495 3 492 البرازيل

 1.5 72.9- 276- 378 51 327 الھند 

 1.5 8.0- 30- 378 174 204 مارات العربية المتحدةاال

 1.5 27.8 105 376 240 136 ھولندا

 0.8 86.9 181 208 194 14 الجزائر

   9.8- 1,769- 18,069 8,150 9,919 المجموع

 29.8 39.3- 3,012- 7,665 2,327 5,339 بقية البلدان

 100.0 18.6- 4,781- 25,735 10,477 15,258 المجموع النھائي

    سنوات متعددة, المجموعة االحصائية, المصدر المكتب المركزي لالحصاء
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     %)مليون دوالر  و (2009حتى  2002 -2000متوسط , الصادرات السورية حسب القطاعات 3- 2الجدول 

 القطاع

 )مليون دوالر( قيمة الصادرات

 09- 07متوسط  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-2000متوسط 

 1,288 1492 1054 1,319 1,239 710 733 777 750 االسماك والغابات,الصيد, الزراعة

 3,932 2985 5078 3,734 3,453 3,647 2,847 3,646 3,640 منتجات المقالع والمعادن

 6,322 5056 8281 5,628 4,707 1,797 1,555 1,338 1,124 الصناعات

 1,534 1269 2297 1,036 718 289 217 192 112 المشروباتالمنتجات الغذائية و

 1,159 802 1554 1,119 889 240 216 272 243 المنسوجات

 589 128 936 702 684 643 672 508 437 الفحم ومنتجات المشتقات البترولية

 1,973 2857 291 2,771 2,416 625 449 367 332 المنتجات الصناعية االخرى

 887 943 818 900 700 2,332 2,003 1 0 االخرى

 12,430 10477 15231 11,581 10,100 8,486 7,137 5,762 5,514 المجموع

 النسبة المئوية  

  

 10.8 14.2 6.9 11.4 8.4 10.3 13.5 16.3 13.6 االسماك والغابات,    الصيد, الزراعة

 31.4 28.5 33.3 32.2 43.0 39.9 63.3 61.1 66.0 منتجات المقالع والمعادن

 50.4 48.3 54.4 48.6 21.2 21.8 23.2 22.6 20.4 الصناعات

 23.7 25.1 27.7 18.4 15.3 16.1 14.0 14.3 9.9 المنتجات الغذائية والمشروبات

 18.2 15.9 18.8 19.9 18.9 13.4 13.9 20.3 21.7 المنسوجات

 8.8 2.5 11.3 12.5 14.5 35.8 43.2 38.0 38.9 الفحم ومنتجات المشتقات البترولية

 36.4 56.5 3.5 49.2 51.3 34.8 28.9 27.4 29.5 المنتجات الصناعية االخرى

 7.4 9.0 5.4 7.8 27.475  28.066      0.012         -             0.0 االخرى

 100.0 100 100 100 100 100 100 100 100.0 المجموع
      سنوات متعددة, الحصائيةالمجموعة ا, المصدر المكتب المركزي لالحصاء
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 %)مليون دوالر و(2009حتى  2002 -2000متوسط , الصادرات السورية بحسب المناطق 4- 2الجدول 

    

 المنطقة

 )مليون دوالر(قيمة الصادرات 

-2000متوسط 
2002 

 09- 07متوسط  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

 4,299 3160 5121 4,617 4,057 3,777 2,756 3,519 3,474 االتحاد االوربي 

 123 35 107 226 196 63 42 156 160 البلدان االوربية االخرى

 5,931 5503 7741 4,549 3,778 1,371 1,533 1,203 1,008 البالد العربية

 697 561 836 694 427 313 396 605 585 البالد االسيوية

 336 240 421 345 236 306 178 251 95 البالد االمريكية 

 1,044 979 1004 1,149 1,405 2,656 2,210 28 192 بقية دول العالم

 12,430 10477 15231 11,581 10,100 8,486 7,115 5,762 5,514 مجموع العالم

 النسبة المئوية

 34.6 30.2 33.6 39.9 44.5 38.7 61.1 60.5 63.0 االتحاد االوربي 

 1.0 0.3 0.7 2.0 0.7 0.6 2.7 2.2 2.9 البلدان االوربية االخرى

 47.7 52.5 50.8 39.3 16.2 21.5 20.9 22.1 18.3 البالد العربية

 5.6 5.4 5.5 6.0 3.7 5.6 10.5 10.0 10.6 البالد االسيوية

 2.7 2.3 2.8 3.0 3.6 2.5 4.4 2.2 1.7 البالد االمريكية 

 8.4 9.3 6.6 9.9 31.3 31.1 0.5 2.9 3.5 بقية دول العالم

 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100 100 100 100.0 مجموع العالم

    سنوات متعددة, المجموعة االحصائية, المصدر المكتب المركزي لالحصاء
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 %)مليون دوالر و( 2009,وجھة الصادرات السورية الرئيسية 5- 2الجدول 

 %النسبة المئوية  )مليون دوالر(قيمة الصادرات  البلد

 اقالعر
2697 

25.7 

 المانيا
953 

9.1 

 فرنسا
675 

6.4 

 ايطاليا
591 

5.64 

 المملكة العربية السعودية
588 

5.61 

 مصر 
363 

3.5 

 لبنان
350 

3.34 

 االردن 
347 

3.31 

 اسبانيا
341 

3.26 

 تركيا
316 

3.0 

 ھولندا
240 

2.3 

 الواليات المتحدة االمريكية
224 

2.1 

 الجزائر
194 

1.9 

 ت العربية المتحدةاالمارا
174 

1.7 

 الھند 
51 

0.5 

 اوكرانيا
16 

0.2 

 الصين
13 

0.1 

 روسيا االتحادية 
13 

0.1 

 البرازيل
3 

0.0 

 77.8 8,150 المجموع

 22.2 2,327 بقية البلدان

 100.0 10,477 المجموع النھائي

  2010, المجموعة االحصائية, المصدر المكتب المركزي لالحصاء



2010التجارة الزراعية السورية   

192 

   %)مليون دوالر و ( 2009حتى  2002 - 2000متوسط , المستوردات السورية بحسب القطاعات 6- 2الجدول 

 القطاع

 )مليون دوالر(قيمة الواردات 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-2000متوسط 

 1,663 1,291 660 581 719 475 444 357 االسماك والغابات, الصيد, الزراعة
 212 98 257 226 89 49 36 52 والمعادن منتجات المقالع

 13,316 16,605 12,774 9,672 8,834 6,193 4,603 4,191 الصناعات التحويلية
 1,704 1,237 1,043 782 589 649 519 485 المنتجات الغذائية والمشروبات

 161 53 76 79 42 77 39 17 منتجات التبغ
 309 283 192 212 221 219 221 265 المنسوجات

 2,383 2,587 1,697 1,344 1,373 1,199 913 818 الكيميائيات وامنتجات الكيميائية
 2,752 3,136 1,839 168 1,134 937 648 625 المعادن االساسية

 278 227 240 732 724 41 569 408 اآلالت وتجھيزات اخرى
 998 944 949 954 697 556 374 264 الشاحنات والتريالت

 4,730 8,136 6,739 5,401 4,053 2,515 1,320 1,310 اعية االخرىالمنتجات الصن
 67 0 0 147 405 1,279 9 17 االخرى

 15,258 17,994 13,691 10,626 10,047 7,996 5,092 4,617 المجموع

 %النسبة المئوية 

 10.9 7.2 4.8 7.2 5.9 8.7 7.2 7.7 االسماك والغابات,     الصيد,  الزراعة
 1.4 0.5 1.9 0.9 0.6 0.7 0.6 1.1 مقالع والمعادنمنتجات ال
 87.3 92.3 93.3 87.9 77.5 90.4 92.0 90.8 الصناعات

 11.2 6.9 8.2 8.1 6.7 10.5 11.3 11.6 المنتجات الغذائية والمشروبات
 1.1 0.3 0.6 10.1 7.1 11.9 7.5 0.4 منتجات التبغ
 2.0 1.6 1.5 2.2 2.7 4.3 3.6 6.3 المنسوجات

 15.6 14.4 13.3 13.9 15.5 19.4 19.8 19.5 لكيميائيات وامنتجات الكيميائيةا
 18.0 17.4 14.4 1.7 12.8 15.1 14.1 14.9 المعادن االساسية

 1.8 1.3 1.9 7.6 8.2 0.7 12.4 9.7 اآلالت
 6.5 5.2 7.4 9.9 7.9 9.0 8.1 6.3 الشاحنات واتريالت

 31.0 45.2 52.8 55.8 45.9 40.6 28.7 31.3 المنتجات الصناعية االخرى
 0.4 0.0 0.0 4.0 16.0 0.2 0.3 0.4 االخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

      سنوات متعددة, المجموعة االحصائية, المصدر المكتب المركزي لالحصاء



2010التجارة الزراعية السورية   

193 

  
 %)مليون دوالر و( 2009حتى  2002 - 2000متوسط , المستوردات السورية بحسب المناطق 7- 2الجدول 

 المنطقة

 )مليون دوالر(قيمة الواردات 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-2000متوسط 

 3607 5248 3,992 1,973 1,231 1,095 1,046 1,343 االتحاد االوربي 

 2758 4235 2,368 1,842 1,221 1,080 611 633 البلدان االوربية االخرى

 2509 2788 2,700 1,844 1,255 1,111 684 496 الد العربيةالب

 4755 4538 3,513 1,895 1,421 1,162 1,591 742 البالد االسيوية

 1459 982 766 450 531 585 482 432 البالد االمريكية 

 171 202 353 2,622 4,388 2,963 678 972 بقية دول العالم

 15258 17994 13,691 10,626 10,047 6,743 5,092 4,617 مجموع العالم

 النسبة المؤية

 23.6 29.2 29.2 12.3 16.2 20.5 24.9 29 االتحاد االوربي 

 18.1 23.5 17.3 12.2 16.0 12.0 12.0 14 البلدان االوربية االخرى

 16.4 15.5 19.7 12.5 16.5 13.4 12.0 11 البالد العربية

 31.2 25.2 25.7 14.1 17.2 31.2 16.3 16 البالد االسيوية

 9.6 5.5 5.6 5.3 8.7 9.5 10.1 9 البالد االمريكية 

 1.1 1.1 2.6 43.7 43.9 13.3 24.8 21 بقية دول العالم

 100 100 100 100 100 100 100 100 مجموع العالم

    سنوات متعددة, المجموعة االحصائية, المصدر المكتب المركزي لالحصاء
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 %)مليون دوالر و( 2009,الرئيسيين للبضائع السورية  الموردين 8- 2الجدول 

 %النسبة المئوية  )مليون دوالر(قيمة الواردات  البلد

 اوكرانيا
1,608 

10.5 

 الصين
1,295 

8.5 

 تركيا
1,159 

7.6 

 روسيا االتحادية 
916 

6.0 

 مصر 
866 

5.7 

 المملكة العربية السعودية
618 

4.0 

 ايطاليا
551 

3.6 

 لالبرازي
492 

3.2 

 الواليات المتحدة االمريكية
464 

3.0 

 المانيا
450 

2.9 

 الھند 
327 

2.1 

 فرنسا
224 

1.5 

 االمارات العربية المتحدة
204 

1.3 

 اسبانيا
186 

1.2 

 االردن 
177 

1.2 

 لبنان
154 

1.0 

 ھولندا
136 

0.9 

 العراق
78 

0.5 

 الجزائر
14 

0.1 

 65.0 9,919 المجموع

 35.0 5,339 نبقية البلدا

 100.0 15,258 المجموع النھائي

  2010بيانات المكتب المركزي لالحصاء : المصدر
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 % )مليون دوالر و (  2009, تركيز السوق للتجارة السورية الكلية  9- 2الجدول 

  2009    

 بلدان 10اعلى  بلدان 5اعلى    المجموع النوع
 5العلى  %
 بلدان

10العلى  %  
    بلدان

    69 53 7221 5504 7,926 الصادرات الكلية 
    55 38.3 8418 5844 15,258 الواردات الكلية

      المصدر بيانات المكتب المركزي لالحصاء والمديرية العامة للجمارك

         
         

 %)مليون ليرة سورية و ( 2009حتى  2002 -2000متوسط ,2000التجارة والناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة لعام  10- 2الجدول 

 سورية
متوسط 

2000-
2002 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 1,422,178 1,339,286 1,284,035 1,215,082 1,156,714 1,089,027 1,018,708 953,540 الناتج المحلي االجمالي 

 265,048 230,747 252,856 292,457 265,504 246,270 254,078 242,218 الناتج المحلي الزراعي

 19 17 20 24 23 23 25 25 الناتج المحلي االجمالي /الناتج المحلي الزراعي 

 1,202,546 1,547,217 1,263,591 1,036,336 926,669 755,572 501,807 468,318 )الواردات+ الصادرات( التجارة الكلية
 84.6 115.5 98.4 85.3 80.1 69.4 49.3 49.1 الناتج المحلي االجمالي/ التجارة الكلية 

 321,457 326,101 236,070 193,016 136,654 116,544 102,819 87,702 )االستيراد+ التصدير (التجارة الزراعية

 26.7 21.1 18.7 18.6 14.7 15.4 20.5 18.7 التجارة الكلية/ التجارة الزراعية 

 121.3 141.3 93.4 66.0 51.5 47.3 40.5 36.2 الناتج المحلي الزراعي /التجارة الزراعية 

       2010, المجموعة االحصائية, المصدر المكتب المركزي لالحصاء
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 %)مليون دوالر و( 2009حتى  2002 -2000متوسط , وغير الغذائية, التجارة الزراعية السورية مصنفة بحسب المواد الخام المصنعة 11- 2الجدول 

  09- 07متوسط  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-2000متوسط  )ليون دوالرم(قيم المستوردات 

  2,363 3,142 2,365 1,580 1,316 1,188 1,015 869 734 المواد الغذائية والحيوانية
  594 766 558 458 335 412 315 217 131 المواد غير الغذائية

  2,957 3,909 2,923 2,038 1,651 1,601 1,330 1,086 864 اجمالي التجارة الزراعية

  1,776 2,273 1,665 1,389 1,093 1,021 881 676 501 المواد المصنعة
  1,181 1,635 1,258 650 559 580 449 422 363 المواد الخام

  2,957 3,909 2,923 2,038 1,651 1,601 1,330 1,098 864 التجارة الزراعية الكلية

  %النسبة المئوية

  79.9 80.4 80.9 77.5 79.7 74.2 76.3 80.0 85 مواد الغذائية والحيوانيةال

  20.1 19.6 19.1 22.5 20.3 25.8 23.7 20.0 15 المواد غير الغذائية

  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 اجمالي التجارة الزراعية

  60.1 58.2 57.0 68.1 66.2 63.8 66.3 61.6 58 المواد المصنعة
  39.9 41.8 43.0 31.9 33.8 36.2 33.7 38.4 42 المواد الخام

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 التجارة الزراعية الكلية

  09- 07متوسط  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-2000متوسط  )مليون دوالر(قيم الصادرات 

  2,646 2,518 3,204 2,216 1,750 798 748 799 630 المواد الغذائية والحيوانية
  600 454 879 467 460 334 318 338 351 المواد غير الغذائية

  3,246 2,971 4,083 2,683 2,209 1,132 1,066 1,137 981 اجمالي التجارة الزراعية

  1,912 1,451 2,950 1,335 950 411 247 226 127 المواد المصنعة
  1,334 1,521 1,133 1,348 1,259 721 819 911 854 مالمواد الخا

  3,246 2,971 4,083 2,683 2,209 1,132 1,066 1,137 981 التجارة الزراعية الكلية

  %النسبة المؤوية

  81.5 84.7 78.5 82.5902 79.1978 70.4633 70.1713 70.2549 64 المواد الغذائية والحيوانية
  18.5 15.3 21.5 17.4098 20.8022 29.5367 29.8287 29.7451 36 المواد غير الغذائية

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 اجمالي التجارة الزراعية

  58.9 48.8 72.2 49.8 43.0 36.3 23.2 19.9 13 المواد المصنعة
  41.1 51.2 27.8 50.2 57.0 63.7 76.8 80.1 87 المواد الخام

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 كليةالتجارة الزراعية ال

      بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك
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     %)مليون دوالر و ( 2009حتى  2002 -2000متوسط , التجارة الكلية والتجارة الزراعية 12- 2الجدول 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-2000متوسط  سورية

 )مليون دوالر(قيمة المستوردات

 15,258 17,994 13,691 10,626 10,047 7,996 5,092 4,617 االمستوردات الكلية

 3909 2923 2038 1651 1601 1,330 1,086 916 المستوردات الزراعية

 25.6 16.2 14.9 15.5 15.9 16.6 21.3 19.9 المستوردات الكلية/ المستوردات الزراعية 

 )مليون دوالر(قيمة الصادرات

 10,477 15,231 11,581 10,100 8,486 7,115 5,762 5514 الصادرات الكلية

 2971 4083 2683 2209 1132 1,066 1,137 981 الصادرات الزراعية

 28.4 26.8 23.2 21.9 13.3 15.0 19.7 17 الصادرات الكلية/  الصادرات الزراعية

 )مليون دوالر(الميزان التجاري 

 4,781- 2763 2,110.5- 526.2- 1,561.4- 880.6- 669.9 897.2 التجارة الكلية

 937.1- 1,159.2 644.5 557.8 468.2- 263.6- 51.1 65.5 *التجارة الزراعية

 )مليون دوالر(حجم التجارة 

 25,735 33,225 25.272 20,727 18,533 15,111 10,854 10,131 التجارة الكلية

 6,880 7,006 4,721 3,860 2,733 2,396 2,223 1,897 التجارة الزراعية

 26.7 27.7 18.7 18.6 14.7 15.9 20.5 18.7 التجارة الكلية/ التجارة الزراعية 

 الميزان القياسي

 18.6- 8.4- 2.5- 8.4 5.8 6.2- 2,448.2- 175,836.4 التجارة الكلية

 13.6- 16.5 13.7 14.4 17.1- 11.0- 2.30 0.03 التجارة الزراعية

     سنوات متعددة , المجموعة االحصائية, المصدر المكتب المركزي لالحصاء



2010التجارة الزراعية السورية   

198 

   %)مليون دوالر و( 2009حتى  2002 -2000,  قيم الصادرات الزراعية السورية بحسب الفصول 13- 2الجدول 

 الفصل 
متوسط 

2000-2002 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 247 741 308 345 271 256 287 292.1 ن القط
 144 240 238 248 208 254 224 163.3 الحيوانات الحية

 1 51 199 181 85 145 166 44.7 الحبوب
 447 340 497 359 126 97 124 138.2 )الخضار الطازجة(, الدرنات, الجذور, الخضار المأكولة

 210 1,147 99 60 59 53 17 2.7 المشروبات الروحية والخل
 96 168 274 183 100 40 59 18.4 )زيوت ودھون(الزيوت والدھون النباتية والحيوانية

 425 182 151 164 56 37 65 110 )الفواكه(الفواكه المأكولة والحمضيات و البطيخ االصفر
 70 74 212 171 46 30 52 87.4 )القھوة والتوابل(القھوة والشاي والمتة والتوابل 

 151 192 244 140 35 26 30 30.9 الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكلمحضرات من 
 128 14 5 6 7 18 11 7.0 بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية 

 446 378 173 115 21 17 17 9.4 الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل
 19 42 82 65 18 17 17 20.5 الجلود باستثناء الفراء

 244 104 42 41 16 13 9 5.1 من الحبوب او دقيق النشاءمحضرات 
 175 67 42 35 13 13 12 8.0 السكر والمنتجات السكرية

 28 24 13 9 13 11 8 10.1 البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية 
 11 22 16 9 11 8 7 10.7 الخضار االخرى

 18 93 21 13 6 7 9 0.9 منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء
 38 65 15 23 10 7 5 2.3 محضرات مختلفة قابلة لالكل
 4 6 4 5 5 5 5 4.9 المنتجات الحيوانية االخرى
 21 26 18 17 4 5 4 3.3 الكاكاو ومحضرات الكاكاو

 4 9 8 7 6 4 4 2.0 الصوف والشعر
 6 8 2 3 3 3 2 2.3 التبغ وبدائل التبغ المصنعة

 3 2 1 2 1 1 3 6.5 والالبصال والورود ونباتات الزينةالنباتات االخرى 
 15 19 11 7 4 1 1 0.2 االخشاب والمواد الخشبية

 5 2 1 0 0 0 0 0.0 محضرات اللحوم واالسماك والقشريات والرخويات
 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 االسمدة 

 9 61 2 0 1 0 0 0.2 الحوم واالحشاء القابلة لالكل
 0.7 0.4 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 اك والقشريات والرخوياتاالسم

 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 المنتجات الكيميائية
 0.3 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 الزيوت االساسية ومستحضرات التجميل

 0.2 0.5 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 ورق الزجاج  والمنسوجات المصنعة من الخضار
 0.5 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 والمصنوعات الفلينية الفلين

 0 0 0 0 0 0 0 0.0 نباتات خام وعلكة واصبغة
 0 0 0 0 0 0 0 0.0 منتجات كيمياوية عضوية 

 2 2 0 1 1 0 0 0.0 منتجات النشاء
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 المطاط

 0.0 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 جلود بفراء
 4 1 1 1 2 0 0 0.0 حصر وسالل

 0 0 2 1 0 0 0 0.0 الحرير

 2971.4 4,083 2,206.32,679.0 1,137.31,066.01,129.3 981.0 المجموع النھائي

     سنوات متعددة , المجموعة االحصائية, المصدر المكتب المركزي لالحصاء
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 )مليون دوالر( 2009حتى  2002 - 2000الصادرات الزراعية السورية الرئيسية  14- 2الجدول 

 السلع
متوسط 

2000-2002 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 104.4 215.7 214.3 223.0 180.8 225.3 201.1 153.7 االغنام

 79.0 77.5 76.0 170.7 163.5 156.3 139.5 201.2 القطن غير الممشط وغير المكرود

 65.2 147.1 248.3 167.7 95.3 36.0 53.2 7.4 زيت الزيتون

 0.4 11.0 56.4 33.7 84.6 119.0 117.8 42.1 القمح

 206.1 1,144.9 98.2 59.6 58.2 52.5 16.0 2.5 المياه المعدنية والغازية

 201.9 124.0 208.1 153.2 41.2 27.3 51.8 69.9 البندورة

 49.8 42.3 163.0 139.7 32.3 23.2 42.7 80.1 بذور الكمون

 159.9 53.6 58.1 90.6 29.1 18.9 31.5 42.9 **رةفواكه مختا

 3 3 7 10 7 6 4 4.1 البقوليات

 19.7 69.4 133.4 36.6 31.4 26.7 28.8 17.1 العدس

 115.5 62.0 11.8 16.5 9.7 6.3 10.8 20.5 الحمضيات

 0.03 0.2 0.4 1.0 8.1 12.1 6.3 2.4 الحمص

 20.0 19.3 33.5 31.2 7.5 5.1 7.6 9.8 قمر الدين

 9 18 31 19 7 4 6 3.8 اليانسون

 83.1 239.8 115.8 90.7 17.5 11.5 9.9 4.8 االلبان واالجبان

 40.3 33.1 7.1 20.5 5.4 3.0 3.1 6.9 البطاطا والبطاطا المصنعة
كسبة فول الصويا و القطن 

 والزيتون وعباد الشمس 
3.2 9.4 16.9 7.0 4.0 2.8 12.3 30.2 

 26.0 3.6 8.6 3.9 3.2 2.2 5.0 20.2 العنب 

 22.6 8.4 4.5 4.5 0.9 1.7 4.5 8.2 الفستق الحلبي 

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 25.6 47.9 2.5 الشعير

 1,236.0 2,285.6 1,478.3 1,276.6 790.2 779.1 796.9 703.4 المجموع

 1,735.4 1,797.1 1,204.6 932.5 342.2 286.9 340.4 277.6 سلع اخرى

 2971.4 4082.7 2,682.9 2,209.1 1,132.4 1,066.0 1,137.3 981.0 رات الزراعيةاجمالي الصاد

المشمش, الكرز, التفاح  ** الخوخ و , االجاص ,
        الدراق

     بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك
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  (%) 2009حتى  2002 - 2000الصادرات الزراعية السورية الرئيسية  15- 2الجدول 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-2000متوسط  السلع

 3.5 5.3 8.0 10.1 16.0 21.1 17.7 15.7 االغنام

 2.7 1.9 2.8 7.7 14.4 14.7 12.3 20.5 القطن غير الممشط وغير المكرود

 2.2 3.6 9.3 7.6 8.4 3.4 4.7 0.8 زيت الزيتون

 0.0 0.3 2.1 1.5 7.5 11.2 10.4 4.3 القمح

 6.9 28.0 3.7 2.7 5.1 4.9 1.4 0.3 المياه المعدنية والغازية

 6.8 3.0 7.8 6.9 3.6 2.6 4.6 7.1 البندورة

 1.7 1.0 6.1 6.3 2.9 2.2 3.8 8.2 الكمون 

 5.4 1.3 2.2 4.1 2.6 1.8 2.8 4.4 فواكه مختارة

 0.1 0.1 0.3 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 البقوليات

 0.7 1.7 5.0 1.7 2.8 2.5 2.5 1.7 سالعد

 3.9 1.5 0.4 0.7 0.9 0.6 0.9 2.1 الحمضيات

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.1 0.6 0.2 الحمص

 0.7 0.5 1.2 1.4 0.7 0.5 0.7 1.0 قمر الدين

 0.3 0.4 1.2 0.9 0.6 0.3 0.5 0.4 اليانسون

 2.8 5.9 4.3 4.1 1.5 1.1 0.9 0.5 الجبن 

 1.4 0.8 0.3 0.9 0.5 0.3 0.3 0.7 البطاطا 

 1.0 0.3 0.1 0.2 0.6 1.6 0.8 0.3 كسبة  

 0.9 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 2.1 العنب 

 0.8 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.4 0.8 الفستق الحلبي 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 4.2 0.3 الشعير

 41.6 56.0 55.1 57.8 69.8 73.1 70.1 71.7 المجموع

 58.4 44.0 44.9 42.2 30.2 26.9 29.9 28.3 سلع اخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجمالي الصادرات الزراعية

  سنوات متعددة , المجموعة االحصائية, المصدر المكتب المركزي لالحصاء
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   %)دوالر و  مليون( 2009حتى  2002 -2000, قيم المستوردات السورية بحسب الفصول 16- 2الجدول  

رقم 
الفصل

 الفصل 
متوسط 

2000-2002 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 975 854 362 346 401 279 257 204.9 الحبوب 10
 543 328 333 249 195 203 167 138.5 السكر والمنتجات السكرية 17
 181 77 76 52 88 103 65 67.3 بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية  23
 144 112 115 89 104 102 84 87.1 )القھوة والتوابل(القھوة والشاي والمتة والتوابل  9

 474 278 168 127 116 98 90 69.4 البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية  12
 237 171 132 99 100 86 80 77.6 )زيوت ودھون(الزيوت والدھون النباتية والحيوانية 15
 1 1 1 0 1 80 30 17.8 االسمدة  31
 171 247 140 108 88 61 51 47.0 الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل 4

 161 53 76 79 42 57 39 17.0 التبغ وبدائل التبغ المصنعة 24
 152 103 82 69 49 45 42 37.3 )الفواكه(الفواكه المأكولة والحمضيات و البطيخ االصفر 8

 9 10 3 4 3 42 32 27.9 ةالمنتجات الكيميائي 38
 62 37 35 32 23 24 22 23.7 محضرات اللحوم واالسماك والقشريات والرخويات 16
 104 127 55 32 23 23 16 12.6 )الخضار الطازجة(, الدرنات, الجذور, الخضار المأكولة 7

 51 45 40 37 29 22 19 28.6 محضرات مختلفة قابلة لالكل 21
 28 11 21 31 16 20 19 8.7 الحيوانات الحية 1

 24 16 18 14 14 12 11 9.8 محضرات من الحبوب او دقيق النشاء 19
 21 18 13 12 11 11 9 6.0 الزيوت االساسية ومستحضرات التجميل 33
 27 33 16 15 17 11 9 5.0 القطن  52
 39 32 25 17 16 9 7 3.9 محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل 20
 29 17 16 14 10 8 6 4.6 الكاكاو ومحضرات الكاكاو 18
 26 31 18 19 13 8 8 4.6 ورق الزجاج  والمنسوجات المصنعة من الخضار 53
 8 7 8 8 6 6 3 2.4 الجلود باستثناء الفراء 41
 68 29 38 15 13 5 2 1.8 المشروبات الروحية والخل 22
 15 8 6 4 4 5 3 3.0 والنشاءمنتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع  11
 16 8 8 4 2 2 0 0.3 االسماك والقشريات والرخويات 3

 12 8 6 8 10 2 1 1.5 الصوف والشعر 51
 4 2 2 1 1 2 1 0.9 نباتات خام وعلكة واصبغة 13
 2 2 1 1 1 1 1 0.3 المنتجات الحيوانية االخرى 5

 275 230 203 155 194 1 10 5.1 االخشاب والمواد الخشبية 44
 1 1 1 1 1 1 0 0.7 الخضار االخرى 14
 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 الفلين والمصنوعات الفلينية 45
 0.5 0.9 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 النباتات االخرى والالبصال والورود ونباتات الزينة 6
 34 5 6 0 0 0 0 0.1 الحوم واالحشاء القابلة لالكل 2

 3 5 2 1 2 0.1 0.00 0.0 ياوية عضوية منتجات كيم 29
 8 10 6 4 4 0 0 0.0 منتجات النشاء 35
 3 6 6 3 1 0 0 0.0 المطاط 40
 0.01 0.00 0.14 0.11 0.02 0.00 0.00 0.0 جلود بفراء 43
 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 حصر وسالل 46
 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الحرير 50

 3,909 2,923 2,038 1,651 1,601 1,330 1,086 916 النھائيالمجموع   

    بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك  
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 %)   مليون  دوالر ( 2009حتى  2002 -2000, المستوردات الزراعية السورية الرئيسية 17- 2الجدول 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-2000متوسط  السلع

 102 الذرة
104 113 181 169 223 256 356 

 السكر
121 

159 193 186 236 316 312 524 

 زيوت من بذور مختلفة
27 

54 57 56 38 41 
50 49 

 الشاي
47 

53 57 55 54 52 70 68 

كسبة فول الصويا و القطن 
 والزيتون وعباد الشمس 

52 48 90 82 48 74 67 176 

 الرز
60 

59 80 89 100 118 
163 185 

 42 57 53 36 45 39 36 32 حليب البودرة

 الموز
21 

22 25 25 37 54 56 84 

 بذور السمسم وبذور عباد الشمس
25 

24 29 30 32 43 59 86 

 السمك المعلب
24 

20 23 20 29 32 33 56 

 5 12 8 25 5 12 12 36 السمن النباتي

 الزبدة والسمنة
14 15 20 20 16 17 20 20 

 القھوة 
21 

9 20 26 16 39 22 50 

 فول الصويا
16 

36 37 55 63 80 166 336 

 المتة
14 

13 15 12 8 12 13 15 

 3 9 1 3 6 10 13 7 النخالة والبقايا االخرى

 الشعير
38 

109 59 0 0 1 
317.7 0 

 4 الزيوت والدھون المھدرجة
5 7 22 1 17 0 0 

 المجموع
661 792 887 912 914 1181 1681 2054 

 1,854 1,243 857 738 688 443 294 255 سلع اخرى

 3,909 2,923 2,038 1,651 1,601 1,330 1,086 916 اجمالي الواردات الزراعية

   بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك
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 %)   مليون  دوالر (2009حتى  2002 -2000ط , المستوردات الزراعية السورية الرئيسية 18- 2الجدول 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002-2000متوسط  السلع

 1 2 2 2 2 4 5 6 الذرة

 2 2 3 3 3 4 5 6 السكر

 3 6 3 5 3 6 8 5 زيوت من بذور مختلفة

 4 6 8 7 6 7 7 6 الشاي

كسبة فول الصويا و القطن 
 والزيتون وعباد الشمس 

4 4 3 2 3 3 1 1 

 2 3 3 3 2 2 2 2 الرز

 2 3 3 3 2 2 3 3 الحليب المجفف

 1 2 2 2 2 1 2 2 الموز

 0 0 1 1 2 0 1 1 بذور السمسم وبذور عباد الشمس

 0 1 1 1 1 2 2 2 السمك المعلب

 1 2 1 2 1 2 2 1 السمن النباتي

 5 11 8 5 4 4 3 4 الزبدة والسمنة

 0 1 1 1 1 1 1 1 القھوة 

 0 0 0 0 0 0 1 1 فول الصويا

 3 0 16 0 0 0 5 12 المتة

 0 0 0 1 0 2 1 1 النخالة والبقايا االخرى

 42 70 82 72 57 69 82 87 الشعير

 34 63 61 52 46 52 41 32 الزيوت والدھون المھدرجة

 76 134 143 123 103 120 122 119 المجموع

 0 0 0 0 0 0 0 0 سلع اخرى

 100 100 100 100 100 100 100 100 اجمالي الواردات الزراعية

  سنوات متعددة , المجموعة االحصائية, المصدر المكتب المركزي لالحصاء
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 ) ألف دوالر( 2007- 2006و  1998للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل األعوام )  RCA(الميزة النسبية الظاھرية  1- 3الجدول 

 السلع

2000 2007 2008 

 لقيمةا RCA القيمة
RCA 

 القيمة
RCA 

 العالم سورية العالم سورية   العالم سورية

 289.5 786,219 215,744 260.3 997,499 214,938 214.9 641,082 99,632 األغنام الحية

 8.5 9648569 77514 8.1 11,368,509 76,223 43.9 6436476 204146 لنت القطن

 18.1 7245078 124008 36.8 6,846,505 208,724 38.3 2821088 78113 البندورة

 5.2 3811223 18871 3.2 3,179,956 8,528 10.8 1716149 13403 البرتقال

 3.4 973811 3170 4.5 809,435 2,985 34.9 334891 8447 الكرز

 1.1 365043 371 4.6 300,851 1,136 80.9 151004 8837 المشمش

 8.2 6221681 48469 10.3 6,135,297 52,172 4.8 2282757 7872 التفاح

 0.3 44897314 10994 2.1 32,851,941 56,548 0.8 14160801 8,473 القمح

 0.7 5616769 3594 1.8 5,916,077 8,654 8.1 2502363 14602 العنب

 58.6 1249664 69369 191.1 845,861 133,845 32.2 445617 10365 العدس

 10.5 3323079 33116 2.5 3,396,526 7,125 10.9 1289924 10206 البطاطا

 0.4 25077842 10660 2.9 21,041,930 50,398 0.4 9440011 3000 )من حليب البقر(الجبن 

 234.9 96619 21513 206.7 90,943 15,566 99.9 97876 7073 زغب بذور القطن

 5.2 1707343 8383 3.9 1,382,067 4,504 16.8 536928 6527 الفستق الحلبي

 0.3 680226 205 0.9 554,402 401 3.0 340545 749 صالحم

 8.3 5797464 45738 54.0 5,575,393 249,057 2.5 2193922 3919 زيت الزيتون البكر

 15,231,289 11,580,680 4,699,700 قيمة إجمالي الصادرات السورية

 16,070,000,000 13,987,000,000 6,499,000,000 قيمة إجمالي الصادرات العالمية

             قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة: المصدر
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     )طن -ألف دوالر ( 2007 - 2006و  1998للصادرات الزراعية السورية خالل  )  RUV(قيمة الوحدة النسبية  2-3الجدول 

 السلع

2000 

RUV 

2007 

RUV 

2008 

RUV الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة 

 العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية

 997,499 215,744 1.8 732,688 85,598 997,499 214,938 3.2 841,299 42,308 614,082 99,632 *األغنام الحية
54,466.3 

556,695 2.2 

 لنت القطن
204146 6436476 187069 5696363 

1.0 76,223 11,368,509 43,977 8,676,210 1.3 
77514 9648569 36000 6329707 

1.4 

 بندورة
78113 2821088 189648 3796579 

0.6 208,724 6,846,505 493,930 6,810,531 0.4 
124008 7245078 367750 6108617 

0.3 

 البرتقال
13403 1716149 24022 4537390 

1.5 8,528 3,179,956 28,130 5,269,911 0.5 
18871 3811223 51889.9 6108617 

0.6 

 8,473 القمح
14160801 

35,615 
117190198 

2.0 56,548 32,851,941 225,041 132,832,103 1.0 
10994 44897314 39552 131129512 

0.8 

 العنب
14602 2502363 21158 2812581 

0.8 8,654 5,916,077 25,105 4,431,336 0.3 
3594 5616769 4724 3867715 

0.5 

 العدس
10365 445617 16457 1098202 

1.6 133,845 845,861 243,165 1,646,552 1.1 
69369 1249664 44069 1319914 

1.7 

 البطاطا
10206 1289924 23259 7763843 

2.6 7,125 3,396,526 16,044 10,472,706 1.4 
33116 3323079 124611 9914503 

0.8 

 0.3 4436918 5461 25077842 10660 0.4 4,598,443 25,552 21,041,930 50,398 0.7 3110635 1470 9440011 3000 )من حليب البقر(الجبن 

 زغب بذور القطن
7073 97876 27302 278840 

0.7 15,566 90,943 37,202 229,956 1.1 
21513 96619 31874 156756 

1.1 

 الفستق الحلبي
6527 536928 3673 164198 

0.5 4,504 1,382,067 1,125 316,092 0.9 
8383 1707343 1889 374456 

1.0 

 الحمص
749 340545 1066 753065 

1.6 401 554,402 555 823,808 1.1 
205 680226 161 928671 

1.7 

 زيت الزيتون البكر
3919 2193922 1371 994452 

1.3 249,057 5,575,393 81,150 1,391,718 0.8 
45738 5797464 14245 1311284 

0.7 

                       قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة: المصدر
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 (%) 2009 -  2008تنوع السوق للصادرات الزراعية السورية الرئيسية   3- 3الجدول 

 أھم السلع المصدرة
 عدد الشركاء التجاريين حصة أھم عشر دول حصة أھم خمس دول

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

 7 7 100.0 100.0 99.9 98.9 ام الحيةاألغن

 18 17 97.6 82.0 82.4 67.6 القطن غير المكرود وغير الممشط

 7 9 99.9 100.0 99.7 97.0 القمح القاسي والطري

 25 36 99.9 100.0 99.7 99.9 المياه الغازية والمعدنية

 45 44 92.3 80.4 74.7 74.7 زيت الزيتون

 24 16 99.9 99.8 97.8 94.7 بندورة

 44 44 87.7 82.6 75.7 75.4 بذور الكمون

 19 19 97.3 96.1 93.3 89.5 فواكه مختارة

 13 33 99.0 98.0 90.6 92.1 العدس

 17 10 100.0 93.9 98.0 99.7 الجلود

 6 9 100.0 100.0 99.9 93.7 زغب بذور القطن

 2 26 100.0 81.6 100.0 67.2 الحمص

 22 28 99.4 92.0 98.5 95.0 الحمضيات

 14 7 98.9 100.0 89.3 99.5 العنب الطازج

 22 19 97.2 96.5 87.8 88.3 الفستق الحلبي

 14 12 98.4 99.9 96.2 95.5 )بذور -مجمدة  - طازجة (البطاطا 

 18.7 21.0 98.0 93.9 92.7 89.3 المتوسط

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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  (%) 2009 -  2008تنوع السوق للواردات الزراعية السورية الرئيسية   4- 3ل الجدو

 أھم السلع المستوردة
 عدد الشركاء التجاريين حصة أھم عشر دول حصة أھم خمس دول

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

 14 9 99.9 100.0 97.3 99.9 )مكرر وخام(السكر 

 11 18 99.9 98.8 93.3 92.0 الذرة الصفراء

 10 13 100.0 98.5 94.2 85.2 الشعير

 13 23 99.2 96.0 85.0 84.2 الرز

 10 14 100.0 99.9 98.8 98.6 الشاي

 8 6 100.0 100.0 98.5 99.9 كسبة الزيتون وفول الصويا وأخرى

 3 3 100.0 100.0 100.0 100.0 فول الصويا

 10 16 100.0 95.5 68.6 80.9 الحليب المجفف

 17 13 99.6 98.7 84.3 93.8 الموز

 9 10 100.0 100.0 99.5 98.0 األسماك المعلبة

 17 18 96.8 99.1 89.5 91.3 بذور السمسم وعباد الشمس

 2 2 100.0 100.0 100.0 100.0 مطحونة أو غير مطحونة, مع سوقھا, خام , المتة 

 6 4 100.0 100.0 99.9 100.0 نخالة ونخالة جريش وغيرھا

 19 19 96.4 95.3 86.0 80.4 لسمنالزبدة وا

 18 11 99.2 99.5 96.3 98.0 القھوة

 11.1 11.9 99.4 98.8 92.7 93.5 المتوسط

      قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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 )طن( 2009الميزان السلعي ألھم الصادرات والواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام  5- 3الجدول 

 الصادرات الواردات االنتاج المنتجات
االستھالك 
 الظاھري

 االكتفاء الذاتي
 

  99.8 3,708,373 419 7,008 3,701,784 القمح القاسي والطري

  58.7 1,441,412 0 595,743 845,669 الشعير

  109.9 93,199 11,450 2,188 102,461 العدس

  90.6 63,309 42 6,000 57,351 الحمص

  302.8 7,632 15,475 0 23,107 ور الكمونبذ

  8.7 2,109,553 288 1,926,586 183,255 الذرة 

  110.4 590,838 61,243 23 652,058 القطن غير المكرود وغير الممشط

  101.9 899,352 22,187 4,739 916,800 *األغنام

  21.7 92,570 5,885 78,331 20,124 وعباد الشمس,بذور السمسم 

  10,351.0 6,120 627,550 187 633,483 بندورةال

  116.1 607,784 110,697 12,895 705,586 البطاطا

  0.2 941,739 887 941,003 1,623 فول الصويا

  109.1 328,122 31,595 1,717 358,000 العنب

  115.8 85,387 13,990 464 98,913 المشمش

  178.5 202,225 162,775 4,022 360,978 التفاح

  96.2 26,532 0 1,011 25,521 األجاص

  125.3 45,402 11,673 189 56,886 الكرز

  166.8 37,540 39,914 14,826 62,628 الدراق

  126.8 861,506 269,783 38,667 1,092,622 الحمضيات

  104.9 58,615 5,563 2,694 61,484 الفستق الحلبي 

  14.0 1,312,553 102,407 1,231,798 183,162 السكر

  0.0 38,881 0 38,881 0 القھوة

  0.0 30,332 0 30,332 0 الشاي

  0.0 2,783 2,175 4,958 0 الحليب المجفف

  111.7 150,514 19,160 1,511 168,163 **زيت الزيتون 

  0.0 229,743 0 229,743 0 الرز

  0.0 21,289 0 21,289 0 المتة

    ز الوطني للسياسات الزراعية قاعدة بيانات المرك: المصدر

   كغ 50تم حساب إنتاج األغنام بضرب عدد رؤوس األغنام بوسطي وزن الرأس وھو * 

  إنتاج سورية من زيت الزيتون البكر حسب قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة 
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     المياه المعدنية والغازية - 6- 3الجدول 

 السنوات
 الصادرات

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر قيمة الوحدة
 مليون دوالر طن

   296.9 3.6 12,263.0 02-00وسطي 

   377.3 483.2 1,079,462.5 09-07وسطي 

   4.6األردن  -  90.4العراق  207.6 58.4 281,301.6 2005

 4األردن  -  94.8العراق  215.1 59.8 277,913.9 2006

 0.4األردن  -  94.9العراق  299.6 98.5 328,642.9 2007

 0.5األردن  - 99.3العراق  500.2 1,144.9 2,288,939.2 2008

 1.12األردن  -  97.84العراق  332.0 206.1 620,805.5 2009

   قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

       
  
  
  
  

 األغنام الحية - 7- 3الجدول 

     

 السنوات
 صادراتال

 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية  طن/قيمة الوحدة دوالر
 مليون دوالر طن

   2711.2 153.7 54,735.7 02-00وسطي 

   3725.7 178.4 54,084.0 09-07وسطي 

     4لبنان  -8الكويت  -  10قطر  - 77المملكة العربية السعودية  2648.8 181.4 68,477.7 2005

      1.6لبنان  -  6.8قطر  -  7.7الكويت  - 83.2المملكة العربية السعودية  2624.7 223.6 85,208.3 2006

     1.3الكويت  - 2.7لبنان  -  6.1قطر  - 89.1المملكة العربية السعودية  2511.0 214.9 85,598.7 2007

     1.4العراق  -  12.8قطر  - 82.6المملكة العربية السعودية  3961.1 215.7 54,466.3 2008

  1.7الكويت - 34.2قطر  -63.7المملكة العربية السعودية  4705.0 104.4 22,187.0 2009

   قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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         البندورة - 8- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 ليون دوالرم طن

   369.8 69.9 192,053.9 02-00وسطي 

   360.5 178.2 496,410.6 09-07وسطي 

   4.6اإلتحاد األوربي  - 4.2اإلمارات العربية المتحدة  -  9.1العراق  -  12.5لبنان  - 58.0المملكة العربية السعودية  140.5 41.3 293,899.5 2005

      3.4اإلمارات الغربية المتحدة  -  5.9الكويت  -  9.6اإلتحاد األوربي  -  11.8لبنان  -  12.9العراق  - 51.5لكة العربية السعودية المم 121.8 153.7 1,261,595.8 2006

      3.6لبنان  -  3.6اإلمارات العربية المتحدة  -  5.4السوق األوربية  -  11.5العراق  - 68.4المملكة العربية السعودية  422.6 208.7 493,930.7 2007

   3.7الكويت  - 3.9عمان  -6.3اإلمارات العربية المتحدة  -18العراق  -  18.2لبنان  - 48.2المملكة العربية السعودية  337.2 124.0 367,750.4 2008

  3.4عمان  -  7.8اإلمارات العربية المتحدة  -  40العراق   -44المملكة العربية السعودية  321.8 201.9 627,550.8 2009

      قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

          

         زيت الزيتون - 9- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   2,678.1 7.4 2,879.8 02-00وسطي 

   3,240.1 153.8 48,542.1 09-07وسطي 

 6.3سويسرا  -13.8إسبانيا  -10.6المنطقة السورية الحرة  -  27.9إيطاليا  -29.4اإلمارات  2,144.8 95.6 44,578.2 2005

2006 56,354.0 168.2 2,984.7 
 - 2.0سورية الحرة المنطقة ال  2.6اإلمارات  -  2.8الكويت  - 4.3لبنان  - 5.4إيران  -  9.4السعودية  -  14.1إسبانيا  -40.7إيطاليا 

 1.5الواليات المتحدة 

 4.7االمارات- 4.9الوالايات المتحدة -6.97السعودية- 10.5ايران-12.5لبنان-14.2اسبانيا-33ايطاليا 3,069.1 249.1 81,150.5 2007

 5.8ايران-6.5االمارات- 7.6االردن-16.6ايطاليا -17.4السعودية-26.6لبنان 3,246.8 147.1 45,314.8 2008

 3.1قطر -3.7اليمن  -5.7ابران  -6.3الكويت -9.3االمارات -  14.3السعودية  -19االردن - 25.84لبنان 3,404.3 65.2 19,160.9 2009

      قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر
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        األلبان واألجبان  -  10- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 نط/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   2,743.6 8.0 1,795.1 02-00وسطي 

   3,523.5 146.4 40,514.6 09-07وسطي 

  6.2السعودية  -6.4الكويت  -  8.2األردن  -  8.8العراق  -  56.0لبنان  1,610.7 17.6 10,912.9 2005

 3.8الكويت  -  4.6السعودية  - 8.6اإلمارات  -  19.4األردن  -  48.7لبنان  1,764.0 91.0 51,598.2 2006

 4.9السعودية  -  5.59العراق  - 10.36الكويت  - 13.65األردن  - 17.37اإلمارات  -  34.3لبنان  2,518.3 116.2 46,127.9 2007

  6االردن-6.7العراق- 6.8الكويت -16االسعودية - 46لبنان   4,844.2 239.8 49,509.0 2008

  3.8السعودية -7.2الكويت -9.2االمارات-10.4لبنان-56.9العراق 3,207.9 83.1 25,907.0 2009

      قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

          

          

          

    )الخوخ - الدراق  -األجاص  - الكرز  - المشمش  - التفاح (فواكه مختارة  -  11- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   776.2 43.5 56,153.9 02-00وسطي 

   548.5 87.9 152,542.3 09-07وسطي 

 2.5اإلمارات  - 4 العراق -5.6الكويت  -  8.9لبنان  -  17.9األردن  -  19.6مصر - 27.6السعودية  256.1 25.5 99,385.8 2005

  1.5لبنان  -  1.6الكويت  - 3.4ليبيا  -  17.9السعودية  -  21.1األردن  -40.1مصر  468.8 79.2 168,856.9 2006

  4.3العراق  -6.0ليبيا  -6.4السعودبة -  14.3األردن  -57.7مصر  374.5 50.8 135,594.9 2007

  2.3السودان  - 2.4ليبيا   -  5.4العراق  -  16.3األردن  -68.3مصر  573.8 53.8 93,696.7 2008

 2.3السودان  - 7السعودية  - 9.9االردن- 30.6مصر-43.5العراق 697.1 159.2 228,335.3 2009

       قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 
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        بذور الكمون -  12- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   2,511.0 80.1 30,559.0 02-00وسطي 

   2,043.9 85.2 61,328.1 09-07وسطي 

2005 
38,769.3 32.4 836.6 

 9.8ات العربية المتحدة اإلمار -  10.5الواليات المتحدة  -  10.6مصر  - 10.8المملكة العربية السعودية  - 11.0اإلتحاد األوربي  -11المغرب 
  -  3.8الجزائر  - 8البرازيل  - 

2006 165,734.3 140.1 845.2 
الجزائر  - 3.6فيتنام  -  5.3الواليات المتحدة  -  5.3سنغافورة  -  7.1المغرب  -  7.9السعودية  -  8.8البرازيل  - 10.5مصر  -  20.5اإلمارات 

 .    3.1المكسيك  -  3.5

  3.1الجزائر  -  4.5تركيا  - 6.1الواليات المتحدة   - 9.8مصر  - 11.6اإلمارات  -  11.7السعودية  1,128.9 163.5 144,828.2 2007

 2.28تونس- 2.46الكويت 4.58الجزائر  - 17السعودية  -  20.2مصر  -31المغرب  1,784.7 42.3 23,680.5 2008

 2.7االردن  -2.9االمارات  - 6.5بنغالدش - 8.6الجزائر  -  18.1السعودية  - 18.3مصر  -  24المغرب  3,218.2 49.8 15,475.6 2009

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

          

       القطن غير المكرود وغير الممشط - 13- 3الجدول  

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 ون دوالرملي طن

   940.2 202.9 221,278 02-00وسطي 

   1,725.0 77.6 47,073 09-07وسطي 

      4.4مصر  -  4.2باكستان  -  5.4تايالند  - 7.1اليابان  -  7.2إندونيسيا  -  8.0الصين  -  11.1إيطاليا  -  36.6تركيا  1,049 164.0 156,363 2005

  4إندونيسيا  -  4.8بنغالدش  -  12.8إيطاليا  -  16.7مصر  -  23.2ركيا ت - 25.2الصين  1,239 171.2 138,219 2006

  6.2الصين  -  6.3البرتغال  -  6.9كوريا الجنوبية  -  12.0مصر  -  14.8اليابان  - 17.3تركيا  -  25.6إسبانيا  1,733 76.2 43,977 2007

  9.2اليابان  -- 10.56البرتغال  12تركيا  -13.4مصر 14.4الصين  - 16.6تونس  2,152 77.5 36,000 2008

 4.8تونس - 5.6بنغالدش - 6.3ايطاليا -8.1كوريا الديمقراطية - 13تركيا- 13.06الجزائر- 42مصر 1,290 79.0 61,243 2009

   قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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         العدس -  14- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/والرد
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   605.1 17.1 28,509.8 02-00وسطي 

   1,280.7 74.3 99,664.0 09-07وسطي 

  2.2لبنان - 3.3المغرب  -  7.3السودان  -  9.7األردن  - 20.2السعودية  -  20.8تركيا  -29.2مصر  421.0 31.5 74,848.0 2005

  3.8الكويت  - 5.4المغرب  - 5.4لبنان  -  12.3تركيا  - 12.3األردن  - 17.8مصر  -  33.5السعودية  460.4 36.7 79,759.1 2006

  6.1تركيا  -  6.1األردن  -  15.96السعودية  - 17.95بنغالدش  - 42.1مصر  549.8 133.8 243,444.4 2007

 1.79اإلمارات  -  1.8األردن  - 3السودان  - 3.54الكويت  - 6.37ش بنغالد - 13السعودية  - 66.2مصر  1,573.1 69.4 44,096.8 2008

 3الكويت  - 3.4تونس  - 4.4السودان -11االردن  -  33.9مصر - 37.9السعودية  1,719.1 19.7 11,450.9 2009

       قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

      )المندرين - الليمون  - البرتقال  (الحمضيات  -  15- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   502.1 20.5 40,909.5 02-00وسطي 

   397.7 63.1 146,711.3 09-07وسطي 

   2.1اإلمارات  - 4.9الكويت  -6.6 لبنان - 13.4السعودية  - 27.6األردن  -  37.8العراق  180.3 9.7 54,056.2 2005

   2.5العراق  -  3.3اإلمارات  - 7.7الكويت  - 23.6السعودية  - 55.9األردن  217.7 16.5 75,910.2 2006

 5.9السعودية  -  34.2العراق  - 52.6األردن  281.8 11.9 42,144.1 2007

 5.4السعودية - 8.9تركيا-9.4بيةالسوق االور -- 28.2االردن-37.6العراق 483.3 62.0 128,206.8 2008

 1.07السعودية - 10.24االردن-87العراق 428.1 115.5 269,783.1 2009

       قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية:  المصدر 
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         الجلود -  16- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   2,864.3 8.2 2,887.4 02-00وسطي 

   1,836.5 44.6 24,295.5 09-07وسطي 

  2.3مصر  -  96.1إيطاليا  2,244.2 15.2 6,331.2 2005

   1.2الصين  - 1.9تركيا  -  2.5مصر  -  4.7الھند  -  80.2إيطاليا  1,502.6 55.0 34,194.6 2006

   3.1تركيا  -  3.2اإلمارات  -  7.9كوريا الجنوبية  - 15.6الھند  -  66.4إيطاليا  1,476.4 72.3 45,781.7 2007

     2.0اإلمارات  -  5.9تركيا  -  7.5باكستان  -  8.1كوريا الجنوبية  - 27.3الھند  -  45.1إيطاليا  2,321.1 39.7 17,134.3 2008

 1.2اندونوسيا- 2.3باكستان- 9.9يا الجنوبية كور - 42.3الھند  -  42.4إيطاليا  1,705.7 17.0 9,970.6 2009

       قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

          

       البطاطا الطازجة والمبردة -  17- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   391.2 6.9 17507.5 02-00وسطي 

   357.9 26.8 83784.4 09-07وسطي 

    2.9قطر  - 3عمان  - 4.5السعودية  -  5.3األردن  - 5.4اإلمارات  -  7.5الكويت  - 8لبنان  -  46.9العراق  248.3 5.5 21951.2 2005

  3.5لبنان  - 4.5عمان  -  8.5األردن  - 14.6الكويت - 17.1السعودية  -  17.8العراق  -  19اإلمارات  196.6 20.5 104488.8 2006

  3.8قطر  -  9.6الكويت -10.5ا االمارات - 12.3السوق األوربية  -  29.2األردن  -  30.3السعودية  444.1 7.1 16044.4 2007

  20.7العراق  - 22اإلمارات  - 48.6األردن  265.8 33.1 124611.5 2008

 3.17الكويت- 3.42السعودية-3.9االمارات - 11.86االردن-73.8العراق 363.9 40.3 110697.2 2009

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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        قمر الدين وملبن -  18- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   1,107.7 9.8 8,995.4 02-00وسطي 

   952.2 24.3 27,200.2 09-07وسطي 

     3.5اإلمارات العربية المتحدة  -  6.4الكويت  -  6.9األردن  - 18.8المملكة العربية السعودية  - 56.9مصر  740.7 7.5 10,116.9 2005

    9.4اإلمارات   -  3.6الكويت  -  5.0األردن  - 10.7المملكة العربية السعودية  - 66.9مصر  750.4 31.3 41,649.2 2006

 2.9لبنان- 7.1األردن  - 11.2السعودية  - 64.1مصر  774.2 33.6 43,441.3 2007

  6.4العراق -  8.4الكويت  -  13.4لبنان- 19.4السعودية  - 30.8مصر  930.5 19.3 20,783.1 2008

 4.8لبنان  - 5.8ن األرد - 10.9السعودية  - 64.4مصر  1,151.8 20.0 17,376.3 2009

       قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

          

        القمح القاسي والطري  -  19- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   213.0 63.2 330,916.3 02-00وسطي 

   467.6 22.6 88,337.7 09-07وسطي 

 3كوريا الشمالية  - 9.1لبنان  -  11.3األردن  - 15.6الجزائر  -  16.3العراق  - 35.0مصر  113.3 84.9 749,386.7 2005

  8.5إيطاليا  -  10.1تونس  -  10.6األردن  - 58.6مصر  96.3 33.8 350,731.9 2006

 6تركيا  -8.4السعودية -8.9سويسرة-11.8ايطاليا - 75تونس 251.3 56.5 225,041.9 2007

 14.4البرتغال - 40.2ايطاليا- 41.7تونس  278.0 11.0 39,552.2 2008

 1.9السودان - 96.7السعودية   873.6 0.4 419.0 2009

       قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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         بذور اليانسون  -  20- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   1,923.3 4.0 2,116 02-00وسطي 

   2,417.6 19.5 11,633 09-07وسطي 

2005 6,687 
7.2 1,073.4 

األردن  -  2.5المكسيك  -  2.7فنزويال  - 3السعودية  -  3.7ھولندا  - 4.0لبنان  -  7.7البرازيل  -  13.9الواليات المتحدة  -  38.3تركيا 
         1.9اإلكوادور -  1.9

2006 18,857 
19.1 1,012.3 

 - 4.3الجزائر  -  4.4اإلكوادور  - 6.3تركيا  - 6.6السعودية  - 6.9المكسيك  - 8.4الواليات المتحدة  - 9.3البرازيل  - 15.4مصر 
       -  2.2لبنان  -  2.3فرنسا  -  2.9األردن  -3.2اإلمارات  -  3.9ھولندا  - 4المغرب 

2007 25,119 
31.0 1,235.5 

 -  3.1األردن  - 3.5فرنسا  -  3.8ھولندا  -  5.5الجزائر  - 9.8البرازيل  -  11.4تركيا  -  13.5مصر  - 19.99الواليات المتحدة 
  3.1المكسيك 

 5.6لبنان- 6.8الجزائر - 7.8السعودية- 8.8ردناال-16.2الواليات المتحدة- 18مصر 2,584.6 18.2 7,034 2008

 3.3لبنان- 3.8االردن-3.9فرنسا- 4االمارات  - 4.2االكوادور- 6المانيا- 9.1السعودية- 10.5تركيا- 13.9البرازيل-16.9الواليات المتحدة   3,432.7 9.4 2,747 2009

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

          

       )لنت القطن(زغب بذور القطن  -  21- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   294.7 10.4 35,622.9 02-00وسطي 

   517.1 16.2 31,360.4 09-07وسطي 

  4.0المملكة العربية السعودية  - 4.6إسبانيا  -  11.6الصين  -  13.6اليابان  -  62.2ألمانيا  287.3 11.1 38,498.9 2005

   5.8مصر  - 6.3ألمانيا  - 7.6السعودية  -9.7بلجيكا  -  9.9إسبانيا  - 20.2الصين  -  40.4اليابان  289.6 9.1 31,491.2 2006

 6.22االماني-9.6اسبانيا- 18.4اليابان - 24.97الصين - 29بلجيكا 418.4 15.6 37,202.8 2007

 7.76الجزائر- 10.3بلجيكا- 14.76الواليات المتحدة- 21.1اسبانيا  -39.8اليابان 674.9 21.5 31,875.0 2008

 3مصر- 3.4السعودية- 5.4اسبانيا- 31.2اليابان-56.8الصين 457.8 11.4 25,003.5 2009

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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        العنب الطازج -  22- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن
   751.7 20.1 26,545.0 02-00وسطي 
   642.5 12.7 20,475.1 09-07وسطي 
 9.6الكويت  -  9.1عمان  -  16لبنان  -  17.6األردن  -   17.5اإلمارات   - 18.6السعودية   248.3 3.2 13,035.8 2005
  8.5عمان   - 10.5الكويت  -  15.3األردن  -   24.7اإلمارات   - 31.1السعودية   58.8 3.9 66,025.0 2006
  5.0عمان  -  5.1السودان  -  6.6العراق  -11.4اإلمارات -  27.1األردن  -  38.6السعودية  344.7 8.7 25,105.5 2007
  4.5العراق  - 8.2عمان  - 20.2اإلمارات  - 67.0ردن األ 760.8 3.6 4,724.4 2008
 4.26االردن- 10.41عمان- 10.44الكويت- 11.14االمارات-15.4السعودية- 41.89العراق 822.0 26.0 31,595.2 2009

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

       الفستق الحلبي المقشر وغير المقشر -  23- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)الوجھات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن
   1508.3 8.2 5911.2 02-00وسطي 
   4165.6 11.7 2859.3 09-07وسطي 
    4.7لبنان  -  5.8الكويت  - 6.5البحرين  -  17.4السعودية  -  15.6األردن  -  19مصر -  21.8األمارات  3785.9 0.9 238.7 2005
   2.6الكويت  -  3.5األمارات  - 7.0السعودية  - 12.2مصر  - 61.3األردن  3363.4 4.5 1350.5 2006
  5.6تركيا  -  7.5السعودية  -  14.4إيطاليا  - 15.0مصر  - 42.6األردن  4002.0 4.5 1125.5 2007
  3.2تونس-  4.3السعودية - 6.3يا إيطال -  19.56مصر  - 54.9األردن  4438.5 8.4 1888.9 2008
 2.7تونس  - 3.7السعودية  - 5.6إيطاليا  -  7.5مصر  -  17.3تركيا -53.87األردن  4056.3 22.6 5563.6 2009

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 

         الحمص 24- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 (%)وجھات التصديرية الرئيسية ال

 مليون دوالر طن
   805.0 0.6 764 02-00وسطي 
   922.9 0.22 253 09-07وسطي 

2005 
18,193 8.15 

448.1 
اإلمارات  -  7.4مصر   -  10.4المملكة العربية السعودية  -  12.4تونس  -  16.3لبنان  -    35.0األردن 

  5.5العربية المتحدة 
      18.3المملكة العربية السعودية  - 19.7الكويت  -  21.4لبنان  - 30.0األردن  497.2 1.02 2,055 2006
  4.3الدنمارك  -  5.5قبرص  - 11.8السويد  -  16.0المملكة المتحدة  - 17.3السعودية  -  20.1لبنان  723.4 0.40 555 2007
  6.8رومانيا  -  9.5اليونان  - 10.3العراق  -  14.3ا إلماني - 14.6الكويت  -  18.3السعودية  1,270.0 0.21 161 2008
 9.5الكويت -  90.5السعودية 775.3 0.03 42 2009

       قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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         السكر -  25- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   232.2 132.3 563,147.9 02-00وسطي 

   201.8 383.7 960,754.0 09-07وسطي 

  6.4بلجيكا  - 11.6فرنسا  -  36.9البرازيل  -  42.4السوق األوروبية  125.8 185.9 668,107.6 2005

   4.7بلجيكا   -  5مصر  -  6.1اإلمارات  -  17.8البرازيل  -   53.1السوق األوروبية  123.4 236.0 617,316.4 2006

 3.4مصر  -  10.3الھند  - 10.3السوق األوروبية  -  10.8تايالند - 18.1اإلمارات  - 39.5البرازيل  149.2 315.6 805,707.6 2007

  2.1الھند  -  17.4اإلمارات  - 77.7البرازيل  282.1 311.9 844,756.2 2008

 2.43السوق االوروبية - 3.2مصر - 3.9االمارات  - 7.6االرجنتين - 79.9البرازيل 174.0 523.7 1,231,798.2 2009

       قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

          

         الذرة - 26- 3الجدول  

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   112.1 102.5 914,726.7 02-00وسطي 

   158.2 276.9 1,447,439.8 09-07وسطي 

   3.6بلغاريا  -  4.1تركيا  - 11.2أوكرانيا  - 13.5األرجنتين  -  66.2الواليات المتحدة األمريكية  253.7 180.8 1,474,459.7 2005

   3.3بلغاريا  -  5.5تركيا  -  74.7الواليات المتحدة األمريكية  184.7 169.1 1,346,025.2 2006

 1.5األورغواي  - 6.8األرجنتين  -  91.4الواليات المتحدة األمريكية  198.9 222.6 1,406,519.3 2007

  3.8ھنغاريا-5.1بلغاريا-11اوكرانيا-30.1االرجنتين-42الوالايات المتحدة 253.7 256.1 1,009,213.4 2008

 4.88روسيا االتحادية  -5.13رومانيا-13.3تركيا  - 26.4الوالايات المتحدة -43.6اوكرانيا  184.7 355.8 1,926,586.8 2009

       قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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         فول الصويا  - 27 -  3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   225.3 16.1 74,676.5 02-00ي وسط

   321.1 193.9 577,767.0 09-07وسطي 

 49.6األرجنتين  - 50.3الواليات المتحدة األمريكية   254.9 54.6 214,156.7 2005

  5.2أوكرانيا  - 5البرازيل  -89.8الواليات المتحدة  250.4 63.0 251,504.0 2006

 41.9األرجنتين  - 58.1المتحدة األمريكية  الواليات  275.6 80.4 291,749.6 2007

 2.5اوكرانيا-3.8األرجنتين  - 93.6الواليات المتحدة األمريكية   330.7 165.5 500,547.9 2008

 20.8األرجنتين  - 78.7الواليات المتحدة األمريكية   357.0 335.9 941,003.5 2009

    زراعية قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات ال: المصدر 

          

        الرز  -28- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   295.3 59.7 208,056.8 02-00وسطي 

   642.4 154.7 249,322.7 09-07وسطي 

    1.9أستراليا  -  2.8ند تايال - 16.7إسبانيا  - 67مصر  333.1 88.7 266,216.1 2005

    3.3أستراليا  - 3.4تايالند  - 3.4إسبانيا  -  4.8الھند  -76.6مصر  384.1 100.3 261,147.9 2006

 3.6تايالند  -  3.9الھند  - 86.7مصر  409.3 118.3 289,062.0 2007

   5.5الھند  - 6.8الصين- 9.8الواليات المتحدة  -  21.3تايالند  - 40.65مصر  712.7 163.3 229,162.7 2008

 3.89باكستان- 3.99تايالند- 4.2فيتنام- 4.28ايطاليا- 5.23الھند- 6.9الواليات المتحدة- 64.4مصر 805.1 185.0 229,743.3 2009

       قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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        الشعير -  29- 3الجدول 

 السنوات
وحدة قيمة ال الواردات

 طن/دوالر
 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   84.3 38.3 433,720.2 02-00وسطي 

   201.8 152.0 629,235.2 09-07وسطي 

   3.4فرنسا  -  20تركيا  -  23.4روسيا االتحادية  -  46.9أوكرانيا  125.8 100.9 802,516.3 2005

  8.9روسيا االتحادية  -  36.7وكرانيا أ -  46تركيا  123.4 51.2 414,921.2 2006

 3.5بلغاريا  -  7.9كازاخستان  -  16.9تركيا  -  17.1روسيا االتحادية  -  54.7أوكرانيا  149.2 13.6 90,919.6 2007

 3.7ھنغاريا- 4.6رومانيا  -  6.27بلغاريا  -  26.3روسيا االتحادية  -  44.3أوكرانيا  282.1 338.8 1,201,042.6 2008

 4.8فرنسا- 11.8المانيا-13.7استراليا-16.2روسيا االتحادية-47.7اوكرانيا 174.0 103.7 595,743.3 2009

      قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

         

   األكساب وبقايا استخراج الزيوت   -  30- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 (%)أ الرئيسية دول المنش

 مليون دوالر طن

   207.8 52.2 251,257.6 02-00وسطي 

   209.8 106.0 351,838.7 09-07وسطي 

  3.4لبنان  -  4.5الواليات المتحدة  -  87.5األرجنتين  208.3 81.6 391846.0 2005

   2الواليات المتحدة  -  97.4األرجنتين  208.7 48.4 231906.1 2006

  6.2روسيا االتحادية  -  94.1األرجنتين  216.6 74.5 344053.3 2007

 4.5روسيا االتحادية  -  93.4األرجنتين  331.5 67.3 202985.0 2008

 1.3روسيا االتحادية-  10.22الواليات المتحدة  -   86.52األرجنتين  346.6 176.2 508477.8 2009

      لزراعية قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات ا: المصدر 
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         الموز -  31- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   300.9 20.8 69,316 02-00وسطي 

   323.1 64.5 201,555 09-07وسطي 

   5لبنان  -  28.8اإلكوادور  - 59.3كولومبيا  219.9 24.6 112,099 2005

   3.1كولومبيا  -  3.6كوستاريكا  -  5.4مصر  -  6.8لبنان  - 68.8اإلكوادور  115.7 37.3 322,743 2006

 3.6كولومبيا-   4.4اليمن  -  4.5مصر  - 83.3اإلكوادور  277.3 53.5 192,990 2007

 2.2مصر-   3.5اليمن - 4.8كولومبيا  - 22.6لبنان  - 60.8اإلكوادور  256.1 56.2 219,561 2008

 4.75اليمن-7كوستاريكا-7.9مصر- 12.75لبنان-58.79االكوادور 436.0 83.8 192,113 2009

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

          

         الشاي - 32 -  3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 ليون دوالرم طن

   1,846.2 46.9 25,454.3 02-00وسطي 

   2,146.1 63.2 29,337.2 09-07وسطي 

 2.5فيتنام  -  94.2سيريالنكا   1,896.6 55.4 29,232.5 2005

 2.3فيتنام  -  92.7سيريالنكا   1,951.7 54.0 27,666.2 2006

 4.3فيتنام  -  90.2سيريالنكا   2,051.5 52.2 25,454.9 2007

 1.55مصر- 1.6الصين-2.4السعودية-4.6فيتنام  -  88.7سيريالنكا   2,167.0 69.8 32,224.1 2008

 1.55مصر- 3.12فيتنام  -  92.16سيريالنكا   2,228.3 67.6 30,332.6 2009

       قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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        الحليب المجفف -  33- 3الجدول 

 لسنواتا
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   2,741.2 32.2 10,639.5 02-00وسطي 

   6,482.6 50.4 9,038.0 09-07وسطي 

   7.2المالديف  -  8.3ھولندا  -9.4بلجيكا  - 53.1فرنسا  2,856.6 45.0 15,765.3 2005

 4.9المالديف  -  5.7الھند -  7.1نيوزيلندة - 8.8بولندا -11.2أوكرانيا  -  21.8ھولندا - 30.2فرنسا  3,302.2 36.2 10,967.2 2006

 3الدنمارك  - 6.2الھند  -  9.4أوكرانيا -9.5روسيا البيضاء -  15.1ھولندا -15.3فرنسا -  22نيوزيلندة  3,624.0 52.5 14,492.1 2007

  4.7اوكرانيا-7.84الھند-9.39بلجيكا  - 14.5إيران  - 19.7فرنسا  - 29.45ھولندا  7,436.7 57.0 7,663.4 2008

 1.2فرنسا - 1.8بولونيا-5.5ايرلندة-11.3بلجيكا-48.8ايران 8,387.0 41.6 4,958.6 2009

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

          

       بذور السمسم وعباد الشمس -  34- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   529.3 21.9 41,318.3 02-00وسطي 

   799.1 43.0 53,816.1 09-07وسطي 

  7.8المالديف  - 7.8باكستان  - 32.2السودان  -54.8نيجيريا  666.5 30.5 45,692.4 2005

  3.1باكستان  -  8.1األرجنتين  - 33.4السودان  -49.1نيجيريا  630.8 32.3 51,202.6 2006

   5.1الھند  -  6.7األرجنتين  - 31.7السودان  -41.8نيجيريا  699.5 43.5 62,180.9 2007

   4.3مصر  -  5.2األرجنتين  - 20.5السودان  - 23.4بلغاريا-38نيجيريا  949.8 58.7 61,786.5 2008

   3.9اثيوبيا -  10.6األرجنتين  - 11اوكرانيا- 17.4السودان  -46.5نيجيريا  1,100.6 86.2 78,331.4 2009

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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       األسماك المعلبة -  35- 3الجدول 

 السنوات
 الواردات

 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/قيمة الوحدة دوالر
 ن دوالرمليو طن

   2,276.8 23.6 10349.9 02-00وسطي 

   2,283.8 40.3 17482.6 09-07وسطي 

  43.9التايالند  -  50.2المغرب  1,707.5 19.7 11519.8 2005

  40.7التايالند  -  54.7المغرب  1,739.3 29.5 16954.4 2006

 1.3فيتنام-46.1التايالند  -  46.4المغرب  1,929.1 31.8 16486.5 2007

 3.2الصين -40.1التايالند  -  52.5المغرب  2,395.2 32.8 13709.2 2008

 3الصين-46.3المغرب-49تايالند 2,527.2 56.2 22252.0 2009

   قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

         

       القھوة الخضراء والمجففة -  36- 3الجدول 

 السنوات
 الواردات

 (%)دول المنشأ الرئيسية  طن/قيمة الوحدة دوالر
 مليون دوالر طن

   872.0 20.6 24,840.2 02-00وسطي 

   1,264.2 37.1 29,418.7 09-07وسطي 

  2.3الھند  -  3.9كولومبيا  - 7.2فيتنام  - 83.4البرازيل  1,144.8 25.6 22,359.0 2005

   7.4كولومبيا  -  8الھند  -  12.6فيتنام  - 69.1البرازيل  1,204.6 15.8 13,076.2 2006

   3.1كولومبيا  -  9.9فيتنام  - 79.8البرازيل  1,206.3 38.9 32,282.7 2007

  3.4فيتنام -  5.0الھند  - 6.5كولومبيا  - 81.6البرازيل  1,289.1 22.0 17,091.7 2008

  3.5الھند-3.8دةاوغن-  5فيتنام  -  82.13البرازيل  1,297.3 50.4 38,881.7 2009

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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          الزبدة والسمن -  37- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن
   1,733.7 14.1 8,280.6 02-00وسطي 
   2,463.2 21.0 8,739.9 09-07وسطي 

2005 
8,928.3 20.4 2,288.5 

بولندا  -  3.8ألمانيا -  4.7المالديف  -  5.4نيوزيلندا - 6.6اإلمارات العربية  - 7.1الدنمارك  - 8.2فرنسا  - 15.4بلجيكا  -35.1ھولندا 
2.7   

   2.3الدنمارك  -2.4اإلمارات   3.5يرلندا إ -5.5فرنسا  - 6فنلندا  - 8.8بلجيكا  -  12نيوزيلندا-48.8ھولندا  2,032.9 17.4 8,561.9 2006
   - 5.1فرنسا  -  5.9الدنمارك  -  6.8بلجيكا  -  10.6إستونيا  - 16.89نيوزياندا  - 28.76ھولندا  2,064.6 19.3 9,353.1 2007
 3.6مصر- 6.7بلجيكا-7.67فرنسا- 11.9الصين-14.14الھند- 19.65نيوزلندة-27ھولندة 3,076.6 21.6 7,020.7 2008
   2مصر-2.2سويسرة-3.3اورغواي- 3.6الدنمارك  - 8.4بلجيكا -  9.1فرنسا-16.9نيوزيلندا-47.9ھولندا  2,248.2 22.1 9,846.1 2009

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
          

      مطحونة أو غير مطحونة - مع سوقھا  -خام  -المتة  -  38- 3الجدول 

 نواتالس
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن
   876.9 14.1 16,116.8 02-00وسطي 
   747.0 13.2 17,771.2 09-07وسطي 
 100األرجنتين  725.7 11.8 16,313.8 2005
 100األرجنتين  743.3 8.1 10,917.4 2006
 100نتين األرج 780.7 11.8 15,132.2 2007
 9.99األرجنتين  742.9 12.5 16,892.3 2008
 99.99األرجنتين  717.3 15.3 21,289.3 2009

     قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  

        النخالة والجريش -  39- 3الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 (%)دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن
   42.0 7.3 115,793.1 02-00وسطي 
   131.8 4.4 30,197.8 09-07وسطي 
 3.2بلغاريا  - 5.4رومانيا - 27.1رانيا أوك -59.7تركيا  90.1 5.6 62,606.1 2005
 1.4رومانيا  - 12.1بلغاريا  -  37.5تركيا  -48.8أوكرانيا  99.5 2.7 26,645.6 2006
  29.2تركيا  -70.8أوكرانيا  105.8 1.3 12,302.6 2007
  19.9تركيا  -  34.6روسيا االتحادية  -46.2أوكرانيا  167.9 9.1 54,246.4 2008
 3.2كازاخستان - 9.1تركيا-28.6اوكرانيا-58.6روسيا االتحادية 121.6 2.9 24,044.3 2009

   قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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 %)مليون دوالر و( 2009-2000الواردات والصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول خالل الفترة  40-3الجدول 

 المجموعة

 (%)النسبة المئوية  )مليون دوالر(لصادرات القيم اإلجمالية ل

وسطي 
00-
02 

2005 2006 2007 2008 2009 
وسطي 

07-09 

وسطي 
00-
02 

2005 2006 2007 2008 2009 
وسطي 

07-
09 

 85.2 92.9 90.2 68.9 70.8 64.1 60.9 2,766.8 2,762 3,684 1,854 1,568 728 597.0 الدول العر بية

 7.2 2.3 4.8 16.0 14.8 17.3 17.9 232.7 69.5 197.5 431.1 327.1 197.0 176.0 )27(دول اإلتحاد األوربي 

 5.1 3.6 3.5 9.1 9.4 13.6 14.5 164.4 106.3 142.8 244.3 207.2 154.2 142.0 آسيا بدون الدول العربية

 1.0 0.5 0.6 2.3 1.4 1.1 1.9 33.7 13.9 25.7 61.4 31.6 12.1 18.6 أمريكا الشمالية والوسطى

 0.8 0.2 0.3 2.2 1.2 0.7 1.3 24.6 5.0 10.5 58.2 26.8 7.9 12.8 أمريكا الجنوبية

 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 3.9 6.1 2.1 3.6 2.5 3.4 0.7 أفريقيا بدون الدول العربية

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 1.3 0.6 0.9 2.4 3.5 0.9 0.4 أوقيانوسيا

 0.6 0.3 0.5 1.3 2.2 2.9 3.4 21.0 8.2 19.0 35.8 48.8 32.4 33.5 دول أخرى

 100 100 100 100 100 100 100 3,248.4 2971.4 4082.7 2691.0 2215.7 1135.8 981.0 العالم

 (%)النسبة المئوية  )مليون دوالر(القيم اإلجمالية للواردات   

 16.1 13.8 15.0 22.2 19.9 16.3 12.3 477.0 538.1 439.8 453.0 328.5 260.4 112.2 الدول العر بية

 12.9 7.9 14.1 12.9 11.7 12.4 21.0 381.2 469.1 412.1 262.6 193.9 198.1 192.6 )27(دول اإلتحاد األوربي 

 19.5 17.0 22.4 19.9 18.0 18.1 20.0 575.4 666.4 653.9 406.0 297.7 290.2 183.1 آسيا بدون الدول العربية

 11.7 11.3 10.9 13.5 13.7 11.2 15.2 345.1 442.1 318.2 275.1 225.9 179.8 139.0 سطىأمريكا الشمالية والو

 19.6 22.3 16.7 18.5 10.5 14.7 16.3 579.0 870.7 488.6 377.8 172.9 234.7 148.9 أمريكا الجنوبية

 1.3 1.5 1.0 1.2 1.5 1.4 0.9 37.3 57.4 30.0 24.5 25.2 21.8 8.5 أفريقيا بدون الدول العربية

 2.5 1.7 3.4 2.6 2.4 1.3 1.6 72.9 64.6 100.4 53.7 39.5 20.0 14.5 أوقيانوسيا

 16.5 24.6 16.4 9.1 22.3 24.7 12.8 488.8 800.2 480.6 185.7 367.6 395.6 116.8 دول أخرى

 100 100 100 100 100 100 100 2,956.8 3908.5 2923.5 2038.5 1651.3 1600.7 915.6 العالم

 الميزان التجاري القياسي ميزان التجارة الزراعية  

 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.5 0.7 2289.8 2223.8 3244.5 1401.2 1239.8 467.5 484.8 الدول العر بية

 0.3- 0.6- 0.4- 0.2 0.3 0.0 0.0 148.6- 399.5- 214.6- 168.5 133.16 1.14- 16.6- )25(دول اإلتحاد األوربي 

 41.1- لدول العربيةآسيا بدون ا
-

135.98 
-90.43 -161.7 -511.1 -560.1 -411.0 -0.1 -0.3 -0.2 -0.2 -0.6 -0.7 -0.5 

 أمريكا الشمالية والوسطى
-

120.4 
-167.7 -194.3 -213.7 -292.5 -428.2 -311.5 -0.8 -0.9 -0.8 -0.6 -0.9 -0.9 -0.8 

 أمريكا الجنوبية
-

136.1 
-226.8 -146.1 -319.6 -478.0 -865.7 -554.5 -0.8 -0.9 -0.7 -0.7 -1.0 -1.0 -0.9 

 0.8- 0.8- 0.9- 0.7- 0.8- 0.7- 0.8- 33.4- 51.3- 27.9- 20.9- 22.7- 18.4- 7.8- أفريقيا بدون الدول العربية

 1.0- 1.0- 1.0- 0.9- 0.8- 0.9- 0.9- 71.6- 64.0- 99.5- 51.3- 36.0- 19.2- 14.1- أوقيانوسيا

 83.3- دول أخرى
-

363.16 
-

318.84 
-149.9 -461.6 -792.0 -467.8 -0.6 -0.8 -0.8 -0.7 -0.9 -1.0 -0.9 

 0.1 0.1- 0.2 0.1 0.1 0.2- 0.0 291.6 937.1- 1159.2 652.6 564.4 464.8- 65.4 العالم
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 %)مليون دوالر و ( 2009أھم الشركاء التجاريين لسوريا حسب حجم التجارة الزراعية خالل عام  41- 3الجدول 

 حجم التجارة الميزان التجاري الواردات الصادرات الدول
الميزان التجاري 

 القياسي
النسبة من حجم 

 التجارة

 23.2 1.0 1567.3 1558.66 4.34 1563.0 العراق   

 6.9 0.0 473.5 0.17 236.69 236.9 مصر   

 6.8 1.0- 466.3 462.12- 464.20 2.1 البرازيل   

 6.2 0.9- 424.3 402.68- 413.48 10.8 لواليات المتحدةا   

 5.5 0.6- 376.2 241.40- 469.00 69.5 )دولة 27(االتحاد االوروبي

 4.9 1.0- 337.4 335.47- 336.42 0.9 أوكرانيا   

 4.8 0.7 330.3 242.66 43.81 286.5 المملكة العربية السعودية   

 4.5 1.0- 312.0 311.46- 311.73 0.3 األرجنتين   

 4.5 1.0- 309.4 299.90- 304.67 4.8 روسيا االتحادية   

 4.2 0.4 290.2 122.20 84.02 206.2 األردن   

 2.8 0.4- 192.9 78.10- 135.50 57.4 تركيا   

 2.2 0.4 153.2 59.40 46.91 106.3 لبنان   

 1.9 0.3 130.6 40.16 45.23 85.4 اإلمارات العربية المتحدة   

 1.8 1.0- 126.3 125.63- 125.95 0.3 يزيامال   

 1.3 1.0- 87.9 87.80- 87.84 0.0 سويسره   

 1.1 0.7- 74.4 55.25- 64.83 9.6 الصين   

 1.1 0.7- 72.8 51.81- 62.29 10.5 الھند   

 1.1 1.0 72.5 71.35 0.57 71.9 الكويت   

 1.0 1.0- 69.8 66.74- 68.27 1.5 السوق األوربية   

 1.0 1.0- 67.3 67.26- 67.26 0.0 ندتايال   

 0.9 1.0- 62.3 61.52- 61.89 0.4 سري النكا   

 0.9 1.0- 61.2 60.34- 60.75 0.4 إكوادور   

 0.8 1.0 53.5 52.80 0.34 53.1 قطر   

 0.7 0.4- 48.0 19.93- 33.94 14.0 المغرب   

 0.7 1.0- 45.7 45.73- 45.73 0.0 نيجيريا   

 0.7 1.0- 45.3 45.18- 45.23 0.0 نيوزيلندا   

 0.6 1.0- 38.7 38.01- 38.36 0.4 إندونيسيا   

 0.5 0.8 34.8 28.45 3.19 31.6 الجزائر   

 0.5 0.8- 33.6 26.27- 29.95 3.7 الجمھورية اإلسالمية اإليرانية    

 0.5 0.2- 33.4 5.25- 19.33 14.1 السودان   

 0.5 0.5 32.3 16.28 7.99 24.3 عمان   

 0.4 0.4- 27.8 12.02- 19.93 7.9 بنغالدش   

 0.4 0.5 27.1 13.17 6.96 20.1 اليمن   

 0.4 1.0- 26.6 25.83- 26.23 0.4 فيتنام   

 0.3 0.9- 20.3 19.09- 19.68 0.6 استراليا   

 0.3 1.0- 17.6 17.02- 17.32 0.3 أورغواي   

 0.2 1.0 16.1 15.79 0.15 15.9 الجماھيرية العربية الليبية   

 0.2 0.4 15.6 6.57 4.50 11.1 تونس   

 0.2 0.6- 14.1 8.43- 11.27 2.8 أسبانيا   

 0.2 1.0- 13.1 13.07- 13.08 0.0 ايرلندا   
 96.4 14.5- 6601.6 755.6- 3,838.8 2,925.1 اإلجمالي
    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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 %)مليون  دوالر و ( 2009 - 2005ھات التصديرية الرئيسية للصادرات الزراعية السورية خالل الفترة الوج 42- 3الجدول 

 الدولة
2005 2006 2007 2008 2009 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 52.8 1568.90 40.6 1,637.41 10.1 270.82 9.0 198.65 7.4 84.26 العراق

 9.6 286.48 11.4 460.76 21.3 573.16 19.9 441.32 19.9 225.70 السعوديةالمملكة العربية 

 8.0 236.86 15.7 635.27 10.4 281.20 13.7 303.62 10.6 120.44 مصر

 6.9 206.22 4.7 189.30 6.7 181.03 7.3 161.45 6.4 72.80 األردن

 3.6 106.31 7.8 316.58 4.9 132.95 7.3 162.29 5.6 63.16 لبنان

 2.9 85.39 2.2 88.95 4.5 120.31 4.5 99.68 2.3 25.90 اإلمارات العربية المتحدة

 2.4 71.92 2.3 91.51 3.0 79.52 3.8 84.50 2.7 31.01 الكويت

 2.3 69.50 4.9 197.00 16.0 431.00 14.8 327.06 17.3 196.96 )27(االتحاد االوربي

 1.9 57.40 1.4 55.16 3.8 101.83 4.2 93.57 7.8 88.62 تركيا

 1.8 53.13 1.2 48.25 1.1 29.85 1.2 25.60 2.0 22.92 قطر

 1.1 31.64 0.7 26.89 0.6 15.84 0.4 9.01 1.2 13.50 الجزائر

 0.8 24.27 0.6 24.83 0.7 19.58 0.3 7.07 0.2 2.52 عمان

 0.7 20.13 1.1 42.93 0.8 21.96 0.7 15.48 0.4 4.36 اليمن

 0.5 15.94 0.2 9.18 0.3 7.02 0.3 6.51 0.5 5.52 الليبية الجماھيرية العربية

 0.5 14.08 0.4 15.50 0.5 13.42 0.4 9.37 1.2 13.89 السودان

 0.5 14.02 0.4 15.57 1.0 25.58 0.6 14.24 0.6 7.29 المغرب

 0.4 11.07 0.6 24.44 2.5 66.71 0.9 19.20 1.9 21.30 تونس

 0.4 10.81 0.3 12.03 1.7 46.27 0.9 20.64 0.8 9.18 الواليات المتحدة

 0.4 10.48 0.4 15.91 0.7 18.95 0.3 5.69 0.1 1.27 الھند

 0.3 9.72 0.3 12.49 0.4 10.06 0.2 3.66 0.1 1.63 البحرين

 0.3 9.59 0.3 12.30 0.3 8.33 2.2 49.26 1.2 14.15 الصين

 0.3 7.91 0.3 10.28 1.0 25.89 0.4 9.39 0.3 3.94 بنغالدش

جمھورية كوريا الديمقراطية 
 الشعبية

0.05 0.0 0.18 0.0 10.70 0.4 0.00 0.0 6.82 0.2 

 0.2 4.77 0.2 6.45 0.6 15.73 0.2 4.40 0.2 2.36 روسيا االتحادية

 1.3 40.1 2.2 89.3 7.1 192.0 6.5 143.90 9.1 103.1 دول أخرى

 100 2971.4 100 4036.6 100 2691.0 100 2215.7 100 1135.8 إجمالي الصادرات الزراعية
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 %)مليون دوالر و ( 2009 -  2005المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل الفترة  43- 3الجدول 

 الدولة
2005 2006 2007 2008 2009  

  % لقيمةا % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

  11.9 464.8 8.8 257.2 7.5 153.7 3.9 64.7 4.7 74.5 البرازيل

  10.5 411.7 10.4 303.9 12.7 259.8 12.2 201.0 10.3 164.1 الواليات المتحدة

  8.6 335.0 7.3 214.2 1.2 23.8 3.8 62.8 5.7 90.8 أوكرانيا

  7.9 310.4 6.1 177.1 6.8 138.8 4.1 66.9 8.9 142.1 األرجنتين

  12.0 469.0 14.1 412.0 12.9 263.0 11.7 193.9 12.4 198.1 )27(دول اإلتحاد األوربي 

  7.8 303.4 7.3 212.1 3.2 65.6 3.8 63.3 7.6 121.5 روسيا االتحادية

  6.0 235.7 5.0 147.4 8.9 181.1 8.7 143.9 6.6 105.3 مصر

  3.5 134.9 2.2 63.0 1.9 39.6 3.9 65.2 3.7 58.7 تركيا

  3.2 125.4 3.3 95.6 2.9 59.5 2.3 38.5 2.6 41.8 ماليزيا

  2.1 83.7 1.6 46.1 1.7 34.6 1.7 27.5 1.1 16.9 األردن

  1.7 68.0 0.9 25.3 3.5 70.6 8.6 142.8 7.0 111.6 السوق األوربية

  1.7 67.0 2.6 75.9 3.0 61.2 1.4 23.2 1.3 21.1 تايالند

  1.7 64.6 5.7 165.3 4.1 83.9 2.9 48.3 3.1 50.1 الصين

  1.6 62.0 1.8 52.0 2.9 59.1 1.1 18.6 0.9 14.0 الھند

  1.6 61.6 2.1 60.5 2.3 47.8 3.0 50.1 3.2 51.6 سري النكا

  1.5 60.5 1.5 43.1 2.3 45.9 0.7 12.3 0.8 12.8 إكوادور

  1.2 46.7 1.4 41.0 1.8 37.2 1.8 30.2 2.5 39.4 لبنان

  1.2 45.5 0.8 24.7 0.9 17.4 1.0 15.8 1.0 15.9 جيرياني

  1.2 45.0 3.4 98.6 2.4 49.6 2.2 36.4 0.9 15.0 نيوزيلندا

  1.2 45.0 3.0 88.7 4.5 91.3 2.5 40.7 1.4 22.6 اإلمارات العربية المتحدة

  1.1 43.6 1.4 41.9 2.1 42.7 1.6 26.5 1.4 22.0 المملكة العربية السعودية

  1.0 38.2 1.0 29.7 0.6 13.0 0.8 13.0 0.7 11.5 دونيسياإن

  0.9 33.8 0.7 20.7 1.0 21.0 1.1 18.7 0.7 11.6 المغرب

  0.8 29.8 0.6 17.6 0.3 5.4 0.4 7.1 0.2 3.2 الجمھورية اإلسالمية اإليرانية

  0.7 26.1 0.5 13.4 0.4 8.8 0.3 5.5 0.4 5.7 فيتنام

  0.5 19.8 0.7 19.3 0.6 12.9 0.7 11.1 0.6 9.3 بنغالدش

  0.5 19.6 0.1 1.8 0.2 4.1 0.2 3.1 0.3 5.1 استراليا

  0.5 19.3 0.8 22.2 0.8 17.0 0.8 13.3 0.7 12.0 السودان

  0.4 17.2 0.1 3.4 0.9 18.2 0.6 10.2 0.1 2.1 أورغواي

  0.3 10.3 0.2 5.2 0.6 11.6 1.1 18.1 0.1 2.2 كولومبيا

  0.3 9.8 0.3 9.4 0.2 4.5 0.2 3.5 0.2 3.5 الباكستان

  0.2 8.6 0.4 13.1 0.0 0.9 0.2 3.8 0.7 11.2 مولدا فيا

  4.9 192.4 4.2 122.1 4.7 95.2 6.4 105.8 4.5 72.5 دول أخرى

  100 3908.5 100 2,923.5 100 2,038.5 100 1,651.3 100 1,600.7 إجمالي الواردات الزراعية

   بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعيةقاعدة : المصدر 
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 %)مليون دوالر و ( 2009التجارة الزراعية السورية مع العراق حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  44- 3الجدول 

رقم 
 الفصل

 اسم الفصل الجمركي
مليون (قيمة الصادرات 
 )دوالر

مليون (قيمة الواردات 
 )دوالر

 الميزان التجاري

 0.1 0.0 0.1 ات حيةحيوان 1

 7.6 0.0 7.6 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2

 0.0 0.0 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات المائية 3

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ 

 منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني
353.6 0.0 353.6 

5 
أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في  منتجات أخرى من

 0.2 0.0 مكان آخر
-0.2 

6 
أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما 

 شابھھا؛ أزھار مقطوفة 
1.1 0.0 1.1 

 233.5 0.0 233.5 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7

8 
قشور  فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و

 2.4 234.7 بطيخ أو شمام
232.3 

 1.2 0.0 1.2 بن و شاي و مته و بھارات و توابل 9

 0.2 0.0 0.2 حبوب 10

11 
( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ 

 0.0 12.0 )غلوتين 
12.0 

12 
بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات 

 0.4 3.0 للطب للصناعة أو
2.7 

 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13

 0.0 0.0 0.0 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة 14

15 
شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ 

 دھون غذائية محضرة؛ شموع
2.4 0.0 2.4 

16 
أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من محضرات لحوم 

 الالفقاريات المائية
3.9 0.0 3.9 

 96.8 0.0 96.8 سكر ومصنوعات سكرية 17

 1.9 0.0 1.9 كاكاو ومحضراته 18

 203.8 0.0 203.8 محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

20 
محضرات من أجزاء  محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو

 أخر من نباتات
58.9 0.0 58.9 

 25.5 0.0 25.5 محضرات غذائية متنوعة 21

 204.8 0.0 204.8 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22

 106.5 0.0 106.5 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

33 
محضرات عطور أو " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية

 ) كوزماتيك(تطرية 
0.1 0.0 0.1 

 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38

 1.3- 1.3 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41

 6.0 0.0 6.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44

 0.4 0.0 0.4 فلين ومصنوعاته 45

 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51

 5.1 0.0 5.1 قطن 52

 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا 53

 1558.8 4.3 1563.1 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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  %)مليون دوالر و ( 2009التجارة الزراعية السورية مع مصر حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  45- 3الجدول 

رقم 
 الفصل

 اسم الفصل الجمركي
قيمة الصادرات 

 )مليون دوالر(
قيمة الواردات 

 )مليون دوالر(
 الميزان التجاري

 0.5 0.0 0.5 حيوانات حية 1
 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2
 0.0 0.0 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات المائية 3

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من 

 أصل حيواني، 
0.2 9.8 

-9.6 
 0.9 0.0 0.9 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5
 0.1- 0.1 0.0 أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابھھا؛ أزھار مقطوفة  6
 21.4- 28.4 7.0 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7
 35.6 13.9 49.4 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 5.3 5.0 10.3 ت و توابلبن و شاي و مته و بھارا 9

 119.3- 119.3 0.0 حبوب 10
 0.6 0.1 0.7 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11
 5.4- 10.7 5.3 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛  12
 0.0 0.0 0.0 ھا من عصاراتصمغ اللك، صموغ و راتنجات و غير 13
 0.1 0.2 0.3 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 14

15 
شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ 

 1.0- 2.2 1.2 شموع 
 0.0 0.0 0.0 ت أو غيرھا من الالفقاريات المائيةمحضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويا 16
 12.9- 16.4 3.4 سكر ومصنوعات سكرية 17
 1.8- 2.0 0.1 كاكاو ومحضراته 18
 1.0 1.2 2.2 محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 11.1 2.2 13.3 تمحضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتا 20
 8.1- 9.8 1.7 محضرات غذائية متنوعة 21
 1.8- 1.8 0.0 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22
 0.0 0.0 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 11.2- 11.2 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.0 0.0 أسمدة 31
 1.0- 1.0 0.0 )  كوزماتيك(محضرات عطور أو تطرية " نويدرزي"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38
 0.1 0.1 0.1 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.5- 0.6 0.1 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 139.4 0.6 140.0 قطن 52
 0.1- 0.1 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا 53
 0.2 236.7 236.9 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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 %)مليون دوالر و ( 2009مركية خالل عام التجارة الزراعية السورية مع  البرازيل حسب فصول التعرفة الج 46- 3الجدول 

رقم 
الفصل

 اسم الفصل الجمركي

قيمة 
الصادرات 

مليون (
 )دوالر

قيمة 
الواردات 

مليون (
 )دوالر

الميزان 
 التجاري

 0.0 0.0 0.0 حيوانات حية 1
 0.3- 0.3 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2
 0.0 0.0 0.0 فقاريات المائيةأسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الال 3

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من 

 أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر
0.0 0.6 -0.6 

 0.0 0.0 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5
 0.0 0.0 0.0 أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابھھا؛ أزھار مقطوفة  أشجار و نباتات 6
 0.3 0.0 0.3 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7
 0.1- 0.1 0.0 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 40.7- 42.1 1.5 بن و شاي و مته و بھارات و توابل 9

 0.3- 0.3 0.0 حبوب 10
 0.0 0.0 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11
 0.0 0.0 0.0 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب 12
 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13
 0.0 0.0 0.0 واد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة م 14

15 
شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ 

 شموع 
0.1 

0.5 
-0.4 

 0.0 0.0 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات المائية 16
 414.7- 414.7 0.0 ر ومصنوعات سكريةسك 17
 0.0 0.0 0.0 كاكاو ومحضراته 18
 0.1 0.0 0.1 محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 1.4- 1.5 0.1 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20
 3.0- 3.0 0.0 محضرات غذائية متنوعة 21
 0.0 0.0 0.0 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22
 0.0 0.0 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.0 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.0 0.0 أسمدة 31
 0.0 0.0 0.0 )  كوزماتيك(محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 0.8- 0.8 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38
 0.1- 0.1 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)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 فلين ومصنوعاته 45
 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 0.1 0.0 0.1 قطن 52
 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا 53

 462.1- 464.2 2.1 اإلجمالي  

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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 %)مليون دوالر و ( 2009التجارة الزراعية السورية مع الواليات المتحدة حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  47- 3الجدول 

رقم 
 الفصل

 اسم الفصل الجمركي
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 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2

 3.3- 3.3 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات المائية 3

 5.0 0.9 5.9 ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني 4

 0.0 0.0 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5

 0.0 0.0 0.0 طوفة أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابھھا؛ أزھار مق 6

 0.2- 0.4 0.3 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7

 0.6- 0.6 0.0 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8

 2.8 0.0 2.8 بن و شاي و مته و بھارات و توابل 9

 109.3- 109.3 0.0 حبوب 10

 0.0 0.0 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت  (منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

 267.1- 267.2 0.0 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب 12

 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13

 0.0 0.0 0.0 كورة و ال داخلة في مكان آخرمواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذ 14

 0.5 0.0 0.5 شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ شموع  15

 0.0 0.0 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات المائية 16

 0.4- 0.4 0.1 سكر ومصنوعات سكرية 17

 0.0 0.0 0.0 كاكاو ومحضراته 18

 0.2 0.1 0.3 محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

 0.8 0.0 0.8 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20

 2.5- 2.7 0.1 محضرات غذائية متنوعة 21

 0.3- 0.3 0.0 خل مشروبات، و سوائل كحولية و 22

 19.7- 19.7 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة  23

 0.3- 0.3 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24

 0.1- 0.1 0.0 أسمدة 31

 0.1- 0.1 0.0 )  كوزماتيك(محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33

 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة  38

 0.0 0.0 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41

 6.2- 6.2 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 نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا ألياف نسيجية 53

 400.8- 411.6 10.8 اإلجمالي  

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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 %)و مليون دوالر ( 2009حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام ) 27(التجارة الزراعية السورية مع دول االتحاد األوربي  48- 3الجدول 

رقم 
 الفصل

 اسم الفصل الجمركي
قيمة الصادرات 

 )مليون دوالر(
قيمة الواردات 

 )مليون دوالر(
الميزان 
 التجاري

 11.5- 11.5 0.0 حيوانات حية 1
 0.1- 0.1 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل   2
 0.4- 0.4 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات المائية   3

4 
 و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل ألبان)

 حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخرل
0.1 60.8 -60.8 

 3.1 0.0 3.1 غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر منتجات أخرى من أصل حيواني،) 5

6 
يالت و جذور و ما شابھھا؛ أزھار مقطوفة و أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بص

 أغصان مورقة للزينة
0.4 0.2 0.3 

 2.6 0.5 3.1 و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل    7
 2.4 1.2 3.6 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام  8
 4.9 0.2 5.1 بن و شاي و مته و بھارات و توابل  9

 114.9- 114.9 0.0 حبوب  10

) منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ) 11 غلوتين(؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق ) مالت ) ( 0.0 2.5 -2.5 

12 
بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و  
 علف 

1.7 12.8 -11.1 

 0.8- 0.8 0.0 اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات   13
 0.8 0.0 0.8 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر  14

15 
شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ شموع 

 من أصل حيواني أو نباتي 
1.7 8.3 -6.5 

 0.5- 0.5 0.0 ت أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات المائية محضرات لحوم أو أسماك أو قشريا 16
 8.5- 10.4 1.9 سكر ومصنوعات سكرية  17
 4.8- 4.8 0.0 كاكاو ومحضراته  18
 0.5- 1.4 0.8 محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر  19
 0.9 2.2 3.1 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات  20
 10.6- 11.0 0.4 محضرات غذائية متنوعة  21
 43.0- 43.1 0.1 مشروبات، و سوائل كحولية و خل  22
 3.0- 3.0 0.0 ية محضرة  بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذ 23
 55.9- 59.6 3.7 تبغ و أبدال تبغ مصنعة  24
 0.4- 0.4 0.0 أسمدة  31

33 
أو) كوزماتيك(محضرات عطور أو تطرية  "رزينويد"عطرية، وراتنجات عطرية زيوت)  

تواليت(تجميل   
0.0 9.2 -9.2 

 0.3- 0.3 0.0 منتجات كيماوية متنوعة) 38
 7.9 0.3 8.2 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة ) عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 101.5- 102.4 0.9 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي   44

 0.1- 0.1 0.0 فلين ومصنوعاته  45

 0.8 0.5 1.3 ، خيوط و نسج من شعر الخيل  صوف، وبر ناعم أو خشن 51

 29.0 0.5 29.4 قطن   52

 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط من ورق و نسجھا  53

 399.5- 469.1 69.5 اإلجمالي  
    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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 %)مليون دوالر و ( 2009أوكرانيا حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  التجارة الزراعية السورية مع 49- 3الجدول 

رقم 
الفصل

 اسم الفصل الجمركي

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 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2
 0.0 0.0 0.0 شريات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات المائيةأسماك و ق 3

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل 

 من أصل حيواني
0.0 10.9 -10.9 

 0.3 0.0 0.3 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5

6 
ى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابھھا؛ أزھار أشجار و نباتات أخر

 0.0 0.0 مقطوفة 
0.0 

 0.2 0.0 0.2 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7
 3.2- 3.6 0.3 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 1.5- 1.5 0.0 بن و شاي و مته و بھارات و توابل 9

 254.2- 254.2 0.0 بوبح 10
 4.1- 4.1 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11
 5.5- 5.5 0.0 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب 12
 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13

14 
واد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان م

 آخر
0.0 0.0 0.0 

15 
شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية 

 محضرة؛ شموع 
0.0 0.0 0.0 

 55.3- 55.3 0.0 يةمحضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات المائ 16
 0.0 0.0 0.0 سكر ومصنوعات سكرية 17
 0.0 0.0 0.0 كاكاو ومحضراته 18
 0.0 0.0 0.0 محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 0.0 0.0 0.0 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20
 0.0 0.0 0.0 متنوعةمحضرات غذائية  21
 0.0 0.0 0.0 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22
 0.9- 0.9 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.0 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.0 0.0 أسمدة 31

33 
محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية

  ) كوزماتيك(
0.0 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38
 0.0 0.0 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 0.4- 0.5 0.1 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 نسجھا 53

 335.5- 336.5 0.9 اإلجمالي  

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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  %)مليون دوالر و ( 2009عام  التجارة الزراعية السورية مع السعودية حسب فصول التعرفة الجمركية خالل 50- 3الجدول 

رقم 
 الفصل

 اسم الفصل الجمركي

قيمة 
الصادرات 

مليون (
 )دوالر

قيمة 
الواردات 

مليون (
 )دوالر

الميزان 
 التجاري

 79.5 0.1 79.5 حيوانات حية 1
 0.1- 0.1 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2
 0.1- 0.1 0.0 المائيةأسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالفقاريات  3

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من 

 أصل حيواني
6.8 3.0 3.7 

 0.4- 0.4 0.0 داخلة في مكان آخر -منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال 5
 0.4 0.0 0.4 ھھا؛ أزھار مقطوفة أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شاب 6
 103.6 0.5 104.1 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7
 27.4 4.0 31.4 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8
 11.2 0.3 11.5 بن و شاي و مته و بھارات و توابل، مواد غذائية وحيوانية، مواد غير غذائية 9

 0.3 0.1 0.4 حبوب 10
 0.0 0.1 0.1 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11
 5.4 0.0 5.4 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب 12
 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13
 0.3 0.0 0.3 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 14

15 
شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ 

 شموع 
11.1 6.8 4.3 

 0.0 0.0 0.0 ائيةمحضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات الم 16
 2.4 0.1 2.5 سكر ومصنوعات سكرية 17
 1.9 0.3 2.2 كاكاو ومحضراته 18
 1.9 6.9 8.8 محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19
 5.8 11.3 17.1 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20
 6.6- 7.9 1.3 متنوعة محضرات غذائية 21
 0.8- 1.7 0.9 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22
 0.0 0.0 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23
 0.0 0.0 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24
 0.0 0.0 0.0 أسمدة 31
 0.0 0.0 0.0 )  كوزماتيك(محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33
 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38
 0.0 0.0 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41
 1.6 0.0 1.6 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44
 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45
 0.6 0.1 0.7 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51
 0.2 0.0 0.2 قطن 52
 0.1 0.0 0.1 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا 53
 242.8 43.6 286.4 اإلجمالي  

   قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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  %)مليون دوالر و ( 2008خالل عام  التجارة الزراعية السورية مع األرجنتين حسب فصول التعرفة الجمركية 51- 3الجدول 

رقم 
 الفصل

 اسم الفصل الجمركي
قيمة الصادرات 

 )مليون دوالر(
قيمة الواردات 

 )مليون دوالر(
الميزان 
 التجاري

 0.0 0.00 0.0 حيوانات حية 1

 0.0 0.00 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2

 0.1- 0.12 0.0 يات المائيةأسماك و قشريات، رخويات و غيرھا من الالفقار 3

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من 

 أصل حيواني
0.0 0.81 -0.8 

 0.0 0.00 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5

 0.0 0.00 0.0 ما شابھھا؛ أزھار مقطوفة أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و  6

 0.0 0.00 0.0 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7

 0.0 0.00 0.0 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8

 15.3- 15.33 0.006 بن و شاي و مته و بھارات و توابل 9

 6.6- 6.64 0.0 حبوب 10

 3.6- 3.64 0.0 )غلوتين ( ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق )مالت ( تجات مطاحن؛ شعير ناشظ من 11

12 
بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و 

 علف
0.0 

80.14 
-80.1 

 0.0 0.00 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرھا من عصارات 13

 0.3 0.00 0.257 ية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخرمواد ضفر نبات 14

15 
شحوم و دھون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككھا؛ دھون غذائية محضرة؛ 

 شموع 
0.0 0.03 0.0 

 0.0 0.00 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرھا من الالفقاريات المائية 16

 47.2- 47.19 0.0 سكر ومصنوعات سكرية 17

 0.0 0.00 0.0 كاكاو ومحضراته 18

 0.5- 0.50 0.0 محضرات أساسھا الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

 0.0 0.00 0.0 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20

 0.0 0.02 0.0 نوعةمحضرات غذائية مت 21

 0.0 0.00 0.0 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22

 155.2- 155.20 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23

 0.0 0.00 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24

 0.0 0.00 0.0 أسمدة 31

 0.0 0.00 0.0 )  ماتيككوز(محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33

 0.0 0.00 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38

 0.0 0.00 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مھيأة)عدا الجلود بفراء(صالل و جلود خام  41

 2.1- 2.10 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44

 0.0 0.00 0.0 فلين ومصنوعاته 45

 0.0 0.00 0.0 خيلصوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر ال 51

 0.0 0.00 0.0 قطن 52

 0.0 0.00 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجھا 53

 311.5- 311.73 0.3 اإلجمالي  

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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   )مليون دوالر و طن( 2009أھم الصادرات الزراعية السورية إلى العراق خالل عام  52- 3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الصادرات 

 )طن(
قيمة الصادرات 

 )مليون دوالر(
% 

 13.4 210.4 72762.8 غيرھا  - بيض طيور بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ    (0407.00.90)

(1904.20.00)  
صة مع رقائق حبوب غير المحمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير المحم 

 191.1 60151.1 رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفوشة
12.2 

(2202.10.00 
مياه، بما فيھا المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد  

 152.7 488389.8 تحلية أخر أو منكھة 
9.7 

 6.5 101.7 19123.3 روج بيض التفقيس سواء ألمھات الدجاج البيّاض أو ألمھات الف   (0407.00.10)

 6.0 93.4 290383.9 غيرھا  -محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات     (2309.90.90)

 5.9 93.1 253644.0 ، طازجة أو مبردة )طماطم(بندورة    (0702.00.00)

 4.6 72.5 117750.3 غيرھا  –) بنجر(سكر شوندر     (1701.12.90)

 3.5 54.6 137860.0 رتقال ب   (0805.10.00)

 2.2 34.7 53046.0 تفاح    (0808.10.00)

 1.9 30.5 71757.4غيرھا  - مياه، غير مضاف إليھا سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكھة؛ جليد وثلج    (2201.90.00)

 1.7 26.7 145651.3 " دالع"بطيخ أحمر     (0807.11.00)

(0701.90.00)   ( غيرھا(مبردة بطاطا طازجة أو   73028.2 25.3 1.6 

(2105.00.10)  
ومثلجات أخر صالحة لألكل، تحتوي على ) إلخ…آيس كريم، بوظة (مثلجات  

 24.7 8100.7 كاكاو 
1.6 

 1.5 23.0 8776.9 أجبان أخرى   (0406.90.00)

 1.4 21.4 49156.0 غريب فروت بما فيه البوميلو  - ليمون ھندي    (0805.40.00)

(0805.50.00)  
سيتروس اورانتيفوليا ،  - وليم ) سيتروس ليمون ، سيتروس ليمونوم(ليمون حامض 

 21.1 39508.0 وسيتروس التيفوليا 
1.3 

(2001.90.00)  
خضر و فواكه و أثمار قشرية و أجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل، محضرة أو  

 19.1 28216.0 محفوظة بالخل أو بحمض الخليك
1.2 

 1.1 17.1 41334.7 مياه معدنية ومياه غازية غير مضاف إليھا سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكھة     (2201.10.00)

 1.0 15.2 44996.0 بصل وعسقالن ، طازجة أو مبردة  (0703.10.00)

 0.9 14.4 25215.5 خليط عصائر جاھزة    (2009.90.90)

 0.9 14.4 30720.4 ازجة أو مبردة خيار وقثاء، خيار صغير محبب، ط   (0707.00.00)

(1704.90.00)  
ال تحتوي على كاكاو ) بما في ذلك الشوكوالته البيضاء" (سكاكر"مصنوعات سكرية  

 13.5 12324.9 ، غيرھا
0.9 

 0.8 12.6 18066.3 " نكتارين"ما فيه الدّراق األملس - " برونوس بريسيكا) "خوخ(دراق    (0809.30.00)

 0.8 11.9 11142.9 ثمار فليفلة من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا طازجة أو مبردة    (0709.60.00)

(2304.00.00)  
وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة، أو بشكل كريات مكتلة  كسب(

 11.7 28187.2  استخراج زيت فول الصويا ناتجة عن
0.7 

 0.7 11.7 7177.8 كرز    (0809.20.00)

 0.7 11.2 13235.8 عنب طازج    (0806.10.00)

 0.7 11.0 64495.7 جزر ولفت بقلي     (0706.10.00)

(0706.90.00)  
وكرافس لفتي ) سالسيفي(للسلطة، ولحية التيس ) بنجر(جزر ولفت بقلي وشوندر  

 11.0 35991.6 غيرھا  - وفجل وجذور مماثلة صالحة لألكل، طازجة أو مبردة 
0.7 

 13.8 217.1 333847.2 اخرىسلع   

 100.0 1568.9 2584041.4 االجمالي  

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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 )مليون دوالر و طن( 2009أھم الصادرات الزراعية السورية إلى المملكة العربية السعودية خالل عام  53- 3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية 

الصادرات 
 )طن(

قيمة 
الصادرات 

مليون (
 )دوالر

% 

 28.3 81.1 279352.0 ، طازجة أو مبردة )طماطم(بندورة   (0702.00.00)

 23.7 68.0 14136.4 ضأن (0104.10.00)

 3.9 11.2 2704.8 ماعز (0104.20.00)

 3.2 9.3 2551.3 زيت زيتون بكر (1509.10.00)

 3.2 9.0 2810.4 بذور كمون   (0909.30.00)

 2.6 7.6 4344.4 عدس (0713.40.00)

 2.3 6.6 7932.1 كمثرى وسفرجل   (0808.20.00)

 2.0 5.8 13259.9 ثمار فليفلة من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا طازجة أو مبردة   (0709.60.00)

 1.9 5.5 973.6 فطائر ذات ترابيع مجوفة ورقائق ويفر منتفشة   (1905.39.00)

 1.5 4.2 4872.3 عنب طازج   (0806.10.00)

(2005.99.00) 
غيرھا من خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض  

 3.7 2164.7 الخليك ، غير مجمدة 
1.3 

 1.2 3.3 5291.0 تفاح   (0808.10.00)

 1.1 3.2 3947.0 وخوخ السياج ) برقوق(خوخ   (0809.40.00)

(2001.90.00) 
مار قشرية و أجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل، خضر و فواكه و أث 

 محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك
5009.8 3.0 1.1 

 1.1 3.0 2146.1 بسكويت حلو   (1905.31.00)

 1.0 2.9 6627.9 ، غيره) بما فيه البطيخ األحمر(شمام وبطّيخ   (0807.19.00)

(0809.30.00) 
ما فيه الدّراق األملس  - " برونوس بريسيكا) "خوخ(دراق  

 " نكتارين"
3911.6 2.7 0.9 

 0.9 2.5 839.4 محلب (1211.90.10)

 0.9 2.5 694.2 أجبان أخرى   (0406.90.00)

 0.8 2.3 1445.6 كرز   (0809.20.00)

(1704.90.00) 
ال ) بما في ذلك الشوكوالته البيضاء" (سكاكر"مصنوعات سكرية 

 تحتوي على كاكاو ، غيرھا
1636.7 2.1 0.7 

(2007.99.00) 
أوھريس أوعجن فواكه أو ) مرمالد(مربى و ھالم فواكه ، وخبيص 

أثمار قشرية ، متحصل عليھا بالطبخ ، وإن اضيف إليھا السكر او 
 ، غيرھا) غيرھا(مواد تحلية أخر 

1907.2 1.9 0.7 

(0402.21.20) 
على ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي  

ً  1.5%دسم بنسبة تزيد عن  ال تحتوي على سكر مضاف أو أي , وزنا
 ) غيرھا(مواد تحلية أخر 

279.6 1.9 0.7 

 0.6 1.9 4206.5 خيار و قثاء وخيار صغير محبب   (2001.10.00)

 0.6 1.8 1527.6 زيتون محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك   (2005.70.00)

 0.6 1.8 1575.4 ، غيرھا) غيرھا(وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة ثمار   (1207.99.90)

 0.6 1.7 3525.5 غيرھا(بطاطا طازجة أو مبردة )  (0701.90.00)

 0.5 1.4 5070.9 خيار وقثاء، خيار صغير محبب، طازجة أو مبردة   (0707.00.00)

 12.0 34.5 46945.4 سلع أخرى -

 100.0 286.5 431689.1 اإلجمالي -

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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    )مليون دوالر و طن( 2009أھم الصادرات الزراعية السورية إلى مصر خالل عام  54- 3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الصادرات 

 )طن(

قيمة الصادرات 
ماليين (

 )الدوالرات
% 

(5205.12.90) 
ديسيتكس  714.29من ألياف غير ممشطة مقاسھا أقل من  خيوط قطن مفردة 

رقم  43رقم متري وال يتجاوز  14يزيد عن (ديسيتكس  232.56وال يقل عن 
 غيرھا , )متري

36319.3 75.4 31.8 

 17.9 42.4 68777.9 .تفاح (0808.10.00)

 13.9 32.9 25936.8 وغير ممشط " غير مكرود"قطن غير مسرح   (5201.00.00)

(2007.99.00) 
أوھريس أوعجن فواكه أو أثمار ) مرمالد(مربى و ھالم فواكه ، وخبيص  

قشرية ، متحصل عليھا بالطبخ ، وإن اضيف إليھا السكر او مواد تحلية أخر 
 ، غيرھا ) غيرھا(

11191.2 12.1 5.1 

 3.9 9.1 2842.9 بذور كمون (0909.30.00)

(5205.12.10) 
ديسيتكس  714.29ير ممشطة مقاسھا أقل من خيوط قطن مفردة من ألياف غ 

رقم  43رقم متري وال يتجاوز  14يزيد عن (ديسيتكس  232.56وال يقل عن 
 خام , )متري

4354.1 8.8 3.7 

 2.9 6.8 3878.1 عدس  (0713.40.00)

(5209.42.00) 
وزناً أو أكثر من القطن، يزن % 85أقمشة منسوجة أخر من قطن، تحتوي على  

 غراماً من خيوط مختلفة األلوان ، دنيم  200بع منھا أكثر من المتر المر
1332.0 5.9 2.5 

(5205.21.10) 
ال يزيد عن (ديسيتكس أو أكثر  714.29خيوط مفردة من ألياف ممشطة مقاسھا  

 خام ) رقم متري 14
2974.2 5.8 2.4 

 1.6 3.8 2884.8 تين (0804.20.00)

 1.6 3.7 5354.5 غيرھا  -) فضالت الخيوط والنساالتبما فيھا (فضالت قطن  (5202.99.00)

(1702.40.00) 
، يحتوي على الفركتوز بنسبة ال تقل )سيروب(غلوكوز وشراب الغلوكوز الكثيف 

محسوبة على الحالة الجافة، باستثناء  50%ولكن تقل عن  20%وزناً عن 
 السكر المنعكس أو المنعكس داخليا

6271.3 2.6 1.1 

 0.9 2.1 3035.1 ) بما فيھا فضالت الخيوط والنساالت(فضالت قطن  (5202.10.00)

 0.9 2.0 1870.9 ، غيرھا) غيرھا(ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة   (1207.99.90)

 0.8 2.0 2679.4 بذور عباد الشمس، وإن كانت مكسرة (1206.00.00)

(5205.22.90) 
ديسيتكس  714.29اسھا أقل من خيوط قطن ، مفردة من ألياف ممشطة ، مق 

 43رقم متري وال يتجاوز  14يزيد عن (ديسيتكس  232.56ولكن ال يقل عن 
 ، خام ، غيرھا ) رقم متري

763.2 1.8 0.8 

(1904.20.00) 
رقائق حبوب غير المحمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير المحمصة مع  

 رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفوشة
1832.5 1.4 0.6 

 0.5 1.2 353.3 ) العصرة األولى(زيت زيتون بكر   (1509.10.00)

(5205.22.10) 

ديسيتكس  714.29خيوط قطن ، مفردة من ألياف ممشطة ، مقاسھا أقل من  
 43رقم متري وال يتجاوز  14يزيد عن (ديسيتكس  232.56ولكن ال يقل عن 

 ، خام ) رقم متري
520.8 1.2 0.5 

 0.5 1.2 303.2 ، غيرھافستق   (0802.50.90)

(0504.00.00) 
، كاملة أو قطعا، طازجة، ) عدا األســــماك(مصارين ومثانات ومعد حيوانات  

 مبردة، مجمدة، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو مدخنة
163.9 0.9 0.4 

 5.8 13.8 49312.6 سلع أخرى -

 100 236.9 196632.7 اإلجمالي -

    لمركز الوطني للسياسات الزراعية قاعدة بيانات ا: المصدر 
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    )مليون دوالر و طن( 2009أھم الصادرات الزراعية السورية إلى األردن خالل عام  55- 3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الصادرات 

 )طن(
قيمة الصادرات 

 )مليون دوالر(
% 

 10.0 20.7 4969.8 ماعز   (0104.20.00)

 7.5 15.4 2639.0 كغ  20سحوق الحليب ضمن عبوات وزنھا الصافي أكثر من م  (0402.10.30)

 6.3 12.9 22605.2 تفاح   (0808.10.00)

 5.9 12.2 3639.3 ) العصرة األولى(زيت زيتون بكر   (1509.10.00)

 5.0 10.4 9994.7 بسكويت حلو   (1905.31.00)

 4.8 9.9 26277.1 برتقال   (0805.10.00)

 4.7 9.6 2074.5 فستق ، غيرھا  (0802.50.90)

(0403.90.00) 

غيره من أنواع األلبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة  
أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكھة أو محتوية 

 أو كاكاو، مضافة ، غيرھا) مكسرات(على فواكه أو أثمار قشرية 
4977.2 8.6 4.2 

 4.1 8.4 2744.1 شوكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو ، غيرھا  (1806.90.00)

(1701.99.00) 
وسكروز نقي كيماوياً، بحالته الصلبة) بنجر(سكر قصب أو سكر شوندر  

 7.0 11681.0 ) مكرر(، غيره ، غيرھا 
3.4 

(0701.90.00)  ( غيرھا(بطاطا طازجة أو مبردة   12135.8 4.9 2.4 

(2304.00.00) 
كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة، أو بشكل  

 كريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا 
10988.4 4.7 2.3 

 1.6 3.4 5130.0 غيرھا  –) بنجر(سكر شوندر   (1701.12.90)

 1.5 3.1 923.0 فستق ، بقشره   (0802.50.10)

 1.4 2.9 2096.8 بذور يقطين   (1212.99.30)

(1701.11.10) 
سكر قصب خام ال يحتوي على منكھات أو مواد تلوين مضافة بقصد  

 2.7 5332.3 التكرير  -التصفية 
1.3 

 1.3 2.6 7669.1 جزر ولفت بقلي   (0706.10.00)

(1507.90.90) 
 ً زيت فول الصويا وأجزاؤه، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيماويا
 2.5 2433.7 يرھا، غ) غيرھا(

1.2 

 1.1 2.3 2462.2 قصب السكر   (1212.99.20)

(0402.29.90) 
ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  

ً  1.5%بنسبة تزيد عن   غيرھا , وزنا
345.7 2.3 1.1 

 1.1 2.3 4240.2 خليط عصائر جاھزة   (2009.90.90)

 1.1 2.2 4447.6 ، طازجة ، غيرھا فواكه أخر  (0810.90.00)

 1.0 2.2 518.3 جوز عادي ، مقشر   (0802.32.00)

 1.0 2.2 1265.5 عدس  (0713.40.00)

(2002.90.00) 
محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ، ) طماطم(بندورة  

 2.1 2573.7 غيرھا 
1.0 

 0.9 1.9 4660.3 بطاطا حلوة  (0714.20.00)

(1704.90.00) 
ال ) بما في ذلك الشوكوالته البيضاء" (سكاكر"مصنوعات سكرية  

 1.9 2393.3 تحتوي على كاكاو ، غيرھا
0.9 

(2202.10.00) 
مياه، بما فيھا المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر  

 مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكھة 
6691.4 1.8 0.9 

 0.9 1.8 142.3 وبغال ونغال، حية ـ غيرھا خيول وحمير   (0101.90.00)

(1702.40.00) 

، يحتوي على الفركتوز )سيروب(غلوكوز وشراب الغلوكوز الكثيف  
محسوبة على الحالة  50%ولكن تقل عن  20%بنسبة ال تقل وزناً عن 

 الجافة، باستثناء السكر المنعكس أو المنعكس داخليا 
3346.0 1.7 0.8 

 19.2 39.6 52910.4 سلع خرى  
 100.0 206.2 224307.9 اإلجمالي -

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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   )مليون دوالر و طن( 2009أھم الصادرات الزراعية السورية إلى لبنان خالل عام  56- 3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الصادرات 

 )طن(
قيمة الصادرات 

 )دوالر مليون(
% 

(1701.99.00) 
وسكروز نقي كيماوياً، بحالته الصلبة ، غيره ، ) بنجر(سكر قصب أو سكر شوندر  

 18.6 35080.0 ) مكرر(غيرھا 
17.5 

 14.8 15.7 4901.5 ) العصرة األولى(زيت زيتون بكر   (1509.10.00)

 11.0 11.7 29597.1 ) غيرھا(خضر أخر، طازجة أو مبردة   (0709.90.90)

(2304.00.00) 
كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة، أو بشكل كريات مكتلة  

 ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا 
20066.1 7.6 7.1 

 6.5 6.9 1967.2 أجبان أخرى   (0406.90.00)

 4.8 5.0 827.8 أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشكل مسحوق ، غيرھا  (0406.30.90)

 4.3 4.6 4919.7 كغ فأكثر 1000عبوات زيت فول الصويا للصناعات الغذائية   (1507.90.11)

 3.8 4.0 3256.0 محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ، غيرھا ) طماطم(بندورة   (2002.90.00)

 3.8 4.0 2448.5 بسكويت حلو   (1905.31.00)

 2.3 2.5 723.8 ذلك جبن اللبن المخثر بما في  - جبن   (0406.10.00)

 2.1 2.2 5568.3 خضر أخر مجمدة   (0710.80.00)

(2007.99.00) 
أوھريس أوعجن فواكه أو أثمار قشرية ، ) مرمالد(مربى و ھالم فواكه ، وخبيص  

، غيرھا ) غيرھا(متحصل عليھا بالطبخ ، وإن اضيف إليھا السكر او مواد تحلية أخر 
843.1 1.3 1.2 

(1507.90.90) 
 ً ، ) غيرھا(زيت فول الصويا وأجزاؤه، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيماويا

 1.2 1484.9 غيرھا
1.2 

 1.0 1.1 197.2 فطائر ذات ترابيع مجوفة ورقائق ويفر منتفشة   (1905.39.00)

 0.9 0.9 786.9 زيتون محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك   (2005.70.00)

 0.6 0.7 290.3 شوكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو ، غيرھا  (1806.90.00)

(0713.90.00) 
أو ) مفصصة(بقول قرنية يابسة مقشورة، وإن كانت منزوعة الغاللة أو مفلقة  

 0.6 92.9 غيرھا - مكسرة 
0.6 

 0.6 0.6 712.0 ) غيرھا(بقول قرنية أخر   (0708.90.90)

(5205.12.90) 

ديسيتكس وال  714.29خيوط قطن مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسھا أقل من  
, )رقم متري 43رقم متري وال يتجاوز  14يزيد عن (ديسيتكس  232.56يقل عن 
 غيرھا 

290.7 0.6 0.6 

 0.6 0.6 528.8 تين   (0804.20.00)

(2202.10.00) 
ية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد مياه، بما فيھا المياه المعدنية والمياه الغاز 

 0.6 1580.4 تحلية أخر أو منكھة 
0.6 

(1704.90.00) 
ال تحتوي على ) بما في ذلك الشوكوالته البيضاء" (سكاكر"مصنوعات سكرية  

 0.6 508.8 كاكاو ، غيرھا
0.5 

 0.5 0.5 847.3 غيرھاناتج من إستخالص أو تكرير السكر ، ") موالس"دبس السكر (عسل أسود   (1703.90.00)

 0.5 0.5 306.2 دھون و زيوت نباتية وأجزاؤھا ، غيرھا  (1516.20.90)

 0.5 0.5 324.2 لوز، بقشره   (0802.11.00)

 12.1 12.8 15851.2 سلع أخرى -

 100.0 106.3 134000.8 اإلجمالي -

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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  )مليون دوالر و طن( 2009أھم الصادرات الزراعية السورية إلى االمارات العربية المتحدة خالل عام  57- 3ول الجد

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية 

 )طن(الصادرات 

قيمة 
الصادرات 

 )مليون دوالر(
% 

 9.5 8.1 27193.1 ، طازجة أو مبردة )طماطم(بندورة   (0702.00.00)

 7.8 6.7 1704.6 ) العصرة األولى(ت زيتون بكر زي  (1509.10.00)

 6.9 5.9 1805.3 أجبان أخرى   (0406.90.00)

(2304.00.00) 
كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة، أو بشكل كريات مكتلة ناتجة  

 عن استخراج زيت فول الصويا 
14082.3 5.1 6.0 

 5.9 5.1 1183.6 لوز ، مقشر ، غيرھا   (0802.12.90)

 4.0 3.5 1606.7 زيت السمسم وأجزاؤه   (1515.50.00)

 4.0 3.4 1571.2 حساء ومرق ومحضرات إعدادھا  (2104.10.00)

 3.9 3.3 809.5 كغ  20مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنھا الصافي أكثر من   (0402.10.30)

(0402.21.20) 
بة أخر، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صل 

%1.5  ً  ) غيرھا(ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر , وزنا
490.6 3.3 3.9 

 3.5 3.0 3519.5 عنب طازج   (0806.10.00)

 3.2 2.7 8541.1 ) غيرھا(خضر أخر، طازجة أو مبردة   (0709.90.90)

 3.1 2.7 6110.0 حبب خيار و قثاء وخيار صغير م  (2001.10.00)

 2.7 2.3 5419.4 ، غيره) بما فيه البطيخ األحمر(شمام وبطّيخ   (0807.19.00)

 2.2 1.9 1978.0 زيتون محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك   (2005.70.00)

(2001.90.00) 
حفوظة خضر و فواكه و أثمار قشرية و أجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل، محضرة أو م 

 بالخل أو بحمض الخليك
4137.5 1.6 1.9 

 1.7 1.5 451.1 بذور كمون   (0909.30.00)

(0701.90.00)  ( غيرھا(بطاطا طازجة أو مبردة   3811.4 1.4 1.6 

 1.2 1.0 2534.2 خضر أخر مجمدة   (0710.80.00)

 1.0 0.9 238.0 شوكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو ، غيرھا  (1806.90.00)

 1.0 0.9 1.1 غيرھا  -) طيور مفترسة(طيور جوارح   (0106.31.90)

 1.0 0.9 613.3 غيرھا من مصنوعات أخرى من الخشب   (4421.90.90)

 1.0 0.9 1899.5 ثمار فليفلة من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا طازجة أو مبردة   (0709.60.00)

 1.0 0.8 224.2 لوز، مقشر   (0802.12.00)

 0.9 0.8 4176.2 " دالع"بطيخ أحمر   (0807.11.00)

 0.9 0.8 468.9 غيرھا من خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ، غير مجمدة   (2005.99.00)

 0.8 0.7 3197.8 خس ـ غيره   (0705.19.00)

 19.0 16.2 22292.5 سلع أخرى  

 100 85.4 120060.5 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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   )مليون دوالر و طن( 2009خالل عام ) 27(أھم الواردات الزراعية السورية من دول االتحاد األوربي  58- 3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الواردات 

 )طن(
قيمة الواردات 

 )مليون دوالر(
% 

 12.5 58.6 3790.3 محتوية على تبغ " سجائر"ف عادية لفائ  )2402.20.00(

 10.7 50.0 229237.8 غيرھا  - وخليط حنطة مع شيلم ) قمح(حنطة   )1001.90.90(

 8.7 40.8 103547.0 خشب من الزان نوع فاغوس   )4407.92.00(

 8.2 38.2 2540.0 ويسكي   )2208.30.00(

 8.1 37.9 123524.7 وطيات خشب منشور من عائلة المخر  )4407.10.00(

 6.8 32.1 174784.2 ذرة صفراء لغير البذار   )1005.90.00(

 4.9 23.1 105957.5 شعير ) 1003.00.00(

)0402.21.10( 
ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم بنسبة تزيد  

لألطفال ضمن ,حلية أخر ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد ت,وزناً  1.5%عن 
 غرام  2500علب معدنية محكمة ال يتجاوز وزن محتواھا الصافي 

1976.5 17.4 3.7 

 3.3 15.6 58410.3 3سم/ غ  0.8ألواح من ألياف الخشب أو مواد خشبية أخر ، تزيد كثافتھا عن   )4411.10.00(

)0402.21.30( 
كغ ، تحتوي على دسم  20مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنھا الصافي أكثر من  

 وزنا ، ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر 1.5%بنسبة تزيد عن 
4469.1 13.1 2.8 

 2.0 9.6 93.4 بذور الخضار  )1209.91.00(

 1.6 7.4 3270.9 سمن ـ المشتق من الحليب   )0405.90.10(

 1.5 6.9 1593.0 مخاليط مواد عطرية ، غيرھا  )3302.90.00(

 1.4 6.4 5250.2 حيوانات حية من فصيلة األبقار ـ غيرھا ) 0102.90.00(

)1701.99.00( 
وسكروز نقي كيماوياً، بحالته الصلبة ، غيره ، ) بنجر(سكر قصب أو سكر شوندر  

 ) مكرر(غيرھا 
12525.0 6.3 1.3 

 1.3 5.9 2904.9 كغ 20زبد ، معدة للصناعة في عبوات وزنھا الصافي أكثر من   )0405.10.10(

 1.2 5.4 2486.1 محضرات كحولية مركبة من األنواع المستعملة إلنتاج المشروبات   )2106.90.10(

 1.1 5.1 2781.6 كغ  20مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنھا الصافي أكثر من   )0402.10.30(

 1.0 4.9 5399.8 أرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً   )1006.30.00(

 1.0 4.8 5454.9 أرز أسمر  - أرز مقشور ) 1006.20.00(

 0.7 3.3 6595.1 ملم  6غيرھا من األخشاب المنشورة طولياً فقط يزيد سمكه عن   )4407.99.00(

 0.7 3.2 4152.0 مھدرجة كلياً أو جزئياً وإن كانت مكررة , دھون و زيوت نباتية وأجزاؤھا  )1516.20.10(

 0.6 3.0 4376.6 زيت فول الصويا وأجزاؤه خام، وإن أزيل صمغه معد لصناعة الصابون   )1507.10.10(

 0.6 2.9 1162.1 غيرھا  -زبد وغيرھا من مواد دسمة أخرى وزيوت مشتقة من اللبن   )0405.90.90(

 0.6 2.9 26.2 غ  185ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس بوزن اليزيد عن   )0105.11.00(

 0.6 2.7 3131.6 خشب خام، معالج بالدھان أو باألصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ أخر  )4403.10.00(

 0.5 2.1 1569.7 )مالت(مصنوعة من الشعير الناشط ) بيرة(جعة  )2203.00.00(

 0.4 2.1 11.9ھا غير - غ  185بوزن اليزيد عن , ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس  )0105.19.00(

 12.2 57.3 50238.2 سلع أخرى -

 100.0 469.1 921260.4 اإلجمالي -

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 
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    )مليون دوالر و طن( 2009أھم الواردات الزراعية السورية من البرازيل خالل عام  59- 3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية 

الواردات 
 )طن(

قيمة 
الواردات 

مليون (
 )دوالر

% 

 70.9 329.3 773402.1 التكرير  - سكر قصب خام ال يحتوي على منكھات أو مواد تلوين مضافة بقصد التصفية   (1701.11.10)

(1701.99.00) 
وسكروز نقي كيماوياً، بحالته الصلبة ، غيره ، غيرھا ) بنجر(سكر قصب أو سكر شوندر  
 85.2 211269.4 ) كررم(

18.3 

 9.0 41.7 31815.7 بن غير محمص غير منزوع منه الكافيين   (0901.11.00)

 0.4 1.7 117.9 كغ ، غيرھا 20خالصات وأرواح ومركزات البن ، بعبوات يزيد وزن العبوة الصافي عن   (2101.11.90)

 0.3 1.2 970.5 عصير البرتقال ، مجمد ، مكثف معد للصناعة   (2009.11.10)

 0.2 0.9 213.1 كغ 20خالصات وأرواح ومركزات البن ، بعبوات يزيد وزن العبوة الصافي عن   (2101.11.10)

(3823.19.00) 
أحماض دھنية صناعية احادية الكربوكسيليك؛ و زيوت حمضية ناتجة عن عملية التكرير  
 0.8 1366.4 ) غيرھا(

0.2 

 0.1 0.6 302.8 غيرھا  - ة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر ألبان وقشدة، مركز  (0402.99.90)

(3503.00.00) 

بما في ذلك الھالم المھيأ على شكل صفائح مستطيلة أو مربعة ، وإن كانت مشغولة (ھالم  
، أنواع غراء أخر ، ")  isinglass" آيزنغالس (ومشتقاته ؛ غراء السمك ) السطح أو ملونة
 . 35.01، باستثناء غراء الجبنين الداحل في البند  من أصل حيواني

112.1 0.5 0.1 

 0.6 2.9 4133.4 سلع أخرى -

 100.0 464.8 1023703.3 اإلجمالي -

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  

 
  )مليون دوالر و طن( 2009خالل عام  أھم الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة األمريكية 60- 3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الواردات 

 )طن(
قيمة الواردات 

 )مليون دوالر(
% 

 64.1 263.9896024 740407.324 فول الصويا وإن كان مكسراً   (1201.00.00)

 22.6 93.08826358 508750.344 ذرة صفراء لغير البذار   (1005.90.00)

(2304.00.00) 
كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة، أو بشكل كريات  

 مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا 
52004.16 19.69424482 4.8 

 2.5 10.47518274 10336.608 أرز أسمر  -أرز مقشور   (1006.20.00)

 1.3 5.358414933 5640.695 و ملمعاً أرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أ  (1006.30.00)

 0.9 3.593708011 6719.891 خشب منشور من عائلة المخروطيات   (4407.10.00)

(0303.29.00) 
أسماك أخرى من فصيلة المخطوريات السلمون، باستثناء األكباد والبيض وغدد  

 التذكير 
1698.51 3.125267421 0.8 

 0.6 2.432439286 44.492 بذور الخضار  (1209.91.00)

 0.5 2.155088827 262.332 محضرات كحولية مركبة من األنواع المستعملة إلنتاج المشروبات   (2106.90.10)

 1.9 7.804977206 5985.557 سلع أخرى -

 100.0 411.7171892 1331849.91 اإلجمالي -

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
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  )مليون دوالر و طن( 2009أھم الواردات الزراعية السورية من أوكرانيا خالل عام  61- 3جدول ال

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الواردات 

 )طن(
قيمة الواردات 

 )مليون دوالر(
% 

 46.2 154.7 839629.1 ذرة صفراء لغير البذار   (1005.90.00)

 16.8 56.2 319656.1 غيرھا  - مع شيلم  وخليط حنطة) قمح(حنطة   (1001.90.90)

(1512.11.90) 
زيوت خامية معدة للصناعة زيوت بذور عباد الشمس وبذور القرطم و بذور القطن، 

 غيرھا  - وأجزاؤھا 
79260.9 53.6 16.0 

 12.9 43.3 284320.0 شعير   (1003.00.00)

 2.6 8.8 5232.3 كغ  20ن مسحوق الحليب ضمن عبوات وزنھا الصافي أكثر م  (0402.10.30)

 1.2 4.1 22691.2 دقيق ذرة   (1102.20.00)

 0.9 3.1 2070.0 جوز عادي ، مقشر   (0802.32.00)

 0.9 2.9 8680.8 بذور عباد الشمس، وإن كانت مكسرة   (1206.00.00)

 0.6 1.9 4800.4 فول الصويا وإن كان مكسراً   (1201.00.00)

 1.9 6.5 14353.8 سلع أخرى -

 100.0 335.0 1580694.6 اإلجمالي -

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
 

 )مليون دوالر و طن( 2009أھم الواردات الزراعية السورية من السوق األرجنتين خالل عام  62- 3الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الواردات 

 )طن(
قيمة الواردات 

 )دوالر مليون(
% 

(2304.00.00) 
كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة، أو بشكل كريات مكتلة  

 ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا 
440269.2 154.5 49.8 

 22.6 70.1 195795.9 فول الصويا وإن كان مكسراً   (1201.00.00)

 12.5 38.8 70000.0التكرير  - ت أو مواد تلوين مضافة بقصد التصفية سكر قصب خام ال يحتوي على منكھا  (1701.11.10)

 4.7 14.6 20668.5 محضرة وجاھزة لإلستھالك ) ماتية(متة   (0903.00.10)

 3.1 9.7 8322.7 بذور عباد الشمس، وإن كانت مكسرة   (1206.00.00)

(1701.99.00) 
ً) بنجر(سكر قصب أو سكر شوندر   ، بحالته الصلبة ، غيره ، وسكروز نقي كيماويا

 8.1 23341.6 ) مكرر(غيرھا 
2.6 

 2.1 6.6 24334.0 ذرة صفراء لغير البذار   (1005.90.00)

 2.5 7.9 15410.9 سلع أخرى -

 100.0 310.4 798142.6 اإلجمالي -

    قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 
  

 

 




