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 تمهيد

عن التجارة السورية الزراعية والذي يصدره المركز الوطني للسياسات الزراعية التابع  العاشرهذا التقرير هو التقرير 

 . لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

 لتي تواجه االقتصاد والتجارة السوريةيأتي هذا التقرير وسورية تمر بفترة من أدق المراحل التي تتزاحم فيها التحديات ا

 لذلك فهو يتعرض بالتفصيل الى واقع السياسات التي أثرت على التجارة المحلية في ظل األزمة التي يمر بها القطر،

 .فضالً عن العالمية

الفصلين األول  المهندس محمود ببيلي كما قام الدكتور أحمد الحسن بكتابةمنه قام بتحرير التقرير وكتابة الفصل الرابع 

ختام السمية بكتابة الفصل السادس والسابع،  والمهندسةوقامت اآلنسة هاجر بغاصة بكتابة الفصل الخامس والثالث، 

  .والمهندس عامر سليمان واآلنسة هاجر بغاصة بكتابة الفصل الثاني

ى تعاونهم وعلى تعبر وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي عن خالص شكرها لكل الوزارات والمؤسسات عل

التسهيالت المقدمة منهم للتوصل إلى البيانات وتقديم المعلومات وخاصة وزارة االقتصاد والتجارة ووزارة المالية 

 .والمديرية العامة للجمارك والمكتب المركزي لإلحصاء

مدير المركز بق والحالي لان السامعاونال سمير جراد والمهندس هيثم األشقر الدكتورتم إعداد التقرير بمساعدة فنية من 

 .أسامة السعدي المهندس مراجعة وإشراف مدير المركزوبث ولشؤون البح

ن المركز إو. نجاز هذا التقريرت المقدمة إليقدم المركز شكره للمديريات المركزية في وزارة الزراعة على البيانا

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

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

 .المستجدات في السياسات  العامة والسياسات الزراعية

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

 . أسواق الضيعة كأسلوب تسويقي جديد

 :وفيما يلي عرض لهذه الفصول

حيث كان التعافي في االقتصاد العالمي مستمراً في يتناول آخر المستجدات في تطور التجارة العالمية : الفصل األول

عف، فأصبح النمو في االقتصاديات المتقدمة بالغ اإلنخفاض، حتى لم يعد قادر وإن كان قد أصيب بالض 1122العام 

على إحداث تغيير ملحوظ في معدل البطالة، وانخفض النمو ايضا في كبرى االقتصاديات الصاعدة، بعد أن كان قوياً 

 . في فترة سابقة

بسبب  1119عن عام % 11قدرها نحو مليار دوالر بزيادة  19914بلغ حجم التجارة العالمية نحو  1121في عام 

غياب أي زيادة هامة في الحواجز التجارية التي تفرضها الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية كردة فعل على 

، على الرغم من ارتفاع معدالت البطالة في الكثير من هذه الدول، وقد لعب وجود 1118األزمة العالمية في العام 

 .لمية دوراً في منع تزايد ظاهرة الحماية التي كانت قد انتشرت خالل األزمةمنظمة التجارة العا

وكان  1119مقارنة بالعام  1121في عام % 12وتزايد حجم الصادرات في كافة المناطق في العالم بمعدل وسطي 

سبة للشرق األوسط وأفريقيا معدل التزايد بالنسبة ألوروبا أقل من المعدل العالمي بينما كان أكبر من المعدل العالمي بالن

و آسيا ودول االتحاد السوفياتي السابق وذلك نظراً لوجود الدول المصدرة النفطية في هذه المناطق، أما أمريكا الجنوبية 

 . وأمريكا الشمالية فقد كان معدل تزايد حجم صادراتها أكثر من المعدل العالمي بقليل

تقريباً بعد أن كانت قد سجلت % 22بنسبة  1121الشرق أوسطية في العام هذا وقد تزايدت قيمة الصادرات الزراعية 

، كذلك 1118، وذلك نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي مرت بها المنطقة في العام 1119تراجعاً ملحوظا في العام 

 .تقريباً % 21تزايدت قيمة صادرات الشرق األوسط الداخلية بنسبة 

وقد تصدرت % 21بنسبة  1121تزايداً في العام لزراعية فقد شهدت صادرات القمح العالمية ما بالنسبة لتجارة السلع اأ

إلى المرتبة األولى بين  1121بينما قفزت مصر مع الجزائر في العام  الواليات المتحدة قائمة كبار المصدرين العالميين

، في كن على حساب المخازين االحتياطية منهول 1121كما ازدادت تجارة الرز في العام ، كبار المستوردين العالميين

أي للعام الثاني على التوالي، كما ازداد االستهالك العالمي من  1121القطن في العام من حين تراجع اإلنتاج العالمي 

 .السكر رغم ارتفاع أسعاره
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ئيسية لالقتصاد السوري هذا الفصل السمات الر يستعرض، وارة الخارجية السوريةمالمح التجيبحث في  :الفصل الثاني

من مختلف الجوانب سواء من حيث األداء التجاري أو الشركاء التجاريين من خالل عرض آخر  1121للعام 

حيث حقق االقتصاد السوري نمواً سريعاً في العقد األول من . 1121التطورات في التجارة الكلية والزراعية حتى عام 

%  6.2نمواً قدره  1111مثالً بالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام أظهر النمو االقتصادي موالقرن الحالي 

 1121-1114و 1112-1112، وبلغ معدل التغير لوسطي الفترتين 1121وحتى  1112-1112خالل وسطي الفترة 

 1122 ليرة سورية في عام 41222، لكن من جهة أخرى بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي %22حوالي 

 . 1121ليرة سورية عن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2412بانخفاض قدره 

في حين  1119مليون دوالر عن العام  2928بحوالي  1121فإن قيمة التجارة الكلية زادت في العام من جهة أخرى، 

في العام %  92ووصلت إلى  1112ي العام ف%  69كانت نسبة التجارة الكلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي 

 .، وهذا يعكس أهمية التجارة في تطور وازدهار االقتصاد الوطني1121

وحتى العام  1112- 1112إلى أن معدل النمو السنوي للصادرات السورية خالل وسطي الفترة كذلك يشير الفصل 

سلباً نتيجة تداعيات األزمة  1121و  1119 وقد تأثرت الصادرات في العامين األخيرين% 22قد بلغ نسبة  1121

مليون  21282إلى  1121المالية والتي ترتب عليها تباطؤ التجارة العالمية حيث وصلت قيمة الصادرات في العام 

، كما يشير إلى أن الواردات السورية سجلت تطوراً واضحاً 1119مليون دوالر عن العام  2126دوالر بنقصان بلغ 

وتسارعت وتيرة االستيراد % 29بحيث تجاوز نمّوها السنوي  1121وحتى العام  1112 - 1112رة خالل وسطي الفت

مليون دوالر إلى أن وصل في عام  22692مليون دوالر إلى  4696من حوالي  1114 - 1112بقوة خالل الفترة 

في معظم السنوات  سجل الميزان التجاري السوري عجزاً  بالنتيجةإال أنه ، مليون دوالر  24291إلى  1121

 .1121مليون دوالر في العام  2182المرصودة، حيث وصلت قيمة العجز إلى 

تغير في ترتيب الشركاء التجاريين بالنسبة للتجارة  1121وعلى صعيد آخر يشير الفصل إلى أنه حصل في العام 

من إجمالي التجارة السورية % 9.2، حيث احتلت إيطاليا المرتبة األولى فقد بلغت حصتها 1119السورية عن العام 

 1121والتي تراجعت للمرتبة الثانية في العام % 21.8المرتبة االولى وبحصة  1119بينما احتل العراق في العام 

و % 2.4وبنسب متزايدة  1121و 1119ثم تركيا التي حافظت على المرتبة الثالثة للعامين % 4.8وبلغت حصتها 

وحافظت كٌل من روسيا % 2، وأوكرانيا %2.2، والسعودية %2.2فالصين % 4.2يا على التوالي تلتها ألمان% 4.4

 %2.8ومصر نفس النسبة 

الفصل يستعرض  هذاالشركاء التجاريين وو األداءيتضمن تحليل التجارة الزراعية السورية من حيث  :الثالثالفصل 

النسبية الظاهرية والقيمة النسبية للوحدة الميزة : أداء الصادرات الزراعية السورية من خالل ثالث مؤشرات هي 

ويعرض آخر المستجدات في تطور أهم الصادرات والواردات الزراعية السورية  ،وخارطة التجارة الزراعية السورية

 . وأهم الشركاء التجاريين لسورية في مجال التجارة الزراعية ،1121-1112خالل الفترة 

أن معظم السلع التصديرية السورية في ية ألهم الصادرات الزراعية السورية وقد أظهر مؤشر الميزة النسبية الظاهر

تتمتع بميزة نسبية ظاهرية باستثناء القمح والجبن والحمص، وحصلت األغنام الحية وزغب بذور كانت   1121العام 

 .القطن والعدس على اكبر ميزة نسبية ظاهرية على الترتيب
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مما  1121في العام  2فالبطاطا أظهرت قيمة نسبية للوحدة أقل من سبية للوحدة بعض التغيرات في القيمة الن وحدثت

القمح  –يدل أيضاً على القدرة التنافسية لها في األسواق الخارجية، بينما تراجعت القيمة النسبية لوحدة كل من البرتقال 

   . في الفترة األخيرة 2زيت الزيتون البكر إلى أدنى من –البطاطا  –

 ركز فيما يتعلق بالشركاء التجاريينمهرت أهم الصادرات والواردات الزراعية السورية مستويات مرتفعة من التوقد أظ

في  % 89.2بالمتوسط لحصة الشركاء الخمس األكثر أهمية لكل منتج مقارنةً مع % 91.4حيث شكلت  1121في عام 

 (.1119ي عام ف% 92.9)للشركاء العشرة األكثر أهمية % 98ووسطي  ،1119العام 

األلبان واألجبان الصادرات الزراعية الرئيسية في بنية الصادرات  –البندورة  –األغنام الحية  -كانت المياه الغازية 

من إجمالي قيمة % 21حوالي  1121 – 1118الزراعية السورية حيت شكل إجمالي متوسط قيمة صادراتها في الفترة 

 .الصادرات الزراعية السورية

من إجمالي قيمة % 89.6لبلدان العربية الوجهة التصديرية الرئيسية للمنتجات الزراعية السورية حيث بلغت وكانت ا

بدون )وحلت دول آسيا ( 1112 – 1112في الفترة %  62)في مقابل  1121- 1118الصادرات الزراعية في الفترة 

 %.2.2إلى  22.9ن المرجعيتين من في المرتبة الثانية لكن تراجعت حصتها بين الفترتي( الدول العربية

مليون دوالر، وبينما سجل الميزان  2122حيث بلغ نحو  1121وسجل العجز التجاري الزراعي أكبر قيمة له عام 

وتم ( لبنان –اإلمارات  -األردن  –العراق –السعودية )التجاري الزراعي الفردي قيماً موجباً مع بعض الدول العربية 

 –سجل الميزان قيماً سالبة مع أوكرانيا  لكنمليون دوالر  2281مع العراق حيث كانت قيمته  تسجيل الفائض األعلى

 .مصر -االتحاد األوربي  –البرازيل  –الواليات المتحدة  –األرجنتين  –روسيا 

من إجمالي % 22.2بنسبة  1121وكان العراق الوجهة التصديرية األهم للمنتجات الزراعية السورية في العام 

، وبالمقابل كان االتحاد %(4.9)و مصر %( 9.2)ثم األردن %( 21.8)لصادرات الزراعية السورية يليه السعودية ا

من إجمالي قيمة الواردات % 22.6بحصة قدرها  1121األوربي أهم مصدر للواردات الزراعية السورية خالل عام 

%( 22)ليها الواليات المتحدة ت%( 22.1)ازيل البر هيالزراعية السورية  وكانت أهم مصادر االستيراد األخرى 

 .باإلضافة إلى األرجنتين وأوكرانيا ومصر

 1122حيث تميز العام يلقي الضوء على تطور السياسات التجارية العالمية واالتفاقيات الدولية :  الفصل الرابع

عضاء في منظمة التجارة باستمرار تعثر مفاوضات الدوحة بحيث تضاءلت اآلمال كثيراً حول وصول الدول األ

سنوات  21العالمية إلى أي اتفاق ينهي جولة الدوحة في المدى المنظور، فرغم أن جولة الدوحة انطلقت منذ أكثر من 

إال أنها ما تزال تتعثر في طريق الوصول إلى اتفاقية تنهي هذه الجولة، وتعتبر الزراعة العقبة الكبرى في هذا المجال 

و األمن الغذائي أكثر منه التجارة الزراعية، فمن المتوقع أن أي اتفاق إلنهاء جولة الدوحة سيكون إال أن جوهر األمر ه

له إنعكاسات سلبية غذائية في كثير من الدول وهو السبب نفسه الذي يجعل من غير المتوقع إنجاز مثل ذلك االتفاق على 

 .المدى القصير

ت التجارية اإلقليمية والثنائية الحرة الكبرى والعابرة للمناطق في مقابل كما تميز العام بالمزيد من مشاريع االتفاقيا

يستمر تكاثر االتفاقيات التجارية اإلقليمية منذ التسعينات وحتى اليوم بدون واستمرار ظاهرة الحمائية بالبروز أحياناً، 

 .ة في مقابل العولمةانقطاع، ويحتدم الجدل بين االقتصاديين يوماً بعد يوم حول فوائد ومضار األقلم
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وبالنسبة للنزاعات التجارية الدولية ال يزال جهاز فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية يعمل بفعالية، ولعله الجزء 

تراجعاً في نسبة دعاوي اإلغراق بينما كان هناك حضور ملحوظ  1122األكثر فعالية في المنظمة، وقد شهد العام 

 .ئق التجارية غير الجمركيةللدعاوي المتعلقة بالعوا

وعلى الصعيد العربي يشير الفصل إلى أن العالم العربي يواجه تحديات جدية في مجال األمن الغذائي وأن معدالت 

الفقر الموجودة أعلى من األرقام الرسمية، وترجع هذه الهشاشة إلى تقلبات أسعار السلع الغذائية والكوارث الطبيعية 

العالم العربي بأنه المنطقة األكثر اعتماداً على االستيراد الغذائي في العالم إذ يستورد حوالي  وشح المياه، حيث يتصف

من احتياجاته الغذائية بينما إمكاناته الضمنية زراعياً محدودة بسبب التغيرات المناخية وشح المياه، كما أن معدل % 21

زدياد الفجوة الغذائية مما سيزيد من األفريقية، ويتوقع الفصل النمو السكاني فيه هو األعلى عالمياً بعد دول الصحراء ا

هشاشة وضع الفئات الحساسة، وينصح العالم العربي باتباع استراتيجيتين طويلتي األمد لتغيير هذا الوضع المقلق، 

فيدة بناء عليها األولى هي تحسين نوعية ومصداقية البيانات الموجودة المتعلقة باألمن الغذائي لكي يتم رسم سياسات م

والثانية هي تشجيع الصادرات غير النفطية ويشمل ذلك تحسين البنى التحتية واالنفاق على القطاع الزراعي والحماية 

 .االجتماعية

وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة وعلى الصعيد المحلي يسجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

، وتنص االتفاقية على إقامة 1122فاقيات التجارية خالل العام في مجال االت هي اإلنجاز األبرز لسورية ع إيرانم

منطقة تجارة حرة خالل فترة انتقالية تستمر لمدة أقصاها خمسة سنوات وذلك بهدف تعزيز التعاون االقتصادي 

نامي التجارة البينية مع كل من العراق تيسجل وكذلك والتخلص من القيود على تجارة السلع وخاصة الزراعية، 

 .واالتحاد الروسي، في ظل العقوبات الظالمة المفروضة على القطر من قبل االتحاد األوروبي والجامعة العربية

عن فرض مجموعة من العقوبات على القطر وتشمل وقف التعامالت  1122-22-14فقد أعلنت الجامعة العربية في 

ميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية، كما تشمل العقوبات تجميد أي التجارية مع القطر، وتج

المركزي، ووقف المبادالت التجارية  ةاستثمارات داخل سورية، ووقف التعامل مع مصرف سوري مشروعات أو

، كما أعلنت "عب السوريالسلع االستراتيجية التي تؤثر على الش"الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء ما أسموه 

وفي تواريخ مختلفة عن فرض خمس عشرة حزمة من  1121و 1122المفوضية األوروبية تباعاً خالل العامين 

وحظر التعامالت المالية والمصرفية مع  ةالعقوبات على القطر تشمل منع توريد السلع الكمالية وسلع تكنولوجية لسوري

ة للحكومة السورية ومنع التحويالت المالية وتجميد المشاريع األوروبية في البنوك السورية وتجميد األصول المالي

ومعاقبة عدد من المؤسسات العامة والخاصة السورية وعدد من الشخصيات السورية وحظر استيراد النفط  ةسوري

 .ةالسوري أو االستثمار في قطاع النفط بسوري

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

باإلضافة إلى تسليط الضوء على قطاع  والواليات المتحدة وتطور السياسات الزراعية العامة في االتحاد األوربي

من  ، فقد انتهى العمل في العديدOECDفيما يتعلق بالسياسات الزراعية في دول منظمة ف .أوكرانياالزراعة في 

إال أن الحكومات لم توافق أو تعلن عن حزم  1121/  1122سياسات اإلصالح السابقة في بعض دول المنظمة في العام 

إلى انتهاء  1122جديدة من السياسات الزراعية، ففي سويسرا أشارت مبادرة إصالح السياسات الزراعية في العام 

التدريجي من دعم سعر السوق إلى مدفوعات الميزانية وما زالت  السنوات األربعة من اإلصالح والتي تميزت باالنتقال
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المفاوضات جارية بخصوص اتخاذ حزمة جديدة من اإلصالحات، أما في أستراليا فقد انتهى العمل في المبادرة 

وف التي ركزت على التكيف مع التغيرات المناخية إال أن مجموعة من برامجها س 1121المستقبلية للزراعة في العام 

في المكسيك أيضاً انتهى العمل ببرنامج . تتكامل مع المبادرة االقتصادية الواسعة مثل خطة الطاقة المستقبلية النظيفة

، أما في النروج فقد تم الموافقة على ما يسمى الورقة 1121التطوير القطاعي واستراتيجية تغير المناخ في العام 

أن أدوات السياسة الزراعية الرئيسية والمعايير المطبقة بقيت كما هي ويتم البيضاء حول الزراعة وسياسات الغذاء إال 

  .مناقشتها بشكل دوري مع منظمات المزارعين

شكلت السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوروبي دائماً جزءاً هاماً من الميزانية العامة لالتحاد من جهة أخرى، 

 في% 21نية العامة في الثمانينات من القرن الماضي بينما كانت النسبة من الميزا% 81األوروبي وصلت نسبتها إلى 

تناقصت هذه النسبة على مدى سنوات ضمن إطار عملية اإلصالح المستمرة لهذه السياسات لكنها ال ، و1112العام 

 1122العام ٪ من ميزانية االتحاد األوروبي وبحلول 28حوالي  1121نها كانت تمثل حتى العام إتزال كبيرة حيث 

 .السابقةبعد انخفاض بالقيمة الحقيقية في الفترة المالية % 21وبشكل كبير إلى  CAPيتوقع أن تنخفض حصة اإلنفاق 

، فقد بلغ الدعم المقدم للصادرات في العام 1121قتصادية الصادر في العام وحسب تقرير منظمة التعاون والتنمية اال

 2 بينما كانت في السابق ،مليون دوالر 249حيث كانت  1121نة مع العام مليون دوالر بالمقار 141حوالي  1122

، وهذا االنخفاض التدريجي كان نتيجة اإلصالحات في أنظمة كٍل من السكر والخضار 1112مليار دوالر في العام 

الوصول لألسواق،  وفي إطار. والفواكه ومنتجات األلبان والمشروبات الروحية باإلضافة إلى ارتفاع األسعار العالمية

كنتيجة آللية ربط رسوم  1122و 1121تم تصفير رسوم االستيراد لكل من الذرة والبقول والشوفان لسنوات التسويق 

 .االستيراد بأسعار الحدود

في الواليات المتحدة إلى حد ما  1121أما بالنسبة للواليات المتحدة فتعكس معظم تطورات السياسات الزراعية لعام 

تنفيذ القانون المزرعي االمريكي والذي عرف بقانون الغذاء وحماية البيئة والطاقة والصادر في حزيران من مواصلة 

من جهة أخرى تنامت أهمية البرامج البيئية في  .1121 - 1118والذي يحكم السياسة الزراعية للفترة  1118العام 

مية إلى إعادة تحويل األراضي الزراعية إلى أراضي رطبة السياسات الزراعية األمريكية مع التركيز على التدابير الرا

 .وتشجيع منتجي المحاصيل والثروة الحيوانية لتبني الممارسات التي تعمل على تخفيض المشاكل البيئية

أهم الشركاء التجاريين للمنتجات هو االتحاد األوروبي  يشير الفصل إلى أنلتجارة الزراعية في أوكرانيا وبخصوص ا

ية األوكرانية في التصدير واالستيراد على السواء، كما تزايدت حصة كل من دول الكومينويلث  وبلدان الشرق الزراع

األوسط من الصادرات األوكرانية بينما تناقصت حصة روسيا بالرغم من أنها تشكل الوجهة الثالثة للصادرات 

في السنوات الخمس % 21كرانية ما يزيد على شكلت حصة الزراعة في الصادرات اإلجمالية األوو ، هذااألوكرانية

ويمكن ان يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع األساسية في العالم أما % 26فقد تجاوزت  1121األخيرة، أما في العام 

- 1112وكرانية خالل الفترة من إجمالي الواردات األ%  9 – 6فيما يخص الواردات الزراعية فقد شكلت نسبة حوالي 

1118. 

يعرض هذا الفصل لتطور السياسات االقتصادية والتجارية في سورية ودور عملية اإلصالح : لفصل السادسا

االقتصادي في تحقيق أهداف التنمية المرجو، كما يتناول بشيء من التفصيل أهم السياسات الكلية المؤثرة على القطاع 

 .الزراعي ومستجداتها
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صدور حزمة كبيرة من المراسيم والقرارات ضمن برنامج اإلصالح الشامل قد شهد  1122ويشير الفصل إلى أن العام 

في مختلف المجاالت وبما يخدم مصلحة الشعب السوري ويلبي طموحاته ومصلحته الوطنية، وينوه الفصل إلى أن 

فعت الحكومة األزمة الحالية  التي تمر بسورية والعقوبات االقتصادية المفروضة على عدد من مؤسساتها األساسية قد د

تحمل طابع الترشيد في حدي التجارة والسورية إلى تعديل مؤقت في سياساتها التجارية بحيث أصبحت مدروسة أكثر 

إيجاد أسواق تجارية بديلة من خالل توجيه بوصلة  اإلصرار علىالخارجية وخاصة السلع ذات الطابع االستهالكي مع 

دان الشقيقة كالعراق ولبنان واألصدقاء كروسيا والصين والهند والبرازيل، البلباتجاه " الشرق"الشراكة التجارية نحو 

وإيجاد سياسة حكومية تدخلية الن الدولة هي المالذ األول واألخير في الخروج من األزمات إضافة إلى االعتماد على 

 .اإلمكانيات المحلية المتاحة واإلنتاج الوطني

لنت وزارة الزراعة واالصالح الزراعي عن خطتها لدعم المحاصيل فقد أعأما بالنسبة للسياسات الزراعية  

على تكاليف اإلنتاج الفعلية ويتم منحها على كمية اإلنتاج % 12بمنح هامش ربح قدره  1122اإلستراتيجية لعام 

موازنة المسوق وهو الدعم السعري المقدم للفالحين عند تسويق اإلنتاج للمؤسسات الحكومية المختصة وقد تم وضع ال

مليار ليرة  6.2مليار ليرة سورية لدعم محصول القمح و  22التقديرية للمحاصيل اإلستراتيجية بتخصيص مبلغ قدره 

أما بالنسبة للمحاصيل الرئيسية ، مليار ليرة سورية لدعم محصول الشوندر 2.2سورية لدعم محصول القطن و

البندورة والبطاطا والذرة )لهذه المحاصيل  1122عم لعام والمستلزمات فقد قرر صندوق الدعم الزراعي استمرار الد

 .مع إضافة دعم محصولي الحمص والعدس وما يتم إقراره من مجلس اإلدارة( الصفراء والحمضيات والزيتون والتفاح

االستيراد فقد تم فتح األسواق السورية أمام معظم الواردات في إطار سياسات االنفتاح وصدرت وفي مجال سياسات 

مئات القرارات التي تهدف إلى تحرير السلع المستوردة وإزالة العوائق التجارية وتنظيم سوق االستيراد مع التأكيد على 

تعزيز المنافسة العادلة بين السلع المستوردة والمحلية من خالل اتخاذ اإلجراءات التي تسمح للصناعة الوطنية بزيادة 

 .إنتاجيتها وتحسين نوعيتها

أعوام في إطار البحث  6قبل  ةلفكرة أسواق الضيعة التي انطلقت في سوري يعرضولفصل الخاص هو ا :عالفصل الساب

عن أساليب تسويقية لتقليل الحلقات التسويقية بين الفالح والمستهلك في سورية وتقديم منتج صحي للمستهلك في نفس 

، ويستعرض الفصل مالمح التسويق الزراعي الوقت، حيث جرى تطبيقها وتنفيذها بنجاح في عدد من محافظات القطر

في  1116في العام  ةفي سورية وأشكال األسواق الزراعية مشيراً إلى انطالق أسواق الضيعة للمرة األولى في سوري

محافظة الالذقية كجهٍد تطوعي ذاتي لعرض المنتجات الزراعية المحلية وبعض المنتجات الريفية أيضاً، ثم انتشار هذه 

مترافقاً مع دعٍم وتبٍن واضح من الجهات " كل شيء بلدي وعاألصول" إلى محافظات أخرى تحت شعار األسواق 

الحكومية وال سيما أمانات المحافظات، حيث أصبح سوق الضيعة في الالذقية ظاهرةً أسبوعيةً بعد تقديم المكان المالئم 

ة المحافظة واألمانة السورية للتنمية، وسوق آخر من المحافظة كما أقيم سوق آخر في محافظة حلب بالتعاون مع أمان

في السويداء بإشراف من عدد من المهندسين الزراعيين، وسوقان في دمشق بالتعاون مع أمانة محافظة مدينة دمشق، 

سوق في ريف دمشق وتنتظر توفر الظروف  21بينما تخطط اللجنة المشرفة على مشروع سوق الضيعة الفتتاح 

 .ةالعملية المالئم

وينوه الفصل إلى أن أسواق الضيعة تتيح الفرصة الدائمة للمزارعيين لتصريف منتجاتهم عوضاً عن التسويق المؤقت 

العفوي وفي أماكن غير مناسبة على شكل بسطاٍت تشوه المدينة أو تجمعاٍت تسويقيٍة عشوائيٍة، كما أن مشاركة الحرف 
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لى العديد من النشاطات التي تخص الطفل والصحة والبيئة والتنمية اليدوية تعطي بعداً سياحياً للسوق، باإلضافة إ

 .الريفية والتنمية الزراعية والتي تقام جميعها على هامش السوق

  .ويعرض الفصل ألمثلة عن أسواق مشابهة عربية وعالمية يمكن االستفادة منها لتطوير التجربة السورية
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 التجارة العالمية –الفصل األول 

د االقتصادي العالميالمشه 1-1
1
 

ال يزال التعافي في االقتصاد العالمي مستمراً وإن كان قد أصيب بالضعف، فأصبح النمو في االقتصاديات المتقدمة بالغ 

اإلنخفاض، حتى لم يعد قادر على إحداث تغيير ملحوظ في معدل البطالة، وانخفض النمو ايضا في كبرى االقتصاديات 

مقارنة بالتوقعات الصادرة في  1122اً في فترة سابقة، وتم تعديل التوقعات للنمو في عام الصاعدة، بعد أن كان قوي

بالنسبة % 2.2الى % 6لالقتصاديات المتقدمة ومن % 2.2إلى %1، حيث تم تخفيضها من 1121إبريل عام 

 .لالقتصاديات في األسواق الصاعدة والدول النامية

اديات المتقدمة بالتقشف المالي واستمرار الضعف في النظام المالي، وفي وتتمثل القوى الخافضة للنمو في االقتص

معظم البلدان تجري إجراءات التقشف المالي وفق المسار المحدد لها، ورغم أن هذا التقشف المالي مطلوب إال انه 

ضعيفة في العديد من البلدان يفرض عبئاً على الطلب، أما النظام المالي فال يزال مفتقرا لكفاءة األداء، والتزال البنوك 

كما أن أوضاعها تزداد سوًء بسبب ضعف النمو، ونتيجة لذلك يعاني العديد من المقترضين من ضيق أوضاع 

 .االقتراض

غير أن هنالك عامل آخر وهو الشعور العام بعدم اليقين، ألن تقليل الشعور العام بعدم اليقين سيجعل التعافي االقتصادي 

في التنبؤات الحالية، وهو أمر ال يستهان به ألن المؤشرات الصريحة للشعور بعدم اليقين مثل مؤشر أقوى مما يتوقع 

vix  في الواليات المتحدة ومؤشرvstoxx  في أوروبا التزال تسجل مستويات منخفضة، وال يزال االنخفاض في

صاديات الصاعدة واالقتصاديات النامية، من معدالت النمو والاليقين في االقتصاديات المتقدمة يؤثران على أسواق االقت

 .خالل القنوات التجارية والمالية على حد سواء، األمر الذي يزيد مواطن الضعف الداخلية

أزمة سندات الدين األمريكي، حيث كان من الممكن ولو من الناحية  1121وقد واجهت الواليات المتحدة خالل العام 

عدم قدرتها على السداد مقابل سندات دين  -أكبر اقتصاديات العالم  - ة األمريكيةالنظرية أن تعلن الواليات المتحد

وبغض النظر عن تمّكن الواليات المتحدة األمريكية من سداد الديون أو عدم تمكنها إال أن ما حدث  الخزينة األمريكية،

ان األمريكي وفي الدوالر كعملة أثر بشكل مباشر في االقتصاد األمريكي والعالمي وفي سوق السندات وفي االئتم

عالمية، فسندات الخزانة األمريكية تعتبر من أكثر األدوات المالية ثقة حيث أنها من أكثر األدوات المالية ضماناً للسداد 

ومن أكثرها سيولة ومن أعالها تصنيفاً، حيث تتخذها بعض الدول كضمانة الحتياطياتها كما تتعامل معها البنوك 

في المئة من سندات دين الخزانة األمريكية مملوكة  21دول والبنوك التجارية واالستثمارية، ويقدر بأن المركزية لل

لجهات خارج الواليات المتحدة من بنوك مركزية أو مؤسسات مالية والتي تضع تلك السندات ضمن أصولها ومحافظها 

يات العملة العالمية، من شأن ذلك كله أن يؤثر في من احتياط% 61واحتياطياتها، كما يقدر أن الدوالر يشكل أكثر من 

عمالت بالدوالر أو من ناحية الاقتصاديات الدول األخرى التي ترتبط بالدوالر ارتباطاً وثيقاً سواء من ناحية ارتباط 

                                                           
والصادر عن صندوق النقد  1122يرجى مراجعة نظرة على االقتصاد العالمي للعام  1121للتوسع في المشهد االقتصادي العالمي في العام  1

 .الدولي
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لتجارية ارتباط السياسات النقدية للدولة التابعة للسياسة النقدية األمريكية أو من ناحية تأثر البنوك المركزية وا

 .واالستثمارية

فالدول التي ترتبط بالدوالر ال تستطيع إتباع سياسات نقدية مغايرة أو المناورة بالسياسات النقدية لمواجهة حاالت 

االختالف والمغايرة بين االقتصاد المحلي للدول المرتبطة واالقتصاد األمريكي، فال يمكن للدول المرتبطة بالدوالر 

اسات نقدية محلية مختلفة عن السياسات النقدية األمريكية، فالمغايرة في السياسات النقدية تستلزم المناورة واستخدام سي

ومن ناحية أخرى فإن الدول المرتبطة بالدوالر ستصاب بأضرار بسبب أزمة الدين األمريكي ذلك أنها  فك االرتباط،

 .كها ألصول مقومة بالعملة األمريكيةإلى جانب ارتباطها بالدوالر تمتلك سندات الدين األمريكية وامتال

وأدت مخاوف السوق بشأن استمرارية األوضاع  1122من جهة أخرى شهدت منطقة اليورو أزمة حادة في سبتمبر 

المالية في إيطاليا وإسبانيا إلى زيادة حادة في عائدت السندات السيادية، ومع الشكوك الحالية حول قيمة أصول بعض 

الت حول إمكانية البنوك في إقناع المستثمريين بتجديد قروضهم، وبدافع القلق إزاء ظروف البنوك، ثارت التساؤ

 .التمويل، جمدت البنوك أنشطتها االئتمانية فانخفضت الثقة وهبط النشاط االقتصادي

األمريكي ومع وبشكل عام عاد التفاؤل مع قرب انتهاء األزمة المالية األوربية وتردد بعض األنباء الجيدة عن االقتصاد 

ذلك ال يزال النمو العالمي خاضعاً لعوامل كبح كبيرة في االقتصاديات المتقدمة حيث إن هذه االقتصاديات تخضع 

لنوعين من كوابح النمو وهما التقشف المالي وتخفيض القروض المصرفية وليست االقتصاديات الصاعدة محصنة من 

نمو في االقتصاديات المتقدمة إلى انخفاض في حجم الصادرات كذلك نتائج هذه التطورات، فقد أدى االنخفاض في ال

أدى عدم اليقين بشأن األوضاع المالية إلى جانب التحوالت الحادة في اإلقبال على المخاطر إلى تقلب التدفقات 

 .قوة النمو الرأسمالية، غير إن االقتصاديات الصاعدة لديها مساحة كافية لتنفيذ السياسات الكفيلة بالمحافظة على

 أسعار الصرف 2-2-2

دوالر  2.26إلى  1119كان هناك ارتفاع لليورو على مدار العام حيث وصل سعره في نهاية العام  1119في العام 

ليعود ويصل  1119وذلك نتيجة ازدياد السيولة في الخزانة األمريكية والتي أدت إلى ارتفاع في التضخم مع نهاية العام 

تفاقم األزمة األوروبية هبط إن . دوالر 2.1إلى  1121حيث وصل في حزيران  1121في العام  إلى أدنى مستوياته

باليورو، حيث أدت المخاوف من تفشي أزمة الديون األوروبية إلى المجر لهبوط حاد في سعر صرف العملة األوروبية 

المجر الضحية الثانية ألزمة  وسرت مخاوف في أسواق المال بأن تكون دوالر، 2.11الموحدة لتصل إلى أقل من 

الديون األوروبية بعد اليونان ولتنضم إلى اقتصاديات أخرى تخشى األسواق من إفالسها مثل إسبانيا والبرتغال، مما 

خصوصا بعد سريان   1121من قيمتها مقابل الدوالر في % 22تسبب بخسارة العملة األوروبية الموحدة أكثر من 

ألزمة اليونانية ستؤثر على كل النظام المصرفي األوروبي وقد تعيق االنتعاش االقتصادي المخاوف في األسواق بأن ا

 .العالمي

بعد ذلك، ( سنت 21حوالي )في شهر آب ثم بقي يراوح ضمن مجال محدود  2.19وصل سعر اليورو بالدوالر إلى و

 .1121خالل عام وفيما يلي شكل يبين تطور سعر صرف اليورو مقابل الدوالر 
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 .1121صرف اليورو مقاسة بالدوالر خالل العام  أسعار 2.2لشكل ا

 

 .e-rateموقع  :المصدر

 أسعار النفط  2-2-1

كان سعر برميل  1119، ففي بداية العام 1121وأسعار النفط استمرت بالتزايد حتى نهاية العام  1119منذ بداية العام 

 1121دوالر، وفي بداية العام  42آب من العام نفسه إلى  دوالر أمريكي ثم وصل في شهر 22نفط برنت الخام يبلغ 

 91دوالر أما في نهاية العام فتجاوز سعر البرميل  86دوالر وفي نيسان إلى حوالي  44وصل سعر البرميل إلى 

ي عام انتعاش واستقرار ألسعار النفط العالمية بالرغم من العوامل الجيوسياسية الكثيرة الت 1122يمثل عام . دوالر

كانت تتفاقم بين الحين واآلخر في جميع مناطق العالم وباألخص في منطقة الشرق األوسط المكتظة بحقول النفط التي 

تحتوي على أكثر من ثلثي احتياطيات العالم النفطية حيث ارتفع المعدل الشهري لسلة أوبك خالل السنة الماضية من 

دوالرات للبرميل في شهر ديسمبر من عام  214إلى فوق  1121دوالراً للبرميل في شهر ديسمبر من عام  88.2

والحقيقة إن أكثر المتفائلين في أسواق النفط العالمية لم يكونوا يتوقعون هذا %. 12وهذا يمثل ارتفاعاً أكثر من  1122

استمرار تفاقم االرتفاع في بداية السنة، من ثم االستقرار النسبي ابتداًء من شهر مايو إلى نهاية السنة وذلك بسبب 

األزمة المالية في بعض دول االتحاد األوروبي التي لم تُحل حتى وقت إعداد هذا التقرير وخاصة في اليونان وإيطاليا 

والبرتغال وإسبانيا، وكذلك بسبب النمو االقتصادي الخجول جداً في دول منظمة التعاون وخاصة الواليات المتحدة 

 .األمريكية واليابان

 .1122بالدوالر األمريكي خالل العام ( برنت)سعار برميل النفط أ 1.2الشكل 

 

 .http://www.indexmundi.com: المصدر
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 التجارة العالمية 1-2

 بسبب 1119عن عام % 11مليار دوالر بزيادة قدرها نحو  19914بلغ حجم التجارة العالمية نحو  1121في عام 

ي تفرضها الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية كردة فعل على غياب أي زيادة هامة في الحواجز التجارية الت

، على الرغم من ارتفاع معدالت البطالة في الكثير من هذه الدول، وقد لعب وجود 1118األزمة العالمية في العام 

 .دوراً في منع تزايد ظاهرة الحماية التي كانت قد انتشرت خالل األزمةالتجارة العالمية منظمة 

من حجم التجارة العالمية إال أن الزيادة التي حدثت % 29ى الرغم من إن حجم التجارة في أوروبا يشكل نحو عل

، ويمكن أن يرجع ذلك إلى سياسات التقشف 1119مقارنة بالعام  1121في عام %( 1)للتجارة األوربية كانت طفيفة 

ينما تراجع حجم التجارة في كل من دول آسيا وأمريكا ب. التي اتبعتها بعض الدول األوربية وأزمة الديون اليونانية

 (.2-2الجدول المرفق )الشمالية، وحصلت الزيادة الكبيرة في دول أمريكا الجنوبية ودول االتحاد السوفياتي السابق 

 للتجارة العالمية المناطق الرئيسية 2-1-2

وبمعدل  1119مقارنة بالعام  1121ي عام ف% 12بمعدل وسطي  حجم الصادرات في كافة المناطق في العالم تزايد

العالمي  المعدل أكبر منمن المعدل العالمي بينما كان  أقل وروباألبالنسبة  التزايدوكان معدل  %21سنوي بلغ نحو 

آسيا ودول االتحاد السوفياتي السابق وذلك نظراً لوجود الدول المصدرة النفطية في  و بالنسبة للشرق األوسط وأفريقيا

 من المعدل العالمي بقليل أكثر حجم صادراتها زايدفقد كان معدل ت وأمريكا الشماليةأما أمريكا الجنوبية  ،المناطقهذه 

، أما على صعيد (1-2الجدول المرفق )من حجم الصادرات العالمية % 21ومع ذلك تشكل صادرات أوروبا نحو 

في العام % 28.9بنسبة وسطية  عدا الدول األفريقية حصل تزايد في حجم الواردات في كافة المناطقاالستيراد فقد 

أمريكا األكبر في حجم الواردات من نصيب  التزايدحيث كان % 22.6وبمعدل سنوي بلغ نحو  1119عن عام  1121

 (.2-2)من إجمالي الواردات العالمية الجدول المرفق % 21الجنوبية وتشكل واردات أوروبا نحو 

 أهم الدول التجارية  2-1-1

والصين والواليات المتحدة االمريكية واليابان وكوريا وهونغ كونغ وروسيا وكندا ( 14)يعتبر االتحاد االوربي 

وتشكل نسبة صادراتها مجتمعة نحو  ،وسنغافورة والمكسيك أهم الدول المصدرة على مستوى العالم على الترتيب

 1119عن العام  1121ة في حجم صادرتها في العام من حجم الصادرات العالمية، كما شهت كل هذه الدول زياد% 22

 .وربيلالتحاد األ% 24لليابان و% 22بين بنسب متفاوتة تتراوح 

تراجعت حصص هذه الدول جميعاً وكان التراجع األكبر في  الحصص العالمية فقد التغير السنوي في وأما على صعيد

تطور الحصص العالمية من  (2-3)الشكل  يبين حصة الواليات المتحدة وأقل تراجع حصل في حصة المكسيك،

 .1121و 1119الصادرات ألهم الدول المصدرة في العامين 
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 %. ، 1121-1119حصص أهم الدول المصدرة من التجارة العالمية،  3.2الشكل 

 

 .2.2الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

والواليات المتحدة االمريكية و الصين واليابان وهونغ كونغ ( 14)يعتبر االتحاد االوربي  االستيراد بخصوص جانب

% 46وكوريا وكندا والهند والمكسيك أهم الدول المستوردة على مستوى العالم على الترتيب وتشكل نسبة وارداتها نحو 

بنسب  1119ام عن الع 1121من حجم الواردات العالمية، كما شهدت كل هذه الدول زيادة في حجم وارداتها في العام 

 .لالتحاد األوربي% 28لكوريا و% 21متفاوتة تتراوح بين 

حصة كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي  تزايدت الحصص العالمية فقد التغير السنوي في وعلى صعيد

وتراجعت بينما ترجعت حصة الصين و 1119مقاربة لحصتها في العام الهند واليابان وهونغ كونغ وكندا وبقيت حصة 

تغير الحصص العالمية من الواردات ألهم الدول المستوردة العالمية  5.2الشكل ، ويبين كوريا  لكن بشكل طفيفحصة 

 .1121و 1119في العامين 

 %.، 1121-1119حصص أهم الدول المستوردة في التجارة العالمية،  5.2الشكل 

 

 .2.2الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر



1122التجارة الزراعية السورية   

 

6 

 تطورات التجارة الزراعية العالمية  1-3

مليار دوالر حسب إحصاءات منظمة التجارة  2262.9حوالي  1121بلغت قيمة حجم التجارة الزراعية في العام 

من إجمالي % 9، وتشكل نسبة التجارة للمنتجات الزراعية نحو 1119عن عام % 22العالمية، بزيادة نسبية قدرها نحو 

 .التجارة

 جارة الزراعية حسب المناطقالت 2-2-2

آلسيا % 18.9على صعيد المناطق حصلت زيادة في الصادرات الزراعية لكل المناطق بنسب متفاوتة تتراوح بين 

ألوروبا، و ما زالت أوروبا تتصدر بفارق كبير المناطق العالمية المصدرة للسلع الزراعية حيث بلغت % 4.2ونحو

من إجمالي الصادرات % 22.9مليار دوالر وتشكل نحو 241أكثر من  1121قيمة صادراتها الزراعية في العام 

 .1119عن عام %4.2الزراعية العالمية، بزيادة نسبية قدرها نحو 

من إجمالي التجارة الزراعية العالمية، % 12.2مليار دوالر وتشكل نحو 192تليها آسيا حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 

بسبب الزيادة التي حصلت في صادراتها الى آسيا  وأفريقيا ودول  1119عن عام %18.9بزيادة نسبية قدرها نحو 

 122على الترتيب، تليها أمريكا الشمالية حيث بلغت قيمة صادراتها نحو % 12 -%12 -%22أوروبا الغربية بنسبة 

 1119عن عام %28حو من إجمالي التجارة الزراعية العالمية، بزيادة نسبية قدرها ن% 22.4مليار دوالر وتشكل نحو

-%12 -%12بسبب الزيادة التي حصلت في صادراتها الى آسيا ودول أوروبا الغربية ودول أمريكا الشمالية بنسبة 

 (.2-6الجدول المرفق )على الترتيب % 22

، 1119المية قريبة من أرقام العام من جهة أخرى ظلت حصص معظم المناطق من إجمالي الصادرات الزراعية الع

  .، كما يوضح الشكل التالي%1لمصلحة حصة آسيا التي أزدادت % 2كانت حصة أوروبا قد تراجعت بنسبة وإن 

 %.، 1121-1119الحصص االقليمية من الصادرات الزراعية العالمية،  2.2الشكل 

 

 .2.2الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

آلسيا % 14د حصلت زيادة في الواردات الزراعية لكل المناطق بنسب متفاوتة تتراوح بين راعلى جانب االستي

التحاد الدول المستقلة، و ما زالت اوروبا تتصدر بفارق كبير المناطق العالمية المستوردة للسلع الزراعية % 1.6ونحو

من إجمالي % 22الر وتشكل نحو مليار دو 286أكثر من  1121حيث بلغت قيمة وارداتها الزراعية في العام 

 . 1119عن عام %4.2الواردات الزراعية العالمية، بزيادة نسبية قدرها نحو 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

 الشرق األوسط اتحاد الدول المستقلة آسيا أفريقيا أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية أوروبا
2009 2010 



1122التجارة الزراعية السورية   

 

7 

في الحصص العالمية لكل المناطق بنسب تتراوح  زيادةفقد حصلت الحصص العالمية بالنسبة للتغير السنوي في أما 

استثناء أوروبا الغربية التي انخفضت حصتها بنسبة ب وأمريكا الشمالية، لدول الشرق األوسط% 1.2وسيا آل% 1.2بين 

 .6.2الشكل كما هو واضح في  1119عن عام  1121في العام % 2

 %.، 1121-1119الحصص االقليمية من الواردات الزراعية العالمية،  6.2الشكل 

 

 .2.2الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

نسبة الزراعة كقيمة من إجمالي  تناقصتسبة لحصة الصادرات الزراعية من إجمالي صادرات كل منطقة فقد بالن

أمريكا الوسطى والجنوبية وهي المنطقة كل المناطق بشكل ضئيل و بنسب متفاوتة، وكان التراجع األكبر في  صادرات

-تليها كل من الدول المستقلة % 2.9بما يعادل  ،جمالي الصادرات منذ أمد بعيدالاألولى في نسبة التصدير الزراعي 

  .الشرق األوسط -أوروبا  –أمريكا الشمالية  -أفريقيا 

 %.  ،1121-1119حصة الزراعة من إجمالي الصادرات لكل منطقة،  5.2الشكل 

 

 .4.2الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر
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 منطقةمن حيث زادت نسبة حصة الزراعة كقيمة من إجمالي الواردت لكل  قليالً  تيراد تختلف الصورةعلى صعيد االس

على الترتيب بينما تناقصت في بقية المناطق وكان بنسب ضئيلة أقل %  1.9 -% 2.8الشرق األوسط وأفريقيا  بنسبة 

 (.4-2الجدول المرفق % ) 1.2من 

 %. ، 1121 -1119واردات لكل منطقة، حصة الزراعة من إجمالي ال 1.2الشكل 

 

 4.2الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

 أهم الدول التجارية الزراعية  2-2-1

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

أو يحل في المرتبة الثانية عالمياً بعد الواليات المتحدة في ( مليار دوالر 221تبلغ قيمة صادراته الزراعية )لية الداخ

، وتعتبر الواليات المتحدة هي السوق (مليار دوالر 219قيمة صادراته الزراعية هنا تبلغ )حال تم استثناء تلك التجارة 

وكندا والصين وأندونيسيا وتايالند واألرجنتين وماليزيا أستراليا  البرازيلا تليهاألول للصادرات الزراعية األوروبية، 

وحصلت زيادة في الحصة العالمية لصادرات هذه الدول في . على الترتيب% 18  والهند وروسيا وتشكل مجتمعة نحو

 المرفق لجدولراجع ا)لروسيا % 1.8ندونيسيا وأل%  12.2وتراوحت هذه الزيادة بين  1119عن عام  1121عام 

 .التغير في الحصة العالمية ألهم الدول المصدرة للمنتجات الزراعية 7.2الشكل ويبين  ،(8.2
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 .%، 1121 -1119حصص أهم الدول المصدرة الزراعية في السوق العالمية،  7.2الشكل 

 

 8.2الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

اد األوروبي هو المستورد الزراعي األول عالمياً سواء أستثنيت تجارته الداخلية أم ال فيما يتعلق باالستيراد بقي االتح

 222.2مليار دوالر وتبلغ بدون الواردات الداخلية  226تبلغ قيمة وارداته الزراعية مشتملة على الواردات الداخلية )

يعتبر دقيق الصويا والبن أهم وارداته و 1119خالل العام % 2.1ولكن حصته العالمية تراجعت بنسبة ( مليار دوالر

الزراعية الخارجية وتعتبر البرازيل أهم الدول الزراعية الموردة لألسواق األوروبية كما أن االتحاد األوروبي هو أكبر 

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

 .21.2الشكل حصتها قليالً كما يوضح  نقصتالتي الواليات المتحدة واليابان وكندا والمكسيك باستثناء  ليالً ق اآلخرين

 %.، 1121 -1119حصص أهم الدول المستوردة الزراعية في السوق العالمية،  21.2الشكل 

 

 9.2الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

 لشرق األوسطالتجارة الزراعية في ا 2-2-2

تزداد أهمية دور التجارة الزراعية في مجال األمن الغذائي في الشرق األوسط باستمرار، ويتأثر إنتاج السلع الزراعية 

إلى  1118و 1114بالظروف المناخية والمستوى التقني المتوفر في المنطقة، وقد أدت أزمة أسعار الغذاء في العامين 
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بتشجيع شراء واستئجار أراضي في  1119اص في الشرق األوسط في العام قيام بعض الدول والهيئات واألشخ

الصحراء األفريقية بهدف زراعتها وإنتاج األغذية فيها على أن يتم إعادة شحن اإلنتاج بعد حصاده إلى الدول 

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

والكويت والبحرين وليبيا ومصر
2

 . 

تقريباً بعد أن كانت قد سجلت % 22بنسبة  1121هذا وقد تزايدت قيمة الصادرات الزراعية الشرق أوسطية في العام 

لك ، كذ1118، وذلك نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي مرت بها المنطقة في العام 1119في العام  تراجعاً ملحوظاً 

، حيث 1119عام % 9تقريباً بينما كانت قد تراجعت بنسبة % 21تزايدت قيمة صادرات الشرق األوسط الداخلية بنسبة 

وهو ما يعكس تنامي التبادل  1121مليار دوالر عام  11.18بلغت الصادرات الزراعية في الشرق األوسط نحو 

عن عام   % 22جمالي صادرته بزيادة نسبية قدرها نحو من إ% 1.2التجاري للسلع الزراعية داخل المنطق وتشكل نحو 

 .، كما يوضح الشكل التالي1119

 .1121، 1119، 1118صادرات الشرق األوسط الزراعية إلى المناطق المختلفة في العالم، مليار دوالر خالل األعوام  22.2الشكل 

 

 .21.2الجدول  –ة موقع منظمة التجارة العالمي: المصدر

بالنسبة لحصة الزراعة من إجمالي صادرات الشرق األوسط لكل منطقة فقد تناقصت نسبة صادرات الشرق األوسط 

في % 24ولم تتعدى 1119في العام % 12بعد أن كانت بحدود % 12الزراعية مع اتحاد الدول المستقلة لتصل إلى 

األخرى، وقدمت صادرات الشرق األوسط الداخلية نموذجاً وذلك على حساب القطاعات التصديرية  1118العام 

مشابهاً لتغير تركيبة صادراته إلى اتحاد الدول المستقلة و لكافة المناطق األخرى ولكن بنسب أقل، باستثناء أوروبا 

وآسيا التي زادت نسبة الصادرات الزراعية اليها، وبشكل عام فإن تغير حصة الزراعة من إجمالي الصادرات 

 . لمناطقية ال يرتبط بتغير الكميات المصدرة فقط بل أساساً بتغيرات أسعار السلع الزراعيةا

 .تغير نسبة الصادرات الزراعية الشرق أوسطية لكل منطقة في العالم 21.2الشكل يبين 

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

east-middle-the-and-africa  
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 %.، 1121-1118نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي صادرات الشرق األوسط لكل منطقة،  21.2الشكل 

 

 .21.2الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

يعتبر الشرق األوسط سوقاً أساسياً للمنتجات الزراعية وخاصة الغذائية، وقد أدى اعتماد المنطقة على االستيراد بشكل 

ية بحيث إنها تحتاج لالستيرادعلى عام إلى وضعها في مصاف الدول المستوردة الصافية مثل اليابان وكوريا الجنوب

مدار العام ويتأثر توزيع مصادر استيرادها بالتطورات المناخية كالجفاف في روسيا أو الفيضانات في أستراليا، ولذلك 

بينما  1121فالمالحظ أن الواردات الزراعية من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية قد ازدادت في العام 

 .21.2الشكل عت بالنسبة لبقية المناطق كما يوضح تراج

 .1121، 1119، 1118واردات الشرق األوسط الزراعية من المناطق المختلفة في العالم، مليار دوالر األعوام  23.2الشكل 

 

 .21.2الجدول  –موقع منظمة التجارة العالمية : المصدر

تشكل الزراعة نسبة هامة من واردات الشرق من إجمالي واردات الشرق األوسط لكل منطقة، بالنسبة لحصة الزراعة 

حيث تستورد دول الشرق األوسط العديد من % 42األوسط من أمريكا الوسطى والجنوبية تصل إلى ما يزيد عن ال

بشكل  1121راجعت في العام المنتجات الزراعية من تلك المنطقة مثل الموز والسكر والحبوب وكانت هذه النسبة قد ت
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وهو ما يعكس االعتماد على المنتجات الزراعية األمريكية الجنوبية حيث لم  ،1119عن عام  %(1أقل من )طفيف 

تشهد تلك المنطقة كوارث طبيعية ومناخية كما حصل في بقية المناطق، كما ازدادت حصة الزراعة في واردت الشرق 

في حين تناقصت هذه النسبة مع بقية ( على الترتيب% 1.6 -%1.2بمقدار حوالي ) وأوروبا األوسط من كل من أفريقيا

 25.2الشكل  كما هو واضح فيمناطق العالم 

 %.، 1119 -1114نسبة الواردات الزراعية من إجمالي واردات الشرق األوسط من كل منطقة،  25.2الشكل 

 .21.2الجدول  –ة العالمية موقع منظمة التجار: المصدر

 دراسة لبعض السلع المنتقاة 2-2-2

 الحبوب

بتراجع طفيف  للتجارة مليون طن 182مليون طن منها  1129حوالي  1121في العام  الحبوببلغ اإلنتاج العالمي من 

ي بنهاية العام مليون طن منها، أما المخزون العالمي المتبق 1142، وبلغ االستهالك العالمي 1119عن عام %( 1.2)

حيث بلغ المخزون المتبقي آنذاك أقل من  1119عام نسبياً عن العام  تراجعا مليون طن وهو ما يعكس 296فقد بلغ 

مليون طن 228
3
 :وفيما يلي شرح تفصيلي لتطورات تجارة األنواع األربعة الرئيسية من الحبوب .
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 القمح

مليون طن للتجارة، وبلغ االستهالك  212مليون طن منها  622لي حوا 1121بلغ اإلنتاج العالمي من القمح في العام 

مليون طن وهو ما يعكس تحسناً  282مليون طن منها، أما المخزون العالمي المتبقي بنهاية العام فقد بلغ  661العالمي 

مليون طن 221حيث بلغ المخزون المتبقي آنذاك أقل من  1118نسبياً عن العام 
4
. 

وقد  %21بنسبة  1121في حين تزايدت في العام % 22بنسبة  1119القمح العالمية في العام  قد تراجعت صادراتو

مليار دوالر أي ما يساوي  22.2تصدرت الواليات المتحدة قائمة كبار المصدرين العالميين للقمح بصادرات تعادل 

على ( مليار دوالر 6.8ي حوال)من إجمالي الصادرات العالمية، كما تقدمت صادرات فرنسا بفارق ضئيل % 12

 (.22.2الشكل ) 1118التي كانت تحتل مرتبة المصدر الثالث عالمياً حتى العام ( مليار دوالر 6.2)صادرات أستراليا 

   %.، 1121أهم المصدرين العالميين للقمح،  22.2الشكل 

 

 .22.2الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

إلى المرتبة األولى بين كبار المستوردين العالميين بعد  1121العام مصر مع الجزائر في على جانب االستيراد قفزت 

من واردات القمح العالمية لكل % 2.8بنسبة من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثانية  1118أن كانت قد تقدمت في العام 

إلى المرتبة  الثالثةمن المرتبة  إيطاليابينما تراجعت مرتبة الرابعة الى المرتبة الثالثة، منهما، وتقدمت اليابان من ال

على الئحة كبار المستوردين العالميين، وتراوحت الحصص العالمية لكبار المستوردين  البرازيلالرابعة، كما ظهرت 

ية في بلدان معينة وتوزع الواردات وهو ما يعكس عدم تمركز الواردات العالم( 26.2الشكل % )2.8و %2.8بين 

 . بشكل متقارب على عدد كبير من الدول
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   %.، 1121أهم المستوردين العالميين للقمح،  26.2الشكل 

 

 .22.2الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

 الشعير

وتعتبر ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا على مليون طن  212حوالي  2010م بلغ اإلنتاج العالمي من الشعير في العا

من هنا و من إنتاج الشعير يتم في الدول المتقدمة% 91كما إن أكثر من ، الترتيب أهم الدول المنتجة للشعير في العالم

 األول عالمياً أستراليا للمركز  متتقدقائمة كبار مصدري الشعير العالميين حيث  المذكورة فقد تصدرت الدول المتقدمة

كما تراجعت أوكرانيا من المركز الثاني للمركز الرابع  ،%29.4، وتراجعت فرنسا للمركز الثاني بنسبة %11.2بنسبة 

 .25.2الشكل كما يوضح  %9.2وتقدمت ألمانيا للمركز الثالث بنسبة % 4.4بنسبة 

   %.، 1121أهم المصدرين العالميين للشعير،  25.2الشكل 

 

 .26.2الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

إال أن عدداً من الدول ( من اإلنتاج العالمي% 62أكثر من )بالرغم من أن إنتاج الشعير يتمركز أساساً في أوروبا 

نظراً للحاجة الستخدامه في األغراض الصناعية، إال أن األوروبية تقع بين كبار المستوردين العالميين للشعير وذلك 
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المستورد األول بفارق كبير بقي المملكة العربية السعودية التي تستمر منذ سنوات عديدة في هذا الموقع حيث تستورد 

ا يلي شكل كميات كبيرة من الشعير ألغراض علفية، وأصبحت الصين هي المستورد الثاني عالمياً بدالً من اليابان، وفيم

 . 1121يبين حصص كبار المستوردين العالميين للشعير في العام 

  .%، 1121أهم المستوردين العالميين للشعير،  21.2الشكل 

 

 .24.2الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

 الرز

مليون طن في العام  228مليون طن بعد أن كان يبلغ  268حيث بلغ  1121ازداد اإلنتاج العالمي من الرز في العام 

 1121مليون طن في العام  26.2إلى  1119مليون طن في العام  21.2من تزايد  حجم تجارته العالميةكما أن ، 1119

العام المذكور، مليون طن في  222ويعود ذلك إلى زيادة المخازين االحتياطية منه حيث بلغ المخزون المتبقي عالمياً 

ولذلك تظهر العديد من الدول اآلسيوية في قائمة كبار ( منه% 91أكثر من )ويتمركز معظم إنتاج الرز في آسيا 

بحصة عالمية قدرها  1121المصدرين ومنها تايالند التي حافظت على مركز المصدر األول للرز عالمياً في العام 

بينما تراجعت قيمة صادرات الواليات المتحدة العالمية ( 1119في العام % 19.4كانت حصتها تبلغ % )22.1

حصص كبار المصدرين  21.2الشكل ، ويوضح %21.2بعد أن كانت % 22.2وأصبحت حصتها العالمية تبلغ 

 . 1121العالميين للرز في العام 
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  %.، 1121أهم المصدرين العالميين للرز،  27.2الشكل 

 

 .29.2الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : صدرالم

بالنسبة الستيراد الرز فإن آسيا هي تقليدياً المستورد األول للرز في العالم حيث تستورد أقل من نصف واردات الرز 

ول للرز عالمياً في العام العالمية بينما أمريكا الشمالية هي المنطقة األقل استيراداً له، وأندونيسيا هي البلد المستورد األ

، وتراجعت اإلمارات من موقعها %2.2تليها نيجيريا بنسبة % 8.1وتبلغ حصتها من الواردات العالمية للرز  1121

أهم المستوردين  11.2الشكل ، ويبين %2.4كثاني مستورد عالمي للرز الى المركز الثالث بحصة سوقية بلغت نحو 

 .العالميين للرز

 . ، مليار دوالر1119م المستوردين العالميين للرز، أه 11.2الشكل 

 

 .11.2الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر
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 الذرة

يتمركز إنتاج الذرة عالمياً في منطقتي أمريكا الشمالية وآسيا وخاصة الواليات المتحدة والصين اللتين تستحوذان على 

من % 29، حيث بلغ إنتاج الواليات المتحدة 1121مليون طن في العام  1694من إنتاج الذرة العالمي الذي بلغ  61%

، إال أن اإلنتاج الصيني يذهب غالباً لالستهالك المحلي %21.2بينما بلغ إنتاج الصين  1119اإلنتاج العالمي في العام 

ة بينما تعتبر الواليات المتحدة هي الدولة المصدرة األولى عالمياً لذلك ال تصنف الصين بين كبار الدول المصدرة للذر

بلغت قيمة صادرات ) 1121في العام % 21.9حيث بلغت قيمة حصتها من قيمة إجمالي الصادرات العالمية حوالي 

ي الكميات ، وتبلغ كمية صادراتها من إجمال11.2الشكل كما في ( 1121مليار دوالر في العام  22.98الذرة العالمية 

وعدد من الدول  البرازيل، هذا ويلي الواليات المتحدة على مقياس تصدير الذرة %28العالمية المصدرة أكثر من 

 .األخرى المصدرة ولكن بفارق كبير عن الحصة األمريكية

 %.، 1121أهم المصدرين العالميين للذرة،  12.2الشكل 

 

 .11.2الجدول  –يانات االمم المتحدة التجارية قاعدة ب: المصدر

من إجمالي اإلنتاج العالمي من الذرة حيث يستخدم المحصول إلنتاج الوقود % 21تستهلك منطقة أمريكا الشمالية 

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

وتستخدم الدول اآلسيوية الذرة ألغراض تغذوية ( كان في آسيا 1121لمخزون العالمي في نهاية العام من ا% 22)

وصناعية، وتعتبر اليابان تقليدياً هي المستورد األول العالمي للذرة وبفارق كبير عن الدول التي تليها، وقد بلغت 

، كما حافظت كوريا الجنوبية على 1121ية في العام تقريباً من إجمالي واردات الذرة العالم% 22.6حصتها العالمية 

كما حافظت الدول األخرى على مراكزها في ترتيب المستوردين المركز الثاني بين كبار المستوردين العالميين، 

 .11.2الشكل كما يوضح العالمين للذرة 
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  %.، 1121أهم المستوردين العالميين للذرة،  11.2الشكل 

 

 .12.2الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

 محاصيل أخرى

 القطن

مليون طن في  16مليون طن بينما كان يتجاوز  12.1فبلغ  1121تراجع اإلنتاج العالمي من ألياف القطن في العام 

ثم %( 12.2)تليها الهند ( اإلنتاج العالميمن % 12.2)، وتعتبر الصين الدولة المنتجة األولى في العالم 1118العام 

وخاصة الواليات  1121علماً أن إنتاج كافة كبار المنتجين قد تراجع في العام %( 28أقل من )الواليات المتحدة 

ولكنها تراجعت من الدولة األولى المصدرة عالمياً أللياف القطن إلى الدولة % 22المتحدة التي هبط إنتاجها بنسبة 

، %12.2العالمية من صادرات القطن  بفارق كبير عن أوغندا التي احتلت المرتبة األولى حيث تبلغ حصتهماالثانية 

 .13.2الشكل على الترتيب  كما يوضح % 22.9

 %.، 1121أهم المصدرين العالميين للقطن،  13.2الشكل 

 

 .12.2الجدول  –ة قاعدة بيانات االمم المتحدة التجاري: المصدر
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مليون طن في  2.9وقد بلغ هذا المخزون  من ألياف القطن تعتبر الصين الدولة ذات المخزون النهائي األكبر عالمياً 

من المخزون العالمي ومع ذلك فإن الصين من الدول األساسية المستوردة % 28أي ما يشكل حوالي  1121العام 

بينما يالحظ أن إسبانيا أصبحت هي الدولة  1121ار المستوردين في العام لأللياف القطنية ولكنها لم تظهر بين كب

بعد أن كانت تحتل المرتبة ( 1121في العام % 26.9بلغت حصتها العالمية أكثر من )األولى المستوردة له عالمياً 

وقيمة ما  1121العام أهم الدول المستوردة أللياف القطن في العالم في  15.2الشكل ، ويبين 1118الرابعة في العام 

 .استوردته كل منها

 %.، 1121أهم المستوردين العالميين للقطن،  15.2الشكل 

 

 .16.2الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

 زيت الزيتون

م اليونان وهذه الدول الثالث تنتج مجتمعة ما يعادل تعتبر إسبانيا هي المنتج العالمي األول لزيت الزيتون تليها إيطاليا ث

حلت إسبانيا وإيطاليا في المركزين األول والثاني على الترتيب بين كبار  1121من اإلنتاج العالمي، وفي العام % 42

حصة بينما % 26.2، وتبلغ حصة إسبانيا من إجمالي الصادرات العالمية لليونانالمصدرين بينما كان المركز الثالث 

بينما تراجعت تونس من المركز الثالث للمركز الخامس بحصة عالمية  ،%6حصة اليونان أقل من و% 19.4إيطاليا 

 .1121وفيما يلي شكل يبين أهم الدول المصدرة وقيمة صادراتها في العام  % 2.4قدرها نحو 
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 %.، 1121أهم المصدرين العالميين لزيت الزيتون،  12.2الشكل 

 

 .18.2الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

 بالرغم من كون إيطاليا من كبار المنتجين والمصدرين لزيت الزيتون إال أنها أيضاً المستورد األول لهذه المادة عالمياً 

ة أخرى، وتبلغ حصة إيطاليا من إجمالي ويعود ذلك إلى االستهالك الكبير من جهة وإلى عملية إعادة التصدير من جه

، وقد حافظت الدول المستوردة الكبرى لزيت الزيتون على نفس مراكزها خالل الفترة %28الواردات العالمية حوالي 

ليدخل الرابع لتحل محلها البرازيل وتصبح ألمانيا في المركز الخامس التي كانت تحتل المركز  ألمانياالسابقة باستثناء 

 . ، كما يظهر الشكل التالياألرجنتينجديد بدأ يدخل الئحة كبار مستوردي زيت الزيتون وهو  مستورد

 %.، 1121أهم المستوردين العالميين لزيت الزيتون،  16.2الشكل 

 

 .19.2الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

 السكر

السكر في األسواق العالمية أوضحت أن أسعار السكر صاحبتها موجة ارتفاع منذ مطلع العام  إن المتابعة ألسعار

( يونيو)دوالرا للطن بداية حزيران  269عاما، حيث ارتفع سعر السكر في سوق لندن من  21لم تحدث منذ  1121
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أنها بدأت في االنخفاض بعد إال %  21دوالرا للطن في التاسع من الشهر نفسه بنسبة زيادة  226ليصل إلى  1121

مليون طن بزيادة  224.4ليصل إلى  1121نحو أربعة أشهر، كما زاد حجم االستهالك العالمي من السكر خالل العام 

طن مليون 222.1م الذي بلغ 1119على حجم االستهالك خالل العام الماضي %  1.2قدرها 
5
. 

في البرازيل حيث أصبحت  منطقة أمريكا الجنوبيةوآسيا  تينطقاإلنتاج العالمي من السكر من مأكثر من ثلثي ويأتي 

، 1119هي المصدر األول للسكر عالمياً بدالً من الواليات المتحدة التي كانت تحتل هذا المركز في العام  1121العام 

مركز الثالث في ال فرنسا، وحلت هولندةفي المركز الثاني بدالً  تايلند، كذلك حلت % 19.4بحصة سوقية قدرها نحو 

 . ، وتوزعت دول تنتمي إلى أمريكا الشمالية وأوروبا بقية المراكز كما يبين الشكل التاليالصينبدالً عن 

 %.، 1121أهم المصدرين العالميين للسكر،  15.2الشكل 

 

 .22.2الجدول  –قاعدة بيانات االمم المتحدة التجارية : المصدر

االستهالك فإن آسيا هي المنطقة األكثر استهالكاً للسكر في العالم وهذا يفسر عدم وجود دول آسيوية بين  على صعيد

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

روبية واألمريكية الشمالية والمكسيك، ويعتبر االتحاد األوروبي المستوردة للسكر عالمياً فهي مجموعة من الدول األو

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

لسكر عالمياً السكر وتقوم بإعادة تكريره وتصديره مجدداً، وتأتي الواليات المتحدة على رأس قائمة الدول المستوردة ل

، كما دخلت المكسيك إلى قائمة كبار مستوردي السكر العالميين 1119بينما كانت ألمانيا هي المستورد األول في العام 

 (.11.2الشكل ) 1119و 1121في العام 
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 %.، 1119أهم المستوردين العالميين للسكر،  11.2الشكل 

 

 .21.2الجدول  –ت االمم المتحدة التجارية قاعدة بيانا: المصدر

 النتائجأهم 

  النمو االقتصادي بعض التعافي في 1122شهد االقتصاد العالمي في العام. 

  وازداد حجم التجارة  1119استأنفت التجارة العالمية نشاطها الذي كان قد بدأ في منتصف العام

 .1121العالمية في عام 

 مقارنة بالعام  1121في عام % 12بمعدل وسطي  لمناطق في العالمحجم الصادرات في كافة ا تزايد

من المعدل العالمي بينما كان  أقل وروباألبالنسبة  التزايدوكان معدل  %21وبمعدل سنوي بلغ نحو  1119

آسيا ودول االتحاد السوفياتي السابق وذلك نظراً و وأفريقيا بالنسبة للشرق األوسطالعالمي  المعدل أكبر من

 زايدفقد كان معدل ت وأمريكا الشماليةود الدول المصدرة النفطية في هذه المناطق أما أمريكا الجنوبية لوج

 .من المعدل العالمي بقليل أكثر حجم صادراتها

  آلسيا % 18.9حصلت زيادة في الصادرات الزراعية لكل المناطق بنسب متفاوتة تتراوح بين

صدر بفارق كبير المناطق العالمية المصدرة للسلع الزراعية حيث ألوروبا، وما زالت  أوروبا تت% 4.2ونحو

من إجمالي % 22.9مليار دوالر وتشكل نحو 241أكثر من  1121بلغت قيمة صادراتها الزراعية في العام 

 .1119عن عام %4.2نسبية قدرها نحو االصادرات الزراعية العالمية، بزيادة 

 1121في حين تزايدت في العام  %22بنسبة  1119 تراجعت صادرات القمح العالمية في العام 

 22.2وقد تصدرت الواليات المتحدة قائمة كبار المصدرين العالميين للقمح بصادرات تعادل  %21بنسبة 

 .من إجمالي الصادرات العالمية% 12مليار دوالر أي ما يساوي 

  228كان يبلغ أن ن بعد مليون ط 268حيث بلغ  1121ازداد اإلنتاج العالمي من الرز في العام 

إلى  1119مليون طن في العام  21.2قليالً من تزايد  حجم تجارته العالميةكما أن ، 1119مليون طن في العام 

 .1121مليون طن في العام  26.2
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  16مليون طن بينما كان يتجاوز  12.1فبلغ  1121تراجع اإلنتاج العالمي من ألياف القطن في العام 

( من اإلنتاج العالمي% 12.2)، وتعتبر الصين الدولة المنتجة األولى في العالم 1118م مليون طن في العا

  .%(28أقل من )ثم الواليات المتحدة %( 12.2)تليها الهند 

  هي المصدر األول للسكر عالمياً بدالً من الواليات المتحدة التي  1121في العام البرازيل أصبحت

 .1119كانت تحتل هذا المركز في العام 
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 مالمح التجارة الخارجية السورية: الفصل الثاني

من مختلف الجوانب سواء من حيث األداء  1121يستعرض هذا الفصل السمات الرئيسية لالقتصاد السوري للعام 

 .1121التجاري أو الشركاء التجاريين من خالل عرض آخر التطورات في التجارة الكلية والزراعية حتى عام 

 القتصاد السوريتطورات ا 2-1

حقق االقتصاد السوري نمواً سريعاً في العقد األول من القرن الحالي حيث أظهر النمو االقتصادي ممثالً بالناتج المحلي 

وبلغ  ،1121وحتى ( 1112-1112)خالل وسطي الفترة %  6.2نمواً قدره  1111اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 

، لكن من جهة أخرى بلغ نصيب الفرد %22حوالي ( 1121-1114)و( 1112-1112)معدل التغير لوسطي الفترتين 

ليرة سورية عن نصيب الفرد  2412بانخفاض قدره  1122ليرة سورية في عام  41222من الناتج المحلي اإلجمالي 

ن الناتج م% 26وقد بلغت حصة الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي حوالي . 1121من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 

وقد ارتفعت %. 2وكانت مساهمته أقل من العام السابق بمقدار  1121في العام ( باألسعار الثابتة)المحلي اإلجمالي 

في العام % 12.4إلى % 12نسبة مساهمة قطاع الصناعة والتعدين بشكل بسيط عما كانت عليه في العام السابق من 

، 1119في العام % 12بينما سجلت  1121في العام % 11.2بلغت  وكذلك قطاع تجارة الجملة والمفرق والتي 1121

وقطاع النقل % 22.2أما نسبة مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في الناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغت حوالي 

مع تزايد بسيط عما كان عليه في العام % 2.2وقطاع المال والتأمين والعقارات % 22والمواصالت والتخزين حوالي 

 .كماهي عليه في العام السابق% 2.6لعام السابق، بينما بقيت مساهمة قطاع البناء والتشييد ا

 ةفقد بلغ عدد السكان في سوري( CBS)وبناًء على التقديرات األخيرة المنشورة من قبل المكتب المركزي لإلحصاء 

ألف نسمة وقد انعكس النمو  299مليون نسمة مسجالً زيادة عن العام الماضي قدرها  11.9حوالي  1122للعام 

% 6.2من السكان دون سن العشرين وحوالي % 24.9السكاني من خالل الزيادة السريعة للسكان اليافعين حيث أن 

من مجموع السكان وهذا يعطي مؤشراً عن تزايد عدد الشباب في المجتمع % 26فوق سن الستين وشّكل سكان الريف 

على فرص العمل في كال القطاعين العام والخاص وارتفاع معدالت البطالة التي السوري مترافقاً بصعوبات الحصول 

إجمالي عدد القوى العاملة إلى  1121وصل في العام  .بحسب األرقام الرسمية  1121في العام  9.2وصلت إلى حوالي 

% 16.9الحكومي  وشكلت نسبة المشتغلين في القطاع ،من إجمالي السكان% 16.2مليون عامل يمثلون  2.2حوالي 

شكلت نسبة الذكور في القوى العاملة حوالي  .%1.1وفي القطاع التعاوني والمشترك % 41.9وفي القطاع الخاص 

تاله % 12.8وقد استوعب قطاع الخدمات أعلى نسبة من إجمالي القوى العاملة والبالغة  6%22ونسبة اإلناث % 84

فالزراعة % 26.1فقطاع البناء والتشييد % 26.2قطاع الصناعة ثم % 24.9قطاع تجارة الفنادق والمطاعم بنسبة 

، وتعتبر نسبة %1.6وأخيراً قطاع المال والتأمين والعقارات % 4.8ثم قطاع النقل والتخزين واالتصاالت % 22.2

كانت )ة إال أنها تبدي تراجعاً ملحوظاً عن السنوات السابق% 22.2العاملين في القطاع الزراعي البأس بها حيث تشكل 
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، وشّكلت نسبة الذكور (1121التجارة الزراعية للعام  حسب تقرير 1118من إجمالي السكان في العام  29.6النسبة 

 .1121من إجمالي العاملين في الزراعة عام % 81.2

ات تم تحسين مناخ االستثمار وتبسيط الشروط المطلوبة لالستثمارات األجنبية نتيجة اإلصالحات المهمة في السياس

 .1122االقتصادية بشكل عام وهذا ما أدى للوصول إلى معدالّت أعلى من االستثمارات األجنبية  قبل العام 

 التجارة الكلية السورية 2-2

سعت الحكومة السورية إلى تعزيز إمكاناتها التجارية لتستفيد من الفرص المتاحة في التجارة العالمية بشكل أكبر من 

تحرراً وانفتاحاً على السوق،  أكثر لسوق االجتماعي في السنوات القليلة السابقة الذي يعتبرخالل تبني نهج اقتصاد ا

وبناٍء عليه بدأت الحكومة بسلسلة من اإلصالحات التدريجية والشاملة ولتقويم المساراالقتصادي من خالل إعادة هيكلة 

وضمن هذاالسياق عملت الحكومة . اد العالمياالقتصاد والسعي للوصول إلى اقتصاد تنافسي يحقق االندماج باالقتص

على تحديث األنظمة التجارية واالقتصادية وإصدارالعديد من التشريعات المتعلقة بتسهيل وتبسيط أحكام التجارة 

الخارجية فيما يتعلق باالستيراد والتصدير، األمر الذي ساعد على تحسين نمو االقتصاد قبل األزمة الحالية بشكل 

 .واضح

أهمية التجارة في االقتصاد الوطني من خالل مقارنة النسبة المئوية للتجارة إلى الناتج المحلي اإلجمالي حيث  تظهر

% 92إلى حدوث زيادة في حجم التبادل التجاري بشكل عام وصلت إلى  21 –1تشير االحصاءات في الجدول المرفق 

ة بحجم الواردات مع زيادة في الصادرات وخاصة إلى وقد شهد االقتصاد السوري زيادة غير مسبوق.  1121في العام 

الدول العربية األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إال أن الزيادة في الصادرات لم تصل إلى مستوى 

الزيادة في الواردات، هذا وقد سجلت التجارة بشكل عام معدالت نموعالية انعكست على مساهمتها في تكوين الناتج 

حوالي  1121وحتى ( 1112-1112)لمحلي االجمالي، فقد بلغ معدل النمو السنوي للتجارة الكلية خالل وسطي الفترة ا

بالمقارنة مع العام الماضي حيث % 22.1هو ( 1121 – 1119)كان معدل التغير لمتوسط  1121وفي العام % 22.2

بالمقارنة مع الفترة % 24.4جالً زيادة قدرها مليون دوالر مس 19621إلى  1121وصل إجمالي التجارة في العام 

عما كانت عليه في العام السابق عن الزيادة  1121في العام %  26على الرغم من زيادة الصادرات . 1112-1112

َو  1119بالمقارنة مع عامي  1121فإن الميزان التجاري استمر بالعجز في العام % 22.2في إجمالي الواردات 

كذلك يظهر و 1121وحتى ( 1112 – 1112)لي يظهر مؤشرات التجارة الكلية لمتوسط الفترة الشكل التا. 1118

 . الميزان التجاري
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 (.مليار دوالر) 1121 - 1119 - 1118مؤشرات التجارة السورية الكلية خالل السنوات   2-1الشكل 

 

 .إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات: المصدر

مليون دوالر عن العام  2928بحوالي  1121أن قيمة التجارة الكلية زادت في العام  21-1لمرفق نالحظ من الجدول ا

ووصلت إلى  1112في العام % 69في حين كانت نسبة التجارة الكلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  1119

 . ني، وهذا يعكس أهمية التجارة في تطور وازدهار االقتصاد الوط1121في العام % 92

مليون  2182هذا وسجل الميزان التجاري السوري عجزاً في معظم السنوات المرصودة، حيث وصلت قيمة العجز إلى 

ويعتبر هذا العجز أعلى من السنوات السابقة، من هنا حرصت الحكومة على دعم األنشطة  1121دوالر في العام 

عدة هيئات لتحسين جودة الصادرات والترويج لها  التصديرية لتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات وإنشاء

 (.2-1الجدول المرفق) وتطوير صندوق دعم الصادرات

وتشيرهذه النسبة إلى تحسن %  24.8بحوالي  1121فيما يتعلق بالميزان التجاري القياسي فقد كان نموه سالباً في عام 

 أن العجز ازداد إلى الضعف تقريباً بالمقارنة مع إال%  28.6الذي سجل عجزاً قدره  1119بسيط بالمقارنة مع العام 

 (.2-1الجدول المرفق) 1118العام 

 1121و  1119حدث تغير طفيف في حجم التبادل مع الشركاء التجاريين الرئيسيين في التجارة السورية خالل العامين 

السنوات األخيرة مع الدول لكل من الصادرات والواردات وقد ازدهرت بصورة خاصة تجارة سورية اإلقليمية في 

، لكن يالحظ 1121المجاورة، إال أنه مازال االتحاد األوربي والدول العربية أهم الشركاء التجاريين لسورية حتى العام 

فقد وصل حجم التداول التجاري  1114بشكل واضح تحسن العالقات التجارية مع الدول اآلسيوية اعتباراً من العام 

مليون دوالر بينما بالنسبة للدول  9261 إلى ، ومع االتحاد األوربي1121دوالر في العام  مليون 6918معها إلى 

وقد تطورت التجارة مع العديد من الدول األخرى . مليون دوالر في نفس العام 4221العربية بلغت قيمة حجم التداول 

 .في مقدمتها تركيا والعراق وإيطاليا وألمانيا االتحادية والصين

كان موجباً مع كل من إيطاليا، ألمانيا،  1121الميزان التجاري موجباً مع جميع الشركاء التجاريين، ففي عام  ولم يكن

فرنسا، هولندا، لبنان، إسبانيا، األردن، الكويت والعراق وكان هناك زيادة واضحة في قيمة الصادرات السورية إلى كٍل 

معها في حين كان الميزان التجاري سالباً مع كل من الصين، روسيا  من ألمانيا والعراق مما يشجع العالقات التجارية
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االتحادية، أوكرانيا، كوريا الجنوبية، البرازيل، الهند، سويسرا، اإلمارات العربية المتحدة، تركيا، مصر، الواليات 

 (.1 – 1الجدول المرفق )المتحدة األمريكية و السعودية 

، حيث احتلت 1119لشركاء التجاريين بالنسبة للتجارة السورية عن العام تغير في ترتيب ا 1121حصل في العام 

 1119من إجمالي التجارة السورية، بينما احتل العراق في العام % 9.2إيطاليا المرتبة األولى فقد بلغت حصتها 

تركيا التي  ، ثم%4.8وبلغت  1121ولكن حصته تراجعت للمرتبة الثانية في العام % 21.8المرتبة األولى وبحصة 

% 4.2على التوالي تلتها ألمانيا % 4.4و% 2.4وبنسب متزايدة  1121و 1119حافظت على المرتبة الثالثة للعامين 

انظر الجدول % )2.8وحافظت كٌل من روسيا ومصر نفس النسبة % 2، وأوكرانيا %2.2، والسعودية %2.2فالصين 

 (.1 -1 المرفق

مليون 2221مليون للواردات و 2181مليون دوالر منها  1491حوالي  1121ام بلغ حجم التجارة مع إيطاليا في الع

دوالر قيمة الصادرات السورية إليها وكان الميزان التجاري أيضاً معها موجباً وذات الشي بالنسبة أللمانيا التي تحّسن 

 .التبادل التجاري معها بشكل واضح وكان الميزان التجاري أيضاً موجباً 

ثاني أكبر شريك تجاري لسورية بعد إيطاليا وأكبر شريك عربي، وكان العراق أكبر  1121ي عام شكل العراق ف

   ةمليون دوالر في حين بلغت قيمة صادراته إلى سوري 1181مستورد للسلع السورية حيث وصلت قيمة وارداته إلى 

من % 4.8ليون دوالر بحيث شكلت م 121مليون دوالر فقط بالتالي كان الميزان التجاري لصالح سورية بقيمة  21

 (.1-1جدول )إجمالي التجارة الكلية 

كما  1121من إجمالي التجارة السورية في عام % 2.8أخيراً تعتبر السعودية شريكاً رئيسياً لسورية وشكلت تجارتها 

لموقعة بين البلدين وبلغت نتيجة اتفاقية التجارة الحرة ا 1121شهدت العالقات التجارية مع تركيا تطوراً مهماً في العام 

 .في العام المذكور% 4.4نسبة التجارة معها حوالي 

 التصدير الكلي  1-1-2

بذلت الحكومة السورية جهوداً كبيرة للتوسع في فتح أسواق جديدة في إطار االتفاقيات الثنائية مع عدد من الشركاء 

ية لتحسين تنافسية صادراتها وتأمين الموارد التجاريين واتخذت خطوات جادة في مجال تطبيق المعايير الضرور

المالية الالزمة لتلبية حاجات االستيراد المتزايدة وإصدار تشريعات مساعدة على تسريع عجلة اإلصالح االقتصادي 

والتي تستهدف تعزيز الصادرات وتحسين تنافسيتها وإزالة العقبات التي تواجه التصدير دون اإلغفال عن ميزة السلع 

وقد سجلت الصادرات السورية نمواً كبيراً في السنوات القليلة الماضية نتيجة . عة لإلستفادة من القيمة المضافةالمصن

السياسات اإلصالحية والتسهيالت المالية والمصرفية التي شهدتها سورية مؤخراً وتخفيف الرسوم والقيود على 

 .التصدير

وهي الفترة المرصودة  1121وحتى ( 1112-1112)وسطي الفترة بلغ معدل النمو السنوي للصادرات السورية خالل 

سلباً نتيجة تداعيات  1121و  1119وقد تأثرت الصادرات في العامين األخيرين % 22للدراسة في هذا الفصل نسبة 

 21282إلى  1121األزمة المالية والتي ترتب عليها تباطؤ التجارة العالمية حيث وصلت قيمة الصادرات في العام 

 (.2- 1الجدول المرفق) 1119مليون دوالر عن العام  2126مليون دوالر بنقصان بلغ 

مساهمة الصادرات السورية حسب القطاعات الرئيسية من إجمالي الصادرات خالل وسطي الفترة  2-1يظهر الجدول 

إلى  1119في عام % 19حيث تزايدت صادرات منتجات المعادن والمقالع من  1121ولغاية ( 1112–1112)
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وهذا يظهر تراجع  1121في العام % 21.1، أما بالنسبة لقطاع الزراعة فقد شكل حوالي 1121في عام % 24.2

مليون دوالرفي  2262حيث بلغت قيمة الصادرات لقطاع الزراعة حوالي  1119عما كان عليه في العام % 1بنسبة 

لصادرات قطاع الزراعة حوالي  1121وحتى ( 1112-1112)وبلغ معدل النمو السنوي لمتوسط الفترة  1121عام 

والشكل التالي يوّضح تطور حجم صادرات القطاعات % 11.1والصناعة % 1.2ولمنتجات المعادن والمقالع % 8.4

 .الثالثة بالنسبة إلجمالي التجارة

 )%(. 1121و  1119الصادرات السورية بحسب القطاعات للعامين  1-1الشكل 

 

 (. 2-1الجدول المرفق )كتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات، إحصاءات الم: المصدر

حققت صادرات قطاع الصناعات ببعض المنتجات قفزة كبيرة فقد زادت صادرات الفحم ومنتجات المشتقات البترولية 

عن العام السابق وبلغ معدل النمو السنوي % 812بزيادة وصلت إلى  1121مليون دوالر في العام  2226لتصل إلى 

بينما يالحظ تراجع جزئي ببقية المنتجات % 21.9حوالي  1121وحتى ( 1112-1112)ا خالل وسطي الفترة له

مليون دوالر  2168إلى  1119الصناعية حيث وصلت قيمة صادرات قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في العام 

بالنسبة لقطاع المنسوجات الذي  وكذلك األمر% 22.2مليون دوالر بتراجع وصل إلى  2211إلى  1121وفي عام 

هذا وقد سجلت صادرات الفحم ومنتجات ، %22نسبته حوالي  1121و 1119سجل معدل تغير سالب بين العامين 

بينما مالت نسبة صادرات المنتجات % 11.2المشتقات البترولية زيادة ضمن صادرات قطاع الصناعات وصلت إلى 

 . عما كانت عليه في العام السابق% 12.2ة الغذائية والمشروبات إلى النقصان بنسب

بالنسبة للشركاء التجاريين لسورية فيما يتعلق بالصادرات على مستوى المناطق والدول فقد حصل تغير في نسب 

حيث نشاهد الزيادة  1121وحتى ( 1112-1112)الصادرات السورية إلى المجموعات الرئيسية خالل وسطي الفترة 

مليون دوالر خالل متوسط الفترة  826رات السورية إلى البلدان اآلسيوية والتي وصلت إلى الواضحة في حجم الصاد

، كما 1121ولغاية ( 1112 -1112)خالل وسطي الفترة % 8وبمعدل نمو سنوي وصل إلى حوالي ( 1121 -1118)

-1112)توسط الفترتين مليون دوالر بين م 166.2حصل تطور في حجم الصادرات السورية مع البلدان األمريكية بلغ 

الجدول ) 1121وحتى ( 1121 -1111)لوسطي الفترة % 26.4وبمعدل نمو سنوي قدره ( 1121 -1118)و( 1112

 (.2-1المرفق 
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عما كانت عليه في  1121أما فيما يخص البلدان العربية فقد تراجعت حصتها من اجمالي الصادرات السورية في العام 

مليون  2246كانت قيمتها تبلغ  1119في العام )مليون دوالر  2928وصلت إلى وبقيمة % 21بنسبة  1119العام 

الجدول % )12.2وبلغ معدل النمو السنوي للصادرات السورية إلى البلدان العربية خالل فترة الدراسة إلى ( دوالر

 (.2-1 المرفق

الصادرات تحتل المرتبة الثانية  أدت الزيادة في حجم الصادرات السورية إلى دول االتحاد األوربي إلى جعل هذه

من إجمالي % 24.2بالنسبة إلجمالي حجم الصادرات السورية، وذلك بعد الصادرات إلى البالد العربية وشكلت نسبة 

وقد بلغ معدل النمو سنوي خالل وسطي الفترة % 22.2وبمعدل تغير وصل إلى  1121الصادرات السورية في عام 

فقد  7، وذات الشي ينطبق على الدول األوربية من غير االتحاد األوربي%2.8 حوالي 1121وحتى ( 1112-1112)

 1121مليون دوالر في العام  222مليون دوالر بينما قفزت إلى  26حوالي  1119بلغت قيمة الصادرات في العام 

 .1121في العام % 119.4وبزيادة وصلت إلى 

 )%(. 1121و  1119الصادرات السورية بحسب المناطق للسنوات  3-1الشكل 

 

 (.2-1الجدول المرفق )إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات وإحصاءات المديرية العامة للجمارك  :المصدر

في العام % 91.6يالحظ من الشكل أعاله أن البلدان اآلسيوية حققت زيادة في قيمة صادراتها حسب المناطق بحوالي 

، %91دوالر، أما بالنسبة للبلدان األمريكية فقد بلغ معدل التغير بين العامين حوالي مليون  212بما يعادل قيمة  1121

 . 1121و  1119بين العامين % 22ويالحظ تراجع نسبة الصادرات إلى البلدان العربية بنسبة 

تمثل  هي العراق التي الزالت 1121على مستوى الدول، كانت أهم الدول الرئيسية للصادرات السورية في العام 

مليون دوالر مع  1181مايعادل قيمة حوالي % 28.6 الوجهة التصديرية األولى حيث شكلت الصادرات إليها حوالي

عن العام السابق من إجمالي الصادرات السورية، تلتها إيطاليا في % 4.2التنويه إلى انخفاض نسبة الصادرات بمقدار 

كانت في المركز الرابع في العام السابق حيث بلغت قيمة  المركز الثاني باستقطاب الصادرات السورية بعدما

في % 2.62من إجمالي الصادرات بعدما كانت النسبة تبلغ % 21.2مليون دوالر بنسبة  2221الصادرات إليها حوالي 

من إجمالي % 22وقد شكلت الدولتان أهم األسواق التجارية السورية وهما يستوردان معاً مايعادل  ،1119العام 

 .صادرات السوريةال

                                                           

 .روسيا البيضـاء  وبلدان أوربية أخرى  -روسيا اإلتحــادية  –أوكــــــرانيا   7
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تراجعت الصادرات إلى ألمانيا إلى المرتبة الثالثة بعد أن كانت في المرتبة الثانية في العام السابق وبلغت حصتها من 

، %2.9، ففرنسا %2.2، فالسعودية %2.2مليون دوالر، تلتها تركيا  2269مايعادل أي ، %21إجمالي الصادرات 

الجدول )دول مستقرة خالل السنوات العشر األولى من القرن الحالي بشكل عام وكانت الصادرات السورية إلى هذه ال

 (. 2-1المرفق 

أما بالنسبة لبعض الدول األخرى كإسبانيا والكويت وكوريا الجنوبية فقد تزايدت أهميتها بشكل طفيف كدول مستوردة 

على التوالي %  2.2،%2.2،%2.9ية للسلع السورية حيث بلغت نسبة الصادرات إليها من إجمالي الصادرات السور

 (.2-1الجدول المرفق )

إال أن سبب  1118بشكل عام وخاصة في العام ( 1121-1112)لقد تحسنت الصادرات السورية خالل السنوات من 

بنسبة قليلة يعود إلى األزمة المالية العالمية التي بدأت تعصف بالعالم ولكن تحسنها مع  1121و  1119تراجعها عامّي 

الدول العربية بشكل خاص يعزى إلى تطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة كما يعزى تحسنها مع تركيا إلى 

إتفاقية التجارة الحرة الثنائية، أيضاً لعب تخفيف العوائق على التصدير والتسهيالت الممنوحة للصادرات السورية في 

 .ر وتحسن الصادرات السوريةأسواق الشركاء التجاريين دوراً مهماً في استقرا

 االستيراد الكلي 1-1-1

شهدت المستوردات السورية نمواً متزايداً خالل العقد األخير نتيجة تعديل السياسات التجارية واإلصالحات المتعاقبة 

واع السلع في الهيكل االقتصادي وسياسات االنفتاح التي اعتمدتها الحكومات السورية المتعاقبة والسيّما في التوسع بأن

المسموح بإستيرادها من قبل القطاع الخاص وتخفيف القيود على عمليات االستيراد وتبسيط إجراءاته، هذا باإلضافة 

 .واالتفاقيات الثنائية وخاصة مع تركيا 1112إلى توقيع اتفاقيات تبادل التجارة الحرة مع الدول العربية عام 

بحيث تجاوز نمّوها  1121وحتى ( 1112-1112)خالل وسطي الفترة لقد سجلت الواردات السورية تطوراً واضحاً 

مليون دوالر إلى  4696من حوالي  1114 - 1112وتسارعت وتيرة االستيراد بقوة خالل الفترة % 29السنوي 

مليون دوالر وتعود أسباب هذا المعدل المتسارع إلى  24291إلى  1121مليون دوالر إلى أن وصل في عام  22692

 .ب اآلنفة الذكر ببداية الفقرةاألسبا

شكل قطاع الصناعات : على النحو التالي 1121توزعت المستوردات بين القطاعات االقتصادية السورية في عام 

، (1119عما كان عليه في العام % 2تراجع حوالي % )8من إجمالي المستوردات، قطاع الزراعة % 91التحويلية 

، وقد استمرت (6-1الجدول المرفق )تقريباً % 2اعات األخرى لم تتجاوز والقط% 2.2قطاع المقالع والمعادن 

مستوردات قطاع الصناعة في التوسع بسرعة مع ثبات نسبة منتجات المقالع والمعادن، والشكل التالي يبن تطور حجم 

 .1121و 1119واردات القطاعات األربعة بالنسبة إلجمالي التجارة للعامين 
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 )%(. 1121و  1119ت السورية الكلية حسب القطاعات للسنوات المستوردا 5-1الشكل 

 

 (.6-1الجدول المرفق) إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدوة سنوات :المصدر

مليون دوالر وبنسبة تجاوزت  1199بمقدار  1121ارتفعت قيمة مستوردات قطاع الصناعات التحويلية في العام 

إال أن هذين % 21مليون دوالر وبنسبة  112عت مستوردات قطاع الزراعة بحوالي عن العام السابق بينما تراج% 24

 .1121من إجمالي المستوردات السورية في العام % 98القطاعين شكال معاً أكثر من 

من إجمالي الواردات % 26تضمنت المستوردات الصناعية السورية كالً من المنتجات الكيميائية والتي شكلت حوالي 

أما المستوردات الغذائية فقد حافظت %( 8انخفضت عن العام السابق بما يعادل % )22معادن األساسية بنسبة تلتها ال

أما اآلالت والتجهيزات  ،من إجمالي السلع الصناعية المستوردة% 21بما يعادل  1121و 1119على نسبتها في عامّي 

، والشاحنات %9إلى  1121السابق لتصل في العام األخرى فقد سجلت نسبة زيادة طفيفة عما كانت عليه في العام 

للمنتجات % 2لكل من المنسوجات ومنتجات التبغ وأقل من % 1، وبلغت النسبة %8والتريالت أصبحت نسبتها 

 .الصناعية األخرى

من % 22فقد كانت الحصة األكبر للبالد اآلسيوية حيث بلغت النسبة  1121أّما التوزيع الجغرافي للواردات في عام 

، وبالتساوي البالد العربية والبلدان األوربية األخرى من %16إجمالي الواردات، تلتها دول االتحاد األوربي بنسبة 

 (.4-1المرفق جدول ال) تقريباً % 2وبقية دول العالم % 21، الدول األمريكية %22غير دول االتحاد كل منهما 

 )%(. 1121وحتى ( 1112 -1112)الفترتين  المستوردات الكلية بحسب المناطق لمتوسط 2-1الشكل 

 

 .(4-1المرفق جدول ال)إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات : المصدر
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 -1112)يبين الشكل أعاله التطورات الحاصلة في المستوردات السورية حسب المناطق خالل متوسط الفترتين 

واضح فقد سيطرت حصة الواردات من البالد اآلسيوية من إجمالي المستوردات، وكما هو ( 1121 -1118)و( 1112

مليون دوالر وحصة المستوردات من البلدان االوربية األخرى التي  2126وبلغت قيمتها ( 1121 -1118)في الفترة 

خالل % 28.9إلى ( 1112 -1112)خالل وسطي الفترة % 8.9زادت نسبة مساهمتها في إجمالي المستوردات من 

، وبالمقابل تراجعت حصة المستوردات من االتحاد األوروبي الذي يعتبر المصدر (1121 -1118)وسطي الفترة 

 . الرئيسي للسلع إلى سورية باإلضافة إلى حصة الواردات من بقية دول العالم

 1119فقد قفزت الواردات التركية من المركز الثالث في العام  1121فيما يخص الدول المصدرة إلى سورية في العام 

، بينما حافظت الصين على المرتبة 1121في العام % 9.2إلى % 4.9إلى المركز األول وزادت نسبة الواردات من 

تقريباً من إجمالي الواردات السورية وازدادت واردات % 9حيث بلغت نسبة الواردات  1121و  1119الثانية بالعامين 

. من إجمالي الواردات إلى سورية% 4.2كز الثالث وشكلت مليون دوالر واحتلت المر 2181إيطاليا إلى سورية بحدود 

مليون  2212مليون دوالر إلى  2618من  1119أما واردات أوكرانيا فقد تراجعت قيمتها عما كانت عليه في العام 

سبة كما شكلت واردات روسيا االتحادية ن. 1119، علماً بأنها كانت في المرتبة االولى في العام 1121دوالر في العام 

من الواردات السورية الكلية، كما حققت الواردات من كل من السعودية ومصر وألمانيا إلى سورية حوالي % 6.2

من إجمالي قيمة الواردات % 26.4وقد شكل مجموع هذه الدول المذكورة في هذه الفقرة حوالي  لكل منها،% 2.2

 (.8-1الجدول المرفق )السورية 

 1119في العام % 28.2دول الخمسة األوائل المصدرة إلى سورية بشكل طفيف جداً من زادت نسبة المستوردات من ال

إال أن االختالف كان في ترتيب  الدول المصدرة وحجم صادراتها ودخول إيطاليا على  1121في العام % 28.2إلى 

إلى  1119ي العام ف 22.1، وزادت نسبة المستوردات من الشركاء العشرة األوائل من 1121حساب مصر في العام 

 (.8 -1الجدول المرفق ) 1121في العام  61.1

 التجارة الزراعية السورية  2-3

سعت الحكومة في السنوات األخيرة إلى تشجيع التجارة الزراعية كما هو الحال في التجارة الكلية وتحريرهما بهدف 

المحلي اإلجمالي وزيادة الدخل وتحسين الكفاءة  من أهمية في تحسين ميزان المدفوعات والناتج لما لهما سين أدائهماتح

االقتصادية لإلنتاج المحلي، إال أن مساهمة الزراعة في التجارة الكلية تخضع للعوامل الجوية السيما األمطار ودرجة 

 .الجفاف اللذان يؤثران بدورهما على جودة وفعالية المواسم الزراعية

االقتصاد السوري وهو الذي يساهم في كافة النشاطات اإلنتاجية والتجارية ويعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات في 

بالناتج المحلي % 26وقد ساهم الناتج المحلي الزراعي بنسبة  8ألف فرد 412يشغل هذا القطاع حوالي . والتصنيعية

طاعات بوتيرة أكبر من على نمو بقية الق مدلاّلً  1119عن العام % 2بنسبة  مسجالً تراجعاً  1121اإلجمالي في العام 

نمو القطاع الزراعي بسبب تأثر هذا القطاع بعوامل كثيرة أغلبها تكون خارج السيطرة كالجفاف الذي أصاب البالد 

 .عدم نمو الناتج المحلي الزراعي خالفاً للناتج المحلي اإلجمالي 6-1الشكل يبين . بالسنوات الماضية

                                                           
 .1121مكتب المركزي لإلحصاء لعام إحصائية ال 8
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 (.مليون ليرة سورية)  1121 – 1112لي والناتج المحلي الزراعي للفترة مقارنة الناتج المحلي اإلجما 6-1الشكل 

 

 .(21 -1المرفق جدول ال)ة سنوات اءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدإحص: المصدر

قد استمر بالصعود بينما الناتج  1121وحتى  1112يتبين من الشكل السابق أن الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 

راعي تراوح بين صعود وهبوط وذلك حسب ما ذكرناه سابقاً من خالل تأثره بالعديد من العوامل من أهمها المحلي الز

 .الجفاف إالّ أن التأرجح لم يكن بنسب كبيرة

، وكان %29بمقدار  1121وحتى ( 1112-1112)ارتفع معدل النمو السنوي للتجارة الزراعية من وسطي الفترة 

، في حين حدث تراجع نسبي %122هو ( 1121 – 1118)َو ( 1112 – 1112)لفترتين معدل التغير الحسابي بين ا

وقامت . 1121في العام % 12إلى حوالي  1119في العام % 14بمساهمة التجارة الزراعية في التجارة الكلية من 

مجال الزراعة الحكومة السورية بالعديد من اإلجراءات المشجعة للتجارة الزراعية كتحقيق استثمارات أوسع في 

تنافسية في  وزيادة االنفتاح االقتصاي لتحفيز اإلنتاج الزراعي وتحسين نوعيته وتحقيق فائض تصديري يحمل ميزات

 (.21-1الجدول المرفق )األسواق العالمية 

 )%(. 1121 – 1112الناتج المحلي اإلجمالي ، الناتج المحلي الزراعي ، االتجاهات العامة،  5-1الشكل 

 

 (.21 -1الجدول المرفق ) إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات: رالمصد
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مقدار نمو وتطور التجارة الزراعية مقارنة بالتجارة الكلية والناتج المحلي الزراعي حيث يعتبر  5-1الشكل يوضح 

ي وخاصة التصديرية تحسن التجارة الزراعية ونموها مؤشراً على زيادة اإلنتاج الزراعي وتطويره في جميع النواح

منها الذي ينعكس بدوره إيجاباً على واقع االقتصاد الوطني ككل وعلى واقع الحياة الزراعية بمختلف عناصرها 

 .وخاصة ما يتناول المزارعين السوريين وتحسين ظروف حياتهم

 الصادرات الزراعية السورية  1-2-2

بشكل عام باالزدياد المستمر  1121وحتى ( 1112-1112)اتسمت الصادرات الزراعية السورية خالل وسطي الفترة 

مليون دوالر وكانت هذه القيمة األعلى خالل  2182حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية  1118والمتصاعد حتى عام 

مليون دوالر  1862إلى  1121الفترة الزمنية المدروسة ثم عادت إلى االنخفاض في العامين التاليين لتصل في العام 

في العام % 22وهي نسبة أعلى من معدل نمو الصادرات الكلية والتي بلغت % 22معدل نمو سنوي يبلغ حوالي وب

، وهذا يدل على التطور المتسارع مع الزمن، ويمكن أن يعزى االنخفاض في قيمة الصادرات الزراعية خالل 1121

لشح في المياه الذي أصاب الجمهورية العربية إلى األزمة المالية العالمية وبعض الجفاف وا 1121و 1119العاميين 

السورية في هذه الفترة، إالّ أن المالحظ ارتفاع معدل النمو للصادرات الزراعية على المدى الطويل بين متوسط 

ومن الممكن أن يعود ذلك إلى % 112بمعدل تغير حسابي وصل إلى (  1121-1118) و(  1112-1112) الفترتين 

خذتها الحكومة والتي من شأنها أن تساهم في تحسين تنافسية المنتجات الزراعية، مثل زيادة الرقابة اإلجراءات التي ات

الجدول )على الصادرات الزراعية والتأكيد على مسألة الجودة وإنتاج منتجات صحية خالية من المواد الكيميائية 

 (.21-1 المرفق

حوالي  1112ت الزراعية إلى الصادرات الكلية كانت في العام بالمقارنة مع الصادرات الكلية نجد أن نسبة الصادرا

وهي أعلى نسبة خالل الفترة % 18إلى حوالي  1119وبقيت في حالة ازدياد واضح إلى أن وصلت في العام % 22

تقريباً وربما يعزى السبب إلى عدم تصدير بعض السلع الغذائية % 12إلى  1121المدروسة، بعدها تراجعت في العام 

مدى تطور كٍل  1-1الشكل ، ويبين 22-1القمح لزيادة االستهالك المحلي لهذه المادة كما هو موضح بالجدول المرفق ك

 .1121وحتى  1112من الصادرات الكلية والزراعية خالل الفترة 

 (.مليون دوالر)  1121 – 1112خالل الفترة  الصادرات الزراعية والصادرات الكلية 1-1الشكل 

 

 .(21 -1الجدول المرفق ) إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات: المصدر
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تتشكل الصادرات الزراعية السورية في معظمها من المواد الخام والمواد الغذائية على حساب المواد المصنعة والمواد 

من إجمالي % 22حوالي  1121غذائية فقد شكلت المواد الخام في معظم األحيان النسبة األكبر لتبلغ في العام الغير 

غذائية فقد شكلت الحصة األضعف الللمواد المصنعة أّما بالنسبة للمواد غير%  24التجارة الزراعية الكلية مقابل

تقريباً بينما نسبة المواد غيرالغذائية % 49بلغت نسبة المواد الغذائية  1121بالمقارنة مع المواد الغذائية، ففي العام 

ى إلى أن تسعى الحكومة إلى تحسين واقع التصنيع الغذائي لالستفادة من الفائض لبعض وهذا ما أد% 12كانت 

المنتجات الزراعية واالستفادة من القيمة المضافة التي تضفيها على المنتجات المصدرة، ومن جهة أخرى عملت 

واحي االقتصادية واالجتماعية الحكومة على زيادة المشاريع االستثمارية الزراعية التي تعود بالفائدة على جميع الن

 (.22-1الجدول المرفق)والتشغيلية 

 )%(. 1121 – 1112بنية الصادرات الزراعية السورية للفترة  7-1الشكل 

 

 .(11 -1الجدول المرفق )إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات : المصدر

لى حسب فصول التعريفة الجمركية التي تجمع أنواع األو: تمت دراسة الصادرات الزراعية في هذا الفصل بطريقتين

جاءت المساهمة الرئيسية في الصادرات الزراعية  1121السلع المتشابهة والثانية من حيث السلع المنفردة، ففي العام 

الفواكه حيث ساهمت بالجزء األكبر : من حيث الفصول بالنسبة إلجمالي الصادرات الزراعية من المنتجات التالية

، ثم الحليب ومنتجات %22، ثم القطن %22تلتها الخضار الطازجة في المرتبة الثانية وبنسبة % 26لغت حصتها وب

، وشكلت هذه الفئات الست الكتلة %4.6، وأخيراً الحيوانات الحية %8، تالها السكر والمنتجات السكرية %21العسل 

%. 69مساهمتها في إجمالي الصادرات الزراعية حوالي  األهم من بين المنتجات الزراعية التصديرية حيث بلغت نسبة

 1121و  1119ويالحظ حدوث تغيير في معدل نمو بعض صادرات المنتجات الزراعية حسب الفصول خالل العامين 

مقارنة بالعام % 921بنسب كبيرة فاألسمدة ازدادت بمعدل  1121في العام  حيث ازدادت قيمة بعض الصادرات

، والخضار األخرى %28، والقطن %21، والحيوانات الحية %949رأ عليها زيادة بحوالي السابق، والحبوب ط

مثل الحرير  1121في العام  وبالمقابل فإن بعض المنتجات انخفضت قيمة صادراتها، %22، والصوف والشعر 81%

، واألسماك %96عدل مقارنة بالسنة السابقة، والجلود بفراء بم% 99التي بلغت نسبة اإلنخفاض في قيمته بحدود 

، %21 ، والنباتات واألبصال بنسبة%61، ومحضرات اللحوم واألسماك %49، ومنتجات النشاء %82القشرية 

وكذلك بقية األعوام  1118وقد حدث تبّدل كبير على هذه النسب عما كانت عليه في العام ، %22والتبغ وبدائله بحدود 

 (.1-22الجدول المرفق )
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التطور الكبير في قيمة صادرات المشروبات الروحية والخل التي حققت نمواً مرتفعاً  21-1كل الشأيضاً يالحظ من 

مليون  291إلى ( 1121 –1118)ووصلت قيمة الصادرات خالل وسطي الفترة % 26خالل فترة الدراسة بحدود 

 .دوالر

 (.مليون دوالر)  1121 - 1112 تطور تصدير بعض السلع الزراعية المختارة حسب الفصول خالل الفترة 21-1الشكل 

 

 .(22 -1المرفق جدول ال)إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات : المصدر

بالنسبة للقطن يالحظ وجود تذبذب واضح في قيمة صادراته خالل فترة الدراسة مابين صعوٍد وهبوط وقد تجاوزت 

ح في الشكل أعاله، إال أن هذه القيمة تراجعت بشكل كما هو واض 1118مليون دوالر في العام  422قيمة صادراته 

مليون دوالر، وبلغ معدل  264حوالي  1121حيث بلغت قيمة الصادرات في العام  1121و 1119واضح في العامين 

 %.2.2بحدود  1121وحتى ( 1112-1112)النمو السنوي خالل وسطي الفترة 

الزراعية وهي مقاربتها كسلع منفردة فقد كانت أهم السلع الزراعية أّما بالنسبة للطريقة الثانية في دراسة الصادرات 

األغنام، البندورة، فواكه مختارة، الحمضيات، القطن الغير ممشط والغير : هي 1121الرئيسية المصدرة في عام 

الصادرات من إجمالي % 28مكرود، المياه المعدنية والغازية، زيت الزيتون، البطاطا والقمح وتشكل مجتمعة حوالي 

 (.26 -1الجدول المرفق)السورية 

وشكلت نسبتها من إجمالي الصادرات  1121يالحظ أيضاً أن صادرات األغنام كانت من أهم الصادرات في العام 

والتي بلغت أشدها في  1119وحتى  1114إالّ أنها شهدت انخفاضاً في التصدير خالل االعوام % 4الزراعية حوالي 

من إجمالي الصادرات % 12تشكل حوالي  1112بعدما كانت في العام % 2.2النسبة إلى حيث وصل  1119العام 

جاءت البندورة في المرتبة الثانية في . الزراعية وهي أعلى نسبة وصلت إليها صادرات األغنام خالل فترة الدراسة

بمعدل نمو  1121 وحتى( 1112 -1112)وقد شهدت صادراتها تطورا ملحوظاً خالل وسطي الفترة  1121العام 

اللتان )تقريباً وذلك نتيجة انتشار زراعة البندورة وخاصة في محافظتي طرطوس ودرعا % 24سنوي وصل إلى

 .مليون دوالر بنفس العام 249وبلغت قيمة الصادرات منها حوالي ( تعتبرا مركزي زراعة البندورة

بما  1121حيث القيمة التصديرية فقد بلغت قيمتها عام  والحمضيات المركز الثالث والرابع من 9احتلت الفواكه المختارة

تقريباً وقد القت هذه السلع رواجاً تصديرياً كبيراً ال % 6مليون دوالر وبلغت نسبة مساهمتها بالتصدير  164يعادل 

                                                           
 .الخوخ - الدراق – االجاص – المشمش – الكرز – التفاح 9
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االتحاد األوربي سيّما بعد اعتماد مبدأ المكافحة الحيوية بدل الكيميائية لهذه المنتجات من قبل الحكومة السورية ويعتبر 

 .األكثر استيراداً لهاتين السلعتين

حيث يظهر ( 1121 -1118)و( 1112 -1112)يبين التبّدالت في بنية الصادرات بين وسطي الفترتين  22-1الشكل 

انخفاض واضح في صادرات كل من األغنام و القطن وزيت الزيتون وبالمقابل تحسن في حصة الصادرات من الفواكه 

 .الحمضيات، المياه المعدنية والغازية والجبنالمختارة، 

 )%(.حصص الصادرات الزراعية السورية الرئيسية  22-1الشكل 

 

 (.26 -1الجدول المرفق ) إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات: المصدر

دماً كبيراً، حيث تق 1121ولغاية ( 1112 -1112)أحرزت صادرات المياه المعدنية والغازية خالل وسطي الفترة 

أي مايعادل  1121مليون دوالر في العام  222لتصبح  1112مليون دوالر في العام  21قفزت قيمة الصادرات من 

 %.26ضعف القيمة تقريباً وبمعدل نمو سنوي بلغ 

العام  من حيث القيمة التصديرية بالمقارنة مع 1121ومن السلع الزراعية التصديرية التي أحرزت تقدماً في العام 

، أما السلع التي تراجعت من حيث القيمة %18، الفستق الحلبي %22، اليانسون %4الكسبة بمعدل زيادة : السابق هي

، بينما بقيت نسبة صادرات %49، قمر الدين %26، الكمون %92الجبن بنسبة : فهي 1121التصديرية في العام 

 (.22-1الجدول المرفق% )6.2والبقوليات  %11، الحمص %2العنب : بعض السلع على ما هي عليه وهي 

 الواردات الزراعية السورية 1-2-1

حيث بلغت  1121ولغاية ( 1112 – 1112)شهدت الواردات الزراعية السورية نمواً ملحوظاً خالل وسطي الفترة 

سبة التغيير بين تقريباً، وقد ازدادت ن% 12مليون دوالر وبمعدل نمو سنوي بلغ  2229حوالي  1121قيمتها في العام 

 %.166بمعدل ( 1121 – 1118)و( 1112 – 1112)وسطي الفترتين 

هذا وقد شهدت حصة المستوردات الزراعية إلى المستوردات الكلية تطوراً ملحوظاً خالل الفترة المدروسة حيث شكلت 

% 11وبلغت  كمتوسط،( 1114 -1112)خالل الفترة % 22كمتوسط، و( 1112 -1112)تقريباً خالل الفترة % 9
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وبقيمة  1119عن العام % 1بنسبة  1121إال أن قيمة الواردات تراجعت في العام ( 1121 -1118)لمتوسط الفترة 

مليون دوالر، ويمكننا أن نرد تطور معدل الواردات الزراعية كنتيجة لتطبيق الحكومة السورية سياسة  121تعادل 

 (.21-1 الجدول المرفق)تيراد بعض السلع التي كانت محظورة االنفتاح وإزالة العوائق الجمركية والسماح بإس

 1121حيث بلغ العجز في العام  1121و 1119وهنا نشير إلى أن الميزان التجاري الزراعي كان سالباً في األعوام 

 مليون دوالر وهذا من شأنه أن يدلل على أن تسارع نمو 924حوالي 1119مليون دوالر بعدما كان في العام  2122

-1، 22-1الجدولين المرفقين )العامين الواردات الزراعية كان أكبر من معدالت نمو الصادرات الزراعية خالل هذين 

21.) 

وبمعدل ( 1121 -1112)تطور كٍل من الواردات الكلية والزراعية بشكل متوازي خالل الفترة  21-1الشكل يبين 

 .الزراعية للمستوردات% 24للمستوردات الكلية وحوالي % 22سنوي 

 (.مليون دوالر)  1121 – 1112الواردات الكلية والواردات الزراعية  21-1الشكل 

 

 (.21 -1الجدول المرفق )إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات : المصدر

نسبة األكبر تركزت الواردات الزراعية السورية على المواد المصنعة والمواد الغذائية، فقد شكلت المواد الغذائية ال

، أّما %28تقريباً من إجمالي التجارة الزراعية والمواد الغير الغذائية % 81حوالي  1121وبلغت نسبتها في العام 

 .والباقي من نصيب المواد الخام 1121لعام % 62بالنسبة للمواد المصنعة فقد بلغت 

مقابل % 12لمواد الخام وكذلك للمواد الغذائية ل% 21مقابل % 11وبلغ معدل النمو السنوي للمواد المستوردة المصنعة 

وهذا ما يعكس ضعف إنتاج المواد  1121وحتى ( 1112 -1112)للمواد الغير غذائية خالل وسطي الفترة % 11

المصنعة في سورية مما يشير إلى ضرورة تركيزالقطاع الزراعي السوري على التصنيع بكافة مجاالته لإلستفادة من 

 .منتجاتها الخام لما سيتركه من اثر إيجابي على المجتمعالقيمة المضافة ل
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 )%(. 1121 – 1112الواردات الزراعية السورية خالل الفترة  بنية 23-1الشكل 

 

 (.22 -1 الجدول المرفق)إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات : المصدر

ة التي تم فيها رصد ودراسة الصادرات الزراعية من سوف يتم فيما يلي معالجة المستوردات الزراعية بنفس الطريق

 .حيث الفصول التي تتضمن السلع المتشابهة والسلع المنفردة

 921الحبوب وبلغت قيمتها حوالي : هي 1121كانت أهم السلع الزراعية المستوردة من حيث الفصول في العام عام 

المرفق أن قيمة المستوردات من الحبوب تراجعت  24-1مليون دوالر، ونالحظ حسب البيانات الواردة في الجدول 

فقد زادت قيمة  1118وبالمقارنة مع العام  ،1119عما كانت عليه في العام  1121في العام %  2.1بمعدل بنسبة 

أعلى مستوياتها وبمعدل  1121، أما قيمة مستوردات السكر فقد بلغت في العام %22بنسبة  1119الحبوب في العام 

، المرتبة الثالثة من المستوردات الزراعية كانت لصالح البذور 1119مقارنة بالعام % 21وصل إلى  تغير حسابي

مليون دوالر،  222مليون دوالر، ثم التبغ بقيمة  262الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية والتي بلغت قيمتها 

مليون دوالر، ثم الزيوت والدهون بقيمة 284مة مليون دوالر، ثم مخلفات الصناعات الغذائية بقي 121فاألخشاب بقيمة 

مليون دوالر، فالفواكه بقيمة مليون دوالر، وأخيراً القهوة والشاي  264مليون دوالر، فالحليب ومنتجاته بقيمة  281

من إجمالي % 82بقيمة مليون دوالر، وهي تعتبر أهم عشرة منتجات زراعية مستوردة وتعادل نسبتها  212والمتة 

 .دات الزراعية الكليةالمستور

للكاكاو، بينما انخفضت نسبة % 19للتبغ، و% 214إلى  1121و 1119وصلت نسبة التغيرالحسابي بين العامين 

عن العام السابق، واألخشاب بنسبة % 12لكل من البذور الزيتية والفواكه بنسبة  1121و  1119االستيراد بين العامين 

 (.24-1، 28-1الجدوالن المرفقان % )21األسمدة بنسبة ، و%12، والزيوت والدهون بنسبة 26%
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 (.مليون دوالر)  1121 -1112تطور استيراد بعض السلع الزراعية المختارة حسب الفصول  خالل الفترة  25-1الشكل 

 

 (.24 -1الجدول المرفق )إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات : المصدر

ى مستوى السلع الزراعية فقد شكلت السلع العشر التالية أهم المستوردات من إجمالي أما بالنسبة للمستوردات عل

، الكسبة %2، فول الصويا %4، األرز%21، الذرة %28السكر : على التوالي، وهي 1121الواردات الزراعية للعام 

، وقد شكلت %1، الشاي %1، بذور السمسم وبذور عباد الشمس %1، الموز %2، زيوت من بذور مختلفة 2%

 (.11-1الجدول المرفق )من إحمالي الواردات الزراعية % 22مجتمعة حوالي 

 – 1112)مليون دوالر وكان معدل النمو السنوي لوسطي الفترة  422ما يقارب  1121بلغت واردات السكر في العام 

ير إلى عدم كفاية اإلنتاج وقد احتلت الدرجة األولى من حيث الواردات، وهذا ما يش% 12حوالي  1121وحتى ( 1112

لتغطية حاجة السوق المحلية وعدم االكتفاء الذاتي من هذه المادة، ثم احتلت الذرة المرتبة الثانية من حيث االستيراد 

، والذي 1121، ثم األرز في المركز الثالث من حيث األهمية االستيرادية لعام %11وبلغ معدل النمو السنوي لوارداتها 

 (.29-1 الجدول المرفق)خالل الفترة المدروسة % 12ستمراً بمعدل نمو سنوي قدره سجل تزايداً م

مليون  226بقيمة  1121و  1119بالنسبة لفول الصويا الذي احتل المرتبة الرابعة نجد أن استيراده انخفض بين عامي 

بينما % 22استيرادها بمقدار  ، كذلك األمر بالنسبة لبذور عباد الشمس والسمسم فقد انخفضت نسبة%22دوالر وبنسبة 

بين العامين المذكورين، ونفس األمر ينطبق % 2كسبة فول الصويا والقطن وعباد الشمس والزيتون فقد زادت بنسبة 

، أّما الشاي فقد حافظ تقريباً على %222على الموز الذي احتل المرتبة الخامسة من السلع المستوردة بزيادة قدرها 

 (.29-1الجدول المرفق ) مليون دوالر 69وبقيمة % 1الل هذين العامين بلغت نسبة استيراد ثابتة خ
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 )%(.حصص الواردات الزراعية السورية الرئيسية  22-1الشكل 

 

 (.11 -1الجدول المرفق )إحصاءات المكتب المركزي لإلحصاء لعدة سنوات : المصدر

مليون دوالر فقد وصلت قيمة وارداته  12بقيمة ( 1112 -1112)للموز الذي تم استيراده خالل وسطي الفترة بالنسبة 

، أّما بالنسبة للسمك المعلب فقد ازدادت نسبة استيراده بين (1121 -1118)مليون دوالر خالل وسطي الفترة  46إلى 

خالل فترة الدراسة، أخيراً بالنسبة للمتة التي % 22وبمعدل نمو سنوي % 221متوسط الفترتين السابقتين بحوالي 

القت رواجاً كبيراً بين المستهلكين السوريين وخاصة بالسنوات األخيرة فقد ازداد معدل استيرادها حتى وصلت قيمة 

 – 1112)مليون دوالر، وكان معدل النمو السنوي الستيرادها خالل وسطي الفترة  26إلى  1121االستيراد في العام 

 (.11-1و 29-1الجدوالن المرفقان % )2إلى  1121وحتى ( 1112
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 :يسةئالنتائج الر

  ممثالً بالناتج المحلي  1121وحتى ( 1112-1112)بلغ معدل النمو االقتصادي خالل وسطي الفترة

 %. 6.2ما يعادل 1111اإلجمالي على أساس األسعار الثابتة لعام 

  حوالي  1121وحتى ( 1112-1112)بلغ معدل النمو السنوي للتجارة الكلية خالل وسطي الفترة

 .مقارنة بالعام الماضي 22.1بنسبة  1121، كما نمت التجارة الكلية في العام 22.2%

  إال أن هناك 1121بقي االتحاد األوربي والدول العربية أهم الشركاء التجاريين لسورية حتى العام ،

 .1114تحسن واضح في العالقات التجارية مع الدول اآلسيوية ما يزال مستمراً منذ العام 

 ن التجاري موجباً مع كل من إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، هولندا، لبنان، إسبانيا، األردن، كان الميزا

الكويت والعراق، وكان هناك زيادة واضحة في قيمة الصادرات السورية إلى كٍل من ألمانيا والعراق، مما 

 .يشجع العالقات التجارية معها

  وحتى العام ( 1112- 1112)الفترة بلغ معدل النمو السنوي للصادرات السورية خالل وسطي

 %.22حوالي 1121

  حيث شكلت الصادرات  1121كان العراق الوجهة التصديرية األولى للصادرات السورية في العام

 .تلته إيطاليا ثم ألمانيا% 28.6إليه حوالي 

  وتسارعت وتيرة االستيراد بقوة خالل السنوات % 29بلغ معدل النمو للمستوردات السورية

 .مليون دوالر 24291إلى  1121ضية إلى أن وصلت قيمة الواردات في العام الما

  مسجالً تراجعاً  1121بالناتج المحلي اإلجمالي في العام % 26ساهم الناتج المحلي الزراعي بنسبة

 .1119عن العام % 2بنسبة 

  ( 1112– 1112)ما بين وسطي الفترة % 29ارتفع معدل النمو السنوي للتجارة الزراعية بمقدار

 .1121وحتى 

  ( 1112 – 1112)الفترة بين وسطي % 22بلغ معدل النمو السنوي للصادرات الزراعية حوالي

 .1121 والعام

  األغنام، البندورة، فواكه مختارة، الحمضيات، : كانت 1121أهم الصادرات الزراعية في العام

القمح، وتشكل مجتمعة  يت الزيتون، البطاطا،القطن الغير ممشط والغير مكرود، المياه المعدنية والغازية، ز

 .من إجمالي الصادرات السورية% 28حوالي 

  (1112 – 1112)شهدت الواردات الزراعية السورية نمواً ملحوظاً بين وسطي الفترة 

% 12مليون دوالر وبمعدل نمو سنوي يبلغ  2229حوالي  1121، حيث بلغت قيمتها في العام 1121والعام

 .تقريباً 

 الكسبة  - فول الصويا -األرز  -الذرة  - السكر :كانت 1121الواردات الزراعية في العام  أهم- 

وقد شكلت مجتمعة حوالي  الشاي، -بذور عباد الشمس  -بذور السمسم  - الموز – زيوت من بذور مختلفة

 .مالي الواردات الزراعيةمن إج% 22
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 –المنتجات  - األداء: التجارة الزراعية السورية -الثالثالفصل 
 الشركاء

يقدم هذا الفصل عرضاً مفصالً للتجارة الزراعية السورية في ثالثة أقسام ، يعرض القسم األول تقييم أداء الصادرات 

خارطة التجارة  –القيمة النسبية للوحدة  –الميزة النسبية الظاهرية : الزراعية السورية من خالل أربع مؤشرات

ألسواق، يتضمن القسم الثاني واقع وتطورات أهم الصادرات والواردات الزراعية السورية تنوع ا -الزراعية السورية 

فيسلط الضوء على أهم الشركاء التجاريين لسورية في مجال من الفصل ، أما القسم الثالث  1121 -1112 خالل الفترة

 . التجارة الزراعية

 أداء التجارة   1- 3

 RCA  (Revealed Comparative Advantage)الميزة النسبية الظاهرية  2-2-2 

يعتبر مؤشر الميزة النسبية الظاهرية أحد أهم المؤشرات في تقييم تنافسية المنتج في األسواق الخارجية، ويعبر عنه 

قيمة إجمالي ( / )قيمة صادرات العالم لنفس السلعة/ قيمة الصادرات السورية من سلعة ما =)  RCAبالعالقة التالية 

 (.قيمة إجمالي صادرات العالم الزراعية/ ت الزراعية السورية الصادرا

أكبر من الواحدد فدإن البلدد يمتلدك ميدزة نسدبية ظاهريدة للسدلعة أو المندتج ويجدب االهتمدام بالسدلعة أو  RCAعندما تكون 

 .المنتج لزيادة الصادرات منها والعكس صحيح

والتدي تدؤثر ( مثل سعر الصرف)أخذ باالعتبار عوامل التنافسية وتجدر اإلشارة إلى أن مؤشر الميزة النسبية الظاهرية ي

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

األعددوام الميددزة النسددبية الظاهريددة ألهددم الصددادرات الزراعيددة السددورية فددي  (2-2الجدددول المرفددق ) 2-3 الشكككل يبددين

تتمتدع بميدزة نسدبية ظاهريدة باسدتثناء القمدح  السدلع التصدديرية السدورية معظدم أن يظهر حيث، 1119 – 1112-1118

والتي  لدم  1119والقمح والحمص في العام  1118، و القمح والجبن والحمص والعنب في العام 1112والجبن في العام 

وزغب بذور القطن والبندورة والمشمش على  تمتلك ميزة نسبية ظاهرية آنذاك، كما يبين الشكل السابق أن األغنام الحية

كبر ميزة نسبية ظاهرية ، مما يدل على تحسن أداء هدذه المنتجدات فدي السدوق العالميدة مدن حيدث أالترتيب حصلت على 

نتجدات الحصة في السوق باإلضافة إلى النوعية والجودة وهذا يعني أنه من المهم بذل المزيدد مدن الجهدود لتكدون هدذه الم

 . ما يتعلق بتلبية رغبات المستهلكين في الدول المستوردة ة وجودة أفضل خاصةً ذات نوعي
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 .1119 -1118 -1112الميزة النسبية الظاهرية ألهم الصادرات الزراعية السورية خالل األعوام  2-3 الشكل     

 

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

  RUV (Relative Unit Value)القيمة النسبية للوحدة   2-2-1

 ،مؤشر القيمة النسبية للوحدة قيمة وحدة الصادرات لمنتج معين في دولة معينة نسبةً إلى وسطي قيمة الوحدة للعدالم يمثل

تسددتخدم قيمددة الوحدددة كمؤشددر لألسددعار خاصددةً وأندده مددن غيددر السددهل تددوفر األسددعار للسددلع الفرديددة أو حتددى لددبعض 

قيمدة الوحددة السدورية تسداوي قيمدة الوحددة فدي )والقيمة المرجعية أو متوسط قيمة هذا المؤشدر هدي الواحدد  ،الصناعات

عندها نقول بأن سورية تصدر منتجها بسدعر أقدل  2من ( أو أعلى)إذا كانت القيمة النسبية للوحدة أدنى (. السوق العالمي

 . من متوسط السعر العالمي( أو أكثر)

بعض التغيرات فدي القيمدة النسدبية للوحددة ألهدم الصدادرات الزراعيدة السدورية  (1-2الجدول المرفق ) 1-3 كلالشيبين 

 -المشدمش  -زغب بدذور القطدن  - الجبن - العنب -أن البندورة  ومن المالحظ .1119 – 1118 -1112 الهامة لألعوام

ممدا يددل علدى  1119باإلضافة للبرتقال في العام    1112العام  في 2من  اقلأظهرت قيمة نسبية للوحدة الفستق الحلبي 

 . القدرة التنافسية لهذه المنتجات في األسواق الخارجية

 .1119، 1118 ،1112القيمة النسبية لوحدة أهم الصادرات الزراعية السورية خالل األعوام  1-3 الشكل

 

 .(1-2الجدول المرفق ) ةقاعدة بيانات منظمة األغذية والزراع: المصدر
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 أداء الصادرات 2-2-2

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 هذه المنتجات استناداً  1119 -1112  خالل الفترة سورية

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

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

( ط األفقي األزرقالخ)خالل نفس الفترة  لكل السلع الزراعية التجارة الزراعية العالميةتشير الخارطة إلى معدل نمو 

وبالتالي المحورين األفقي والعمودي يمثالن تطور الصادرات  ،1119 – 1112في الفترة % 8.1والتي كانت بحدود 

 :الزراعية محلياً وعالمياً ويقسمان الخريطة إلى أربعة أرباع تضم سلعاً مختلفة في صفاتها على الشكل التالي

 (الربع اليميني األعلى)لمتنامية الرابحة في األسواق ا –السلع المتفوقة 

أعلى من معدل نمدو )نمواً كبيراً والتي نمت خالل الفترة المدروسة  جداً  هي تلك المنتجات السورية التي تتميز بأداء جيد

 . أدى إلى زيادة حصتها في الواردات العالمية (العالميةالتجارة 

مثدل هدذه  جهدود تعزيدز تجدارة، والعالميدة خدالل الفتدرة المدروسدةوقد أثبتت هذه المنتجات قدرتها التنافسية في األسواق 

 والتي يمكن االستفادة منها واعتبارها بما أنها ناجحة في األسواق العالمية  مستوى مخاطرة منخفض المنتجات تواجه

 .(1119 – 1112) ،خريطة الصادرات الزراعية السورية: 3 – 3الشكل 

 
.قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة: صدرالم  

كما يبين  ،يجب أن تهدف جهود الترويج إلى زيادة قدرة عرض هذه المنتجات معززةً بالمؤشرات، ومرجعية اً نقاط

في هذه الفئة مقارنةً مع الفترة  ةالمصنف 1119 – 1112زيادة عدد السلع الزراعية السورية في الفترة  (3 -3)الشكل ب

 -البطاطا  -القطن  - ، حيث يالحظ دخول زغب بذور(1121التجارة السورية الزراعية للعام تقرير ) 1118 – 1112
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المشمش ليصبح ضمن قائمة السلع المتفوقة باإلضافة إلى العدس، وبالمقابل يالحظ  -العنب  -التفاح  -البرتقال  -الكرز 

.    في األسواق المتقلصة والتي سنتحدث عنها الحقاً  خروج الفستق من هذه الفئة لتصبح في فئة السلع الرابحة  

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

بمددا أنهددا لددم تظهددر المقدددرة علددى االنضددمام لالتجدداه الموجددب  لجهددود التددرويج للتجددارةتمثددل هددذه السددلع تحددديات خاصددة 

ون تراجعدت أو نمدت بمسدتويات أقدل مدن نمدو التجدارة العالميدة، وبالتدالي فدإن سدورية ، وهي إما أن تكدألسواقها العالمية

تحديد معوقاتها والعمل علدى  دقيقومن الضروري بالنسبة لهذه المنتجات أن يتم بشكل  تخسر حصة في األسواق الدولية

بقدي كدل مدن القمدح والحمدص  ،الهوكما يبين الشدكل أعد ،د من التوسع الديناميكي للصادراتإزالة هذه المعوقات التي تح

 . 1119 -1112في هذه الفئة خالل الفترة 

 (الربع اليساري األدنى) المتقلصةالسلع الخاسرة في األسواق 

حيدث تعرضدت واردات العدالم مدن هدذه المنتجدات ، تشير النظدرة العامدة علدى آفداق هدذه المنتجدات إلدى أنهدا غيدر واعددة

ضدمن  واالغندام الحيدة القطدن بقديبالنسدبة لسدورية . في السوق العالمية رية منهاة سوتقلصت حص وللركود أو التراجع 

باإلضددافة لدددخول زيددت الزيتددون لهددذه الفئددة، ، 1118 – 1112كمددا فددي الفتددرة  1119 – 1112خددالل الفتددرة  هددذه الفئددة

 بددال مدن تصدديرها خامداً  ويمكن تبرير التراجع إلى انخفاض اإلنتاج فدي المواسدم المدروسدة أو تصدنيع المنتجدات محليداً 

وتواجه جهود الترويج التجاري لمجموعات السدلع فدي هدذه الفئدة مهمدةً صدعبة نظدراً للحاجدة لتبندي طدرق  ،(مثل القطن)

 . لكل من العرض والطلب( االختناقات)ترويج متكاملة تأخذ بعين االعتبار المعوقات 

 (   يميني األدنىالربع ال)رابحة في أسواق متقلصة  –سلع متحركة بشكل عكسي 

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

 التدرويج التجداري فدإن اسدتراتيجيات تسدويقمعدل نمو التجارة الزراعية العالمية ومن وجهة نظر أو تنمو دون  تتناقص

مطلوبة وذلدك لعدزل األداء التجداري اإليجدابي لهدذه المنتجدات عدن التراجدع الكلدي فدي هدذه  هذه السلع لألسواق الصغيرة

   .تنتمي لهذه الفئةالفستق  –الجبن  –البندورة  وفيما يتعلق بسورية نجد أن بعض المنتجات مثل. األسواق

 تنوع األسواق   2-2-2

وتكمدن  ،ديرية الخمس والعشدرين األوائدل لكدل مندتجيتم تحليل تنوع أسواق الصادرات بالنظر إلى حصة الوجهات التص

عددد )كلما كان تركز السلعة عاليداً و ،أهمية هذا المؤشر بأنه يقيم مخاطر فقدان الوجهات التصديرية لكل سلعة تصديرية

سدواق تحليل تنوع أيبين  .كلما كان الخطر أكبر في خسارة أحد هؤالء الشركاء التجاريين( قليل من الوجهات التصديرية

ألهم  1121عام الفي ( % 91.6) عالي تركيز وجود( 2 –2الجدول المرفق ) 5-3الشكل  الصادرات الزراعية السورية

 عام الفي %  98مقابل  1121في العام  ألهم عشرة شركاء%  94.2وبمعدل ( 1119عام ال في % 91.4)شركاء  ةخمس

 -األغندام الحيدة -القمدح القاسدي والطدري - عاً مثدل الحمدصأن سدل( 2 –2الجدول المرفق ) 5-3الشكل كما يبين  ،1119

البطاطا على الترتيب تأتي فدي مقدمدة السدلع مدن  - الحمص -الحمضيات  -زغب بذور القطن  -المياه المعدنية والغازية 

بينمدا زيدت الزيتدون % 211و% 98بدين  1121حيث ارتفاع تركيزها حيث ترواحدت حصدة أهدم خمدس دول فدي العدام 

 . التركيز مقارنة مع بقية السلع العالية التركيزبالكمون سجال أدنى مستويات وبذور 
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فدي  أهدم خمدس شدركاءحيدث بلغدت حصدة  أيضداً  أظهرت أهم الواردات الزراعية السورية مستويات مرتفعة من التركدز

 مقابددل  1121فددي العددام  ألهددم عشددرة شددركاء%  98.2وبمعدددل  1119عددام %  91.4و %  92.2حددوالي  1121عددام ال

 مسدتويات التركدز فدي أول خمسدة شدركاءأعلى وسجلت  ،(2-2الجدول المرفق و 5.3الشكل ) 1119عام الفي % 99.2

القهددوة حيددث تددرواح  - األسددماك المعلبددة -النخالددة  -الشدداي  - فددول الصددويا - مخلفددات عصددر الزيتددون - لكددل مددن المتددة

، كمدا يالحدظ أن ةدندى مسدتويات التركيدز للزبددة والسدمنبينمدا سدجلت أ 1121في العدام % 211و%  94.6التركيز بين 

لكدن  ممدا يددل علدى ارتفداع تركدز الدواردات الزراعيدة،% 211و% 89.6حصة أهم عشر دول لكل السلع تتدراوح بدين 

 .ةوالسمن ةسجلت بعض السلع تحسن في تنويع الواردات خالل الفترة المدروسة مثل الزبد

 

  .1121 ،ألهم الصادرات الزراعية السورية وعدد الشركاء( إجمالي صادرات كل سلعة من )% حصة أهم الشركاء 5-3الشكل 

 

  .قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر
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  .1121 ،ألهم الصادرات الزراعية السورية وعدد الشركاء( من إجمالي واردات كل سلعة )% حصة أهم الشركاء 2-3 الشكل

 

 .(2-2الجدول المرفق )بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية قاعدة : المصدر

 أداء التجارة حسب منتجات مختارة 2–3

 الموازين السلعية  2-1-2

 "إن الميزان السلعي ألهم المنتجات المصدرة والمستوردة قد تمت دراسته من خالل حساب بعض المؤشرات مثل

  ".فاء الذاتينسبة االكت"و" ( االستهالك الظاهري)المتاح 

لم يؤخذ التخزين )الصادرات ومطروحاً منه الواردات  مضافاً إليهاإلنتاج  يعرف االستهالك الظاهري على أنه كميةو

لإلنتاج من االستهالك االكتفاء الذاتي بالنسبة المئوية  ويعبر عن ،لكل سلعة( بعين االعتبار لعدم توفر البيانات الالزمة

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

 . تغطيته من خالل االستيراد*

معدل )العدس  1121عام النسبي في التصديري الفائض ذات الالمنتجات الزراعية التصديرية الرئيسية ومن أهم 

 الحمضيات  -%(229.6)البندورة  - %(222.4)المشمش  -%( 292)الحمص  - %( 122.1 االكتفاء الذاتي

علماً أن هذه المؤشرات ال تأخذ ( 2-2جدول المرفق ال)باإلضافة لمنتجات أخرى %( 221.2)التفاح  -%( 222.2)

 . بعين االعتبار مخازين أول وآخر المدة لصعوبة الحصول على البيانات الخاصة بها

لها من  فإن نسب االكتفاء الذاتي (2-2الجدول المرفق ) 1121في العام  بالنسبة للمنتجات الزراعية المستوردة الرئيسية

-الرز  -الشاي  -مثل القهوة  ةبما أن قسماً من هذه المنتجات ال ينتج في سوري منخفضة بشكل كبير الطبيعي أن تكون

فول  بكميات قليلة مثل ةالمتة والتي تبلغ معدالت االكتفاء الذاتي منها الصفر، أو أن هذه المنتجات تنتج في سوري
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السكر  - %(8.2)بذور السمسم  - %(6.2)الذرة  -%(  1.6)حيث تكون نسبة االكتفاء الذاتي منها  الصويا 

(26.9%)
10
   %(.82)الشعير  -%( 22)عباد الشمس الزيتي  - 

 أهم الصادرات الزراعية السورية  2-1-1 

 : خاللة السورية من هم الصادرات الزراعيأل شرحاً تتضمن الفقرات التالية 

 خالل  التطورات مقاربةبهدف  1121 -1118و 1112 -1112مرجعيتين الفترتين ال وسطي مقارنة

 .1121 -1112الفترة 

  بالنسددبة للكميددة والقيمددة، باإلضددافة إلددى  1121 -1116التطددورات التددي حدددثت مددؤخراً خددالل الفتددرة

م حساب قيمة الوحددة لكدل مدن هدذه السدلع بتقسديم القيمدة ونشير هنا إلى أنه قد ت ،الوجهات التصديرية الرئيسية

عدن األسدعار التدي تدم بهدا ( وإن لدم يكدن دقيقداً )الكلية لصادرات السلعة علدى كميتهدا وهدي أقدرب تعبيدر ممكدن 

  . 2-1-2ويتم تكرار نفس الطريقة ألهم الواردات الزراعية السورية في الفقرة  .تصديرال

 والغازية  هالمياه المعدني

دادت صددادرات الميدداه المعدنيددة والغازيددة فددي السددنوات األخيددرة بشددكل واضددح، لتحتددل المرتبددة األولددى فددي ترتيددب از

والتدي بلغدت  مالية للصادرات الزراعية السوريةالصادرات الزراعية، مما أدى إلى زيادة نسبة مساهمتها في القيمة اإلج

 أكثددر مددن 1112 -1112همتها الوسددطية فددي الفتددرة مسددا، فددي حددين لددم تتجدداوز 1121 -1118فددي الفتددرة % 22.4نحددو

أمدا بالنسدبة للكميدة فقدد كدان %  219.2 نحدو 1121 -1112سنوي لقيمة الصدادرات للفتدرة ، وكان معدل النمو ال1.4%

212.4.% 

ألددف طددن بقيمددة  21.2نحددو 1112 -1112لمعدنيددة والغازيددة فددي الفتددرة بلددغ الوسددطي السددنوي لكميددة صددادرات الميدداه ا

 284ألددف طددن بقيمددة مقدددارها  2216.4إلددى  1121 -1118لتددزداد بشددكل كبيددر فددي الفتددرة مليددون دوالر  4.4ا مقددداره

 122مدن مليون دوالر، أما بالنسبة لوسطي قيمة الوحدة من صادرات المياه المعدنيدة والغازيدة فقدد تزايددت بشدكل كبيدر 

 .على التواليطن / دوالر 221طن إلى / دوالر

وكانددت  1118سددجلت صددادرات الميدداه المعدنيددة والغازيددة ذروتهددا فددي العددام  1121 -1116رة وفددي السددنوات األخيدد

ألدف  241فقد كانت الكمية المصدرة منهدا نحدو 1121أما في العام  مليون دوالر، 2222.9ألف طن بقيمة  1188.9نحو

 . مليون دوالر 221طن بقيمة 

مدن إجمدالي صدادرات % 92.86يداه المعدنيدة والغازيدة بنسدبة يعتبر العراق الوجهدة التصدديرية الرئيسدية لصدادرات الم

، ممدا يتطلدب السدعي لددخول أسدواق جديددة، كمدا وتصددر الميداه المعدنيدة والغازيدة الغازيدةسورية مدن الميداه المعدنيدة و

 (.6-2الجدول المرفق )بكميات قليلة إلى األردن ومصر 

 األغنام

تيب الصدادرات الزراعيدة السدورية، وتعتبدر عصدب هدذه الصدادرات حيدث تحتل صادرات األغنام المرتبة الثانية في تر

%  2.2حدوالي  1121 -1118الزراعيدة السدورية فدي الفتدرة بلغت نسبة مساهمتها وسطياً من إجمالي قيمة الصدادرات 

                                                           
 .آخذين بعين االعتبار السكر المستورد للتكرير  10
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درات ممدا يددل علدى أن مسداهمتها بالنسدبة إلجمدالي قيمدة الصدا 1112 -1112في الفترة % 22.2بينما كانت حوالي الـ 

وذلددك بسددبب زيددادة نسددبة ( 1121 -1118و 1112 -1112)خددالل الفتددرتين المددرجعيتين  الزراعيددة السددورية تناقصددت

مسدداهمة صددادرات الميدداه المعدنيددة والغازيددة فددي حصدديلة الصددادرات الزراعيددة السددورية، باإلضددافة إلددى أن صددادرات 

األغنام تأثرت بشكل كبير بالجفاف
11
حدوالي  1114رة، فقدد كدان عددد األغندام فدي العدام الذي حددث فدي السدنوات األخيد 

ضدافة ، باإل1121مليدون رأس فدي عدام  22مليدون رأس والدى  28.2إلدى  1119مليون رأس ليتناقص فدي العدام  11.9

فدإن الكميدات  4-2إلى السياسات الزراعية التدي حددت مدن تصددير األغندام فدي تلدك الفتدرة، وكمدا يبدين الجددول المرفدق 

إلددى النصددف  1121ألددف طددن لتتراجددع بشددكل كبيددر فددي العددام  82حددوالي  1114غنددام كانددت فددي العددام المصدددرة مددن األ

 (.ألف طن 28حوالي )تقريباً 

، أما معدل النمو بالنسبة للكمية فقد 1121 -1112في الفترة % 4.1األغنام نحو بلغ معدل النمو السنوي لقيمة صادرات 

 .سنوياً % 1.2انخفض بنحو

مليدون  262ألدف طدن بقيمدة مقددارها  28نحدو  1112 -1112ة صدادرات األغندام فدي الفتدرة وي لكميبلغ الوسطي السن

مدا قيمدة أ ،مليدون دوالر 269ألدف طدن بقيمدة مقددارها  28إلدى  1121 -1118لتدنخفض بشدكل بسديط فدي الفتدرة دوالر 

 .الوحدة فقد ارتفعت بشكل كبير للتعويض عن انخفاض الكمية

حيدث  1116فقد سجلت صادرات األغنام قيمتها العظمى فدي العدام  1121 -1116 في الفترة يرةبالنسبة للتطورات األخ

ألف طن  82مليون دوالر وبالنسبة للكمية فقد كانت حوالي  284فقد كانت  1121مليون دوالر أما في العام  223 بلغت

 .ألف طن على التوالي خالل العامين المذكورين 11و

مدن صدادرات األغندام %  64.8لرئيسية لصادرات األغنام السورية حيدث اسدتوردت أكثدر مدن تعتبر السعودية الوجهة ا

الكويدت  -السورية نظراً للطلب الكبير على لحوم هذه األغنام، كما يتم تصدير األغنام إلى دول عربية أخدرى مثدل قطدر 

 (.4-2الجدول المرفق )لبنان  -

 البندورة

، سدورية مدنأهم سدلع الخضدروات المصددرة  منتعتبر رتيب  الصادرات الزراعية، وتحتل البندورة المرتبة الثالثة في ت

 - 1118فدي الفتدرة % 2الزراعيدة السدورية  نحدو  للصدادراتنسبة مساهمتها الوسطية في القيمدة اإلجماليدة  حيث بلغت

 .1112 -1112في الفترة % 2.2ـمقارنة ب 1121

 62ألف طن بقيمدة  112.2من  1121 -1118و 1112 -1112فترتين ورة بشكل كبير بين التزايد معدل صادرات البند

، وترافدق ذلدك مدع ازديداد فدي مليدون دوالر 268.2ألدف طدن بقيمدة  264.8 إلدى مليون دوالر فدي الفتدرة األولدى لتصدل

ن، على التوالي بالنسبة لنفس الفترتيطن / دوالر 229طن إلى  /دوالر 211.2متوسط قيمة وحدة صادرات البندورة من 

أمددا بالنسددبة للكميددة فقددد كددان % 22.2نحددو  1121 -1112يمددة صددادرات البندددورة للفتددرة وكددان معدددل النمددو السددنوي لق

21.2.% 

                                                           
 . عاماً  21هو األسوأ منذ  1114/1118أشارت منظمة األغذية والزراعة إلى أن الجفاف الذي أصاب سورية في الموسم   11
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ألف طن أمدا القيمدة فقدد  2162.2بكمية مقدارها  1116سجلت صادرات البندورة ذروتها في السنوات األخيرة في العام 

ألدف  218كاندت الكميدة المصددرة نحدو  1121ون دوالر وفدي العدام مليد 118حيث كانت  1114بلغت ذروتها في العام 

 .  مليون دوالر 249طن بقيمة 

مددن  صددادرات سددورية مددن % 21كانددت الوجهددات التصددديرية الرئيسددية هددي المملكددة العربيددة السددعودية حيددث تسددتورد 

 (.8-2 الجدول المرفق)لبنان  -الكويت  -يليها العراق  البندورة

 األلبان واألجبان

 تعتبر األلبان واألجبان من الصادرات التي زادت أهميتها في تركيبة الصادرات الزراعية السورية في السنوات األخيرة

الزراعيددة السددورية فددي مددن إجمددالي قيمددة الصددادرات % 1.4، حيددث زادت مسدداهمتها مددن 1121 - 1118 خددالل الفتددرة

 .  1121 -1118في الفترة % 2.1إلى  1112 -1112الفترة 

فبينمدا  1121 -1118و  1112 -1112بدان بشدكل كبيدر بدين الفتدرتين د وسطي الكميدات المصددرة مدن األلبدان واألجزا

مليون دوالر وصدلت فدي الفتدرة الثانيدة  4.2ألف طن بقيمة  1.9كان وسطي الكميات المصدرة في الفترة األولى حوالي 

طدن الدى  /دوالر 1281من  مع ارتفاع في قيمة الوحدةمليون دوالر وترافق ذلك  228ألف طن بقيمة  22.8إلى حوالي 

أما بالنسبة للقيمة فقد % 22.2بالنسبة للكمية  1121 -1112ل النمو السنوي خالل الفترة طن، وكان معد /دوالر 2261

 %.21.22كان 

مليددون  129.8بنحددو  1118ذروتهددا بالنسددبة للقيمددة فددي العددام  ةسددجلت صددادرات األلبددان واألجبددان فددي السددنوات األخيددر

 . 1121مليون دوالر في العام  91.4ألف طن بقيمة  26، أما أقصى كمية مصدرة فكانت 1118دوالر 

اإلمددارات  -الكويددت - لبنددان - العددراقهددي  1121وكانددت الوجهددات التصددديرية الرئيسددية لأللبددان واألجبددان فددي العددام 

      .(9-2الجدول المرفق )

 .(الدراق –الخوخ  –األجاص  –الكرز  –المشمش  –التفاح )فواكه مختارة 

الزراعيدة السدورية فدي الفتدرة مدن إجمدالي قيمدة الصدادرات % 2.4تراجعت حصة الفواكده المختدارة بشدكل طفيدف مدن 

 . 1121 -1118في الفترة % 2.6لتصل  1112 -1112

 22طدن بقيمدة  ألدف 22مدن  1121 -1118و 1112 -1112المختدارة بدين وسدطي الفتدرتين  صدادرات الفواكده تزايدت

مليون دوالر، مما يددل علدى االنخفداض الدذي طدرأ علدى  228.2ألف طن بقيمة  262.9مليون دوالر للفترة األولى إلى 

. طدن فدي الفتدرة الثانيدة/ دوالر 426طدن ليصدل / دوالر 422وسطي قيمة وحدة الصادرات حيث كان في الفترة األولى 

 أمددا بالنسددبة للكميددة فقددد كددان% 22.4نحددو 1121 -1112اكدده للفتددرة قيمددة صددادرات الفووكددان معدددل النمددو السددنوي ل

22.4.% 

 229.1ألف طن بقيمة  118.2حيث سجلت الكمية  1119بلغت صادرات الفواكه ذروتها في السنوات األخيرة في العام 

 .مليون دوالر 222ألف طن بقيمة  241فقد كانت الكمية المصدرة  1121مليون دوالر، أما في العام 

 (.21-2الجدول المرفق )ليبيا  -السعودية  -مصر -العراق كانت الوجهات التصديرية الرئيسيةو
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 ( حمضيات طازجة أو جافة –ليمون حلو  –ليمون حامض  –الكريب فروت  –يوسفي  –برتقال ) الحمضيات 

  1121 –1118فدي الفتدرة % 2السدورية  نحدو  الزراعيدة للصادراتنسبة مساهمتها الوسطية في القيمة اإلجمالية  بلغت

 .1112 –1112في الفترة % 2.2 ـمقارنة ب

ألدف طدن  121.9 حيث بلغدت كميدة صدادراتها نحدو 1121 -1118في الفترة  الحمضيات بشكل كبير صادرات ازدادت

   1112 -1112مليددون دوالر خددالل الفتددرة  26.6ألددف طددن وبقيمددة  24.2 حددوالي مليددون دوالر مقارنددة مددع 212بقيمددة 

وبمعدددل نمددو سددنوي للقيمددة بلددغ  طددن /دوالر 222إلددى  222.8انخفدداض فددي متوسددط قيمددة الوحدددة مددن  مددع ذلددك فددقوترا

 . 1121 -1112نحو خالل الفترة  %12.2وللكمية %  12نحو

 .مليون دوالر 212.8ألف طن بقيمة  211مسجلةً  1121ذروتها في السنوات األخيرة في العام  بلغت هذه الصادرات

من إجمدالي صدادرات سدورية % 92.2واألردن الوجهة التصديرية الرئيسية لصادرات الحمضيات بنسبة  يعتبر العراق

ممددا يتطلددب السددعي لدددخول أسددواق جديدددة، كمددا وتصدددر بكميددات قليلددة إلددى  1121 -1118ات فددي الفتددرة مددن الحمضددي

 (.22-2جدول المرفق ) السعودية

 (غير الممشط أو المكرود)القطن 

المحاصديل النقديدة المهمدة فدي سدورية ويصدنف ضدمن المحاصديل االسدتراتيجية التدي توليهدا الحكومدة يعتبر القطدن مدن 

 . معاملة خاصة

حيث بلغت نسبة مساهمته  1121 -1112القطن بشكل ملحوظ في الفترة بالرغم من هذه األهمية فقد تراجعت صادرات 

فدي % 26.2بينما كاندت % 1.8حوالي  1121 -1118 الزراعية السورية في الفترةوسطياً من إجمالي قيمة الصادرات 

أمدا  1121 -1112خدالل الفتدرة %2.2 ، كما انخفض معدل النمو السنوي لقيمدة الصدادرات بنحدو1112 -1112الفترة 

تشددجيع المعامددل المحليددة  ، ويرجددع السددبب فددي تراجددع صددادرات القطددن إلددى%8.8معدددل نمددو الكميددة فقددد انخفددض بنحددو

فادة مددن القيمددة المضدافة وإلددى تراجدع اإلنتدداج الندداتج عدن سياسددات الحكومدة بتخفدديض المسدداحات لتصدنيع القطددن واالسدت

ألددف هكتددار لتصددل إلددى  142بمسدداحة مقدددارها حددوالي  2998المزروعددة بددالقطن التددي وصددلت إلددى ذروتهددا فددي العددام 

تحديات إنتداج و تجدارة القطدن ، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه الذي يعتبر إحدى 1121ألف هكتار في العام  262.4

مليدارات متدر مكعدب وفدي محافظدة الحسدكة  2.2إلدى حدوالي  1118حيث تعاني سورية من عجز مائي وصل في العام 

  .(1121 - 1118من إجمالي إنتاج القطر خالل %  21وسطي إنتاجها )مليار متر مكعب  1تحديداً حوالي 

ألدف طدن وترافدق  29ألدف طدن إلدى  291مدن  1121 -1118و 1112 -1112تراجعت صادرات القطن بدين الفتدرتين 

 922مليون دوالر، أما بالنسبة لقيمة الوحددة فقدد زادت مدن  92مليون دوالر إلى  282ذلك مع انخفاض حاد بالقيمة من 

 .طن في الفترة الثانية/ دوالر2266طن في الفترة األولى إلى / دوالر

ألدف طدن بقيمدة  228مسدجلةً  1116فدي العدام  1121 - 1116وام األخيرة بلغت كمية صادرات القطن ذروتها في األع

 .مليون دوالر 212الف طن بقيمة  82.1كانت كمية صادرات القطن نحو  1121مليون دوالر، وفي العام  242.1

دول الجد)الجزائدر  -بدنغالدش  -مصدر -تركيدا  هي 1121للقطن السوري في العام   لوجهات التصديرية الرئيسيةكانت ا

 (.21-2المرفق 
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 زيت الزيتون

يعتبر زيدت الزيتدون مدن الصدادرات الزراعيدة السدورية  المهمدة، وقدد زادت مسداهمته فدي القيمدة اإلجماليدة للصدادرات 

، وبلدغ معددل النمددو 1121 -1118فدي الفتدرة %  1.8لتصدل إلدى  1112 -1112للفتدرة % 2.4عيدة السدورية مدن الزرا

 .    بالنسبة للكمية% 12.9و % 21بالنسبة للقيمة  1121 -1112 لسنوي للصادرات خالل الفترةا

ألدف طدن فدي  14.2مليدون دوالر فدي الفتدرة األولدى إلدى  28.4ألدف طدن بقيمدة  9.6زادت صادرات زيت الزيتون مدن 

مليددون دوالر، وترافددق ذلددك مددع تزايددد كبيددر فددي متوسددط قيمددة وحدددة صددادرات زيددت  91.2الفتددرة الثانيددة بلغددت قيمتهددا 

 . طن على التوالي بالنسبة لنفس الفترتين/ دوالر 2282طن إلى  /دوالر 2921الزيتون من 

ألدف طدن وقيمتهدا  82.2بكمية مقددارها  1114بالنسبة لألعوام األخيرة، بلغت صادرات زيت الزيتون ذروتها في العام 

 .مليون دوالر 62.2ن بقيمة ألف ط 24.2فقد كانت الكمية المصدرة  1121مليون دوالر، أما في العام  129.2

كأحد الددول الرئيسدة المصددرة لزيدت الزيتدون فدي العدالم، حيدث  1118يذكر أن سورية احتلت المرتبة الرابعة في العام 

 .من إجمالي الصادرات الزراعية العالمية من زيت الزيتون% 2.2بلغت حصة الصادرات السورية منه نحو 

الجدددول )مصددر  -إيددران -األردن  -الكويددت   -السددعودية هددي  1121فددي العددام  وكانددت الوجهددات التصددديرية الرئيسددية

 (. 22-2المرفق 

 العدس

وتعتمد عدة دول مجاورة علدى سدورية يتمتع العدس السوري بالنوعية العالية التي تجعله مرغوباً في األسواق الخارجية 

 . كمصدر للعدس

 12.1ألددف طددن بلغددت قيمتهددا  26مددن  1121 -1118و 1112 -1112تندداقص وسددطي صددادرات العدددس بددين الفتددرتين 

أمدا بالنسدبة لقيمدة وحددة الصدادرات  ،مليدون دوالر 29.9ألدف طدن بقيمدة  21مليون دوالر في الفترة األولى إلى حوالي 

طددن فددي الفتددرة الثانيددة، وبلددغ معدددل النمددو السددنوي لقيمددة / دوالر 2246فددي الفتددرة األولددى إلددى  299فقددد ازدادت مددن 

 %.2.2أما معدل نمو الكمية فبلغ  نحو % 22العدس نحو صادرات 

ألددف طددن بقيمددة  122.2بالنسددبة للكميددة مسددجلةً  1114بالنسددبة للسددنوات األخيددرة، بلغددت الصددادرات ذروتهددا فددي العددام 

 .مليون دوالر 222.8

إلدى  1114العدام  تأثر إنتاج العدس في األعوام األخيرة بشدكل كبيدر أيضداً بسدبب الجفداف حيدث وصدل إنتداج القطدر فدي

ألف طن فقدط ممدا أدى إلدى تراجدع صدادرات  44فقد كانت الكمية المنتجة  1121أما في العام  ألف طن، 281.4حوالي 

 .مليون دوالر 61.2بقيمة  1121ألف طن في العام  21إلى  1114ألف طن في العام  122.2سورية من العدس من 

كأحدد أهدم الددول المصددرة للعددس وشدكلت حصدة  1114ثانيدة فدي العدام تجدر اإلشارة إلى أن سورية احتلدت المرتبدة ال

 . من إجمالي صادرات العدس العالمية% 22.8صادرات العدس السورية 

مددن إجمددالي صددادرات % 41تعتبددر مصددر والسددعودية واالردن  الوجهددة التصددديرية الرئيسددية لصددادرات العدددس بنسددبة 

 (.22-2الجدول المرفق ) ليلة إلى العراق والكويتسورية من العدس، كما ويصدر العدس بكميات ق
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 البطاطا الطازجة والمبردة

فددي الفتددرة % 2.12سددورية  نحددو الزراعيددة ال للصددادراتنسددبة مسدداهمة البطاطددا الوسددطية فددي القيمددة اإلجماليددة  بلغددت

 .1112 -1112في الفترة % 1.2 ـمقارنة ب  1121 -1118

 22.6ألدف طدن بقيمدة  222 حيدث بلغدت كميدة صدادراتها نحدو 1121 -1118 في الفتدرة ها بشكل كبيرصادرات ازدادت

 مدع ذلدك وترافدق ،1112 -1112مليدون دوالر خدالل الفتدرة  2.6ألدف طدن وبقيمدة  22 حوالي مليون دوالر مقارنة مع

ا نحدو ، وبلغ معدل النمدو السدنوي لقيمدة صدادرات البطاطدطن /دوالر 229إلى  192في متوسط قيمة الوحدة من  زديادا

 . 1121 -1112خالل الفترة % 21وللكمية نحو% 18.2

ألددف طددن، أمددا القيمددة العظمددى  212.6مسددجلةً  1118ذروتهددا فددي السددنوات األخيددرة فددي العددام  الصددادراتكميددة بلغددت 

 . ألف طن 221مليون دوالر لكمية مقدارها  22بقيمة  1121للصادرات فكانت في العام 

مدن إجمدالي صدادرات سدورية مدن % 91لتصديرية الرئيسدية لصدادرات البطاطدا بنسدبة يعتبر العراق واألردن الوجهة ا

البطاطا في السنتين األخيرتين مما يتطلب السعي لدخول أسواق جديدة، كما وتصدر البطاطا بكميات قليلة إلى السدعودية 

 (.22-2جدول المرفق ) والكويت واالمارات

 الكمون

إال أن نسدبة مسداهمتها فدي الصدادرات  ،وتركيدا للهند وإيدران لمنتجة للكمون إضافةً ل الرئيسية االدو ىحدإ تعتبر سورية

مددن إجمددالي قيمددة الصددادرات %  2.2الزراعيددة انخفددض بشددكل ملحددوظ، حيددث بلددغ وسددطي مسدداهمة صددادرات الكمددون 

معددل  ، وبدذالك انخفدض1112 -1112 فدي الفتدرة% 4.2، في حين كانت نحدو1121 -1118الزراعية السورية للفترة 

 .    للقيمة% 21.4للكمية و% 26بنسبة  1121 -1112لصادرات الكمون خالل الفترة النمو السنوي 

ألدف طدن فدي الفتدرة الثانيدة  22فدي الفتدرة األولدى إلدى حدوالي  طدن ألدف 22 مدنالكمون  صادراتكمية وسطي تناقص 

افدق ذلدك مدع ازديداد  كبيدر فدي قيمدة وحددة مليدون دوالر علدى التدوالي وقدد تر 28إلدى  81.8كذالك تناقصدت القيمدة مدن 

 .طن في الفترة الثانية /دوالر 2222طن في الفترة األولى إلى  /دوالر 1211الصادرات التي بلغت وسطياً 

، حيدث بلغدت كميدة صدادرات الكمدون نحدو 1116بلغت كمية صادرات الكمون في السدنوات األخيدرة ذروتهدا فدي العدام 

 2فقدد كاندت الكميدة  1121مليون دوالر، أمدا فدي العدام  262.2بنحو  1114فكانت عام ألف طن، أما أقصى قيمة  262

 .مليون دوالر 11ألف طن بقيمة 

 1121بلداً، ويعتبر األكثر تنوعا بالنسبة للوجهدات التصدديرية التدي كدان أهمهدا فدي العدام  22يصدر الكمون إلى حوالي 

 (.   26-2مرفق الجدول ال)بنغالدش  -السعودية  -مصر   -المغرب 

 الجلود

تتألف صادرات الجلود من جلود األغنام والماعز الخاضعة لمزيد من التحضدير بعدد عددة مراحدل مدن عمليدات التصدنيع 

 .التي تتضمن الدباغة و التقشير والتحبب و التسمير
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تناقصدت مسداهمتها تعتبر الجلود من الصادرات التي تناقصت أهميتها فدي تركيبدة الصدادرات الزراعيدة السدورية حيدث 

 -1118فددي الفتددرة % 1.4إلددى  1112 -1112الزراعيددة السددورية فددي الفتددرة مددن إجمددالي قيمددة الصددادرات % 2.6مددن 

1121  . 

ألف طن  6.9من  1121 -1118و 1112 -1112زاد وسطي الكميات المصدرة من الجلود بشكل كبير بين الفترتين 

مليون دوالر، وترافق ذلك مع  12.9ألف طن بقيمة  22.2ولى لتصل إلى مليون دوالر في الفترة األ 24.9كانت قيمتها 

طن في الفترة / دوالر 1241طن في الفترة األولى لتصبح / دوالر 1298انخفاض كبير في قيمة وحدة الصادرات من 

 . الثانية

 41.2لف طن بقيمة أ 22.8حيث كانت  1114تم تسجيل الكمية األكبر في العام  1121 -1116وفي السنوات األخيرة 

 .مليون دوالر 28ألف طن بقيمة  4.2نحو  1121مليون دوالر، وبلغت كمية صادرات الجلود في العام 

إلدى  باإلضدافة يطاليداإإلدى البلددان المتخصصدة بدبعض الصدناعات الجلديدة مثدل بشكل رئيسدي  يتم تصدير هذه المنتجات

   (.24-2ل المرفق الجدو) ندونيسيا وباكستانأوكوريا الجنوبية و الهند

 صادرات أخرى

بالنسبة للتطورات المتعلقة بالصادرات األخرى والتي تعتبر ذات أهمية أقل مقارنةً مع الصادرات المذكورة أعاله وهدي 

الحمدص فهدي  -الفسدتق الحلبدي  -العندب الطدازج  -زغدب بدذور القطدن  -بدذور اليانسدون  -القمدح  - القمر الدين والملدبن

 (.12 –2)إلى ( 28 –2)ول المرفقة من مبينة في الجدا

 أهم الواردات الزراعية السورية  2-1-2

 الفقدرةالتي اتبعت مدع الصدادرات فدي  المنهجيةتتضمن الفقرات التالية توضيحاً ألهم الواردات الزراعية السورية بنفس 

  .السابقة

 (الخام و المكرر)السكر 

مدن % 11نظدراً ألن اإلنتداج المحلدي مدن السدكر يغطدي أقدل مدن السدورية يعتبر السكر أهم الواردات الزراعيدة الغذائيدة 

 .الطلب

أتددت واردات السددكر فددي المرتبددة األولددى فددي ترتيددب الددواردات الزراعيددة السددورية وبلغددت نسددبة حصددتها الوسددطية مددن 

 %.22.2حوالي  1121 -1118اردات الزراعية خالل الفترة إجمالي قيمة الو

ألدف  2212إلدى  1112 -1112مليون دوالر فدي الفتدرة  229.6ألف طن بقيمة  624.1 زاد وسطي واردات السكر من

ن الفترتين ترافق ذالك مع ازدياد وسطي قيمة وحدة الواردات بي 1121 –1118مليون دوالر في الفترة  212 طن بقيمة

أما معددل نمدو الكميدة % 11.1طن، وبلغ معدل النمو السنوي لقيمة الواردات من السكر نحو / دوالر 262إلى  121من 

 .      1121 -1112خالل الفترة % 21.1فبلغ نحو 

مليدون  2.2مسدجلةً حدوالي  1121فقد سجلت واردات السدكر ذروتهدا فدي العدام  1121 -1116بالنسبة لتطورات الفترة 

 .مليون دوالر 422طن بقيمة 
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نحدو ثدالث أربداع واردات  ةادراتها لسدوريحيدث شدكلت صد ةتعتبر البرازيدل مدن أهدم الددول المدوردة للسدكر إلدى سدوري

كما يستورد السدكر بكميدات قليلدة مدن هولنددة وفرنسدا والجزائدر ومصدر  ،1121 -1118خالل الفترة  ةالسكر في سوري

 (.  12 –2الجدول المرفق )

 الصفراء الذرة

 -األعددالف  تحضددير فددي يدددةالعد هاالسددتخدامات أيضدداً مددن أهددم الددواردات الزراعيددة السددورية وذلددك الددذرة تعتبددر واردات

 . استخالص الزيت -الصناعات الغذائية 

حدوالي  1121 - 1118احتلت واردات الذرة المرتبة الثانية بعد السكر حيث بلغدت نسدبة مسداهمتها الوسدطية فدي الفتدرة 

 . من إجمالي قيمة الواردات الزراعية السورية% 9.2

ألدف طدن بقيمدة  911بشدكل كبيدر مدن  1121 -1118و 1112 -1112الذرة السنوي بدين الفتدرتين  زاد وسطي واردات

وللقيمدة  %8.8مليون دوالر، وبمعدل نمدو سدنوي للكميدة بلدغ  221الف طن بقيمة 2628مليون دوالر إلى حوالي  212

/ دوالر 122.9إلدى  222.4مدع زيدادة فدي وسدطي قيمدة وحددة واردات الدذرة مدن  1121 -1112خالل الفترة % 24.2

 .رتينطن بين الفت

ألددف طدن أمددا   2916.8حيددث كاندت حدوالي  1119سدجلت كميدة واردات الددذرة فدي السددنوات األخيدرة ذروتهدا فددي العدام 

وتمثلدت أهدم دول  ،ألدف طدن 2928لكميدة مقددارها  1121 مليدون دوالر عدام 226.8أعلى قيمة للدواردات فكاندت نحدو 

 (.16-2الجدول المرفق )المنشأ في الواليات المتحدة و أوكرانيا 

 فول الصويا 

 1121 -1118و 1112 -1112بشكل كبيدر جددا بدين الفتدرتين من فول الصويا  تزايد متوسط الكميات المستوردة سنوياً 

ألف طن في الفترة الثانيدة، كمدا زادت قيمدة الدواردات بشدكل كبيدر  661.4الفترة األولى لتصل في ألف طن  212.9من 

طدن / دوالر 262إلى  112.2والر على التوالي وزاد وسطي قيمة الوحدة من مليون د 121مليون دوالر إلى  12.2من 

فدي الفتدرة %  6.6في الفترة االولى إلدى %  1.2على التوالي، وأدى ذلك إلى زيادة حصتها من الواردات الزراعية من 

خددالل الفتددرة % 19 أمددا معدددل نمددو الكميددة فبلددغ نحددو% 22.2وبلددغ معدددل النمددو السددنوي لقيمددة الددواردات نحددو  ،الثانيددة

1112- 1121. 

مليدون  222.9طدن بقيمدة  ألدف 922 وبلغدت 1119 العدام فدي سجلت واردات فول الصويا ذروتها في السنوات األخيدرة

 .مليون دوالر 111ألف طن بقيمة نحو  221.6كانت الكميات المستوردة نحو  1121وفي العام  ،دوالر

 (. 14-2الجدول المرفق )واألرجنتين لمتحدة األمريكية الواليات اوجهة االستيراد الرئيسية وكانت 

 الرز المقشور و غير المقشور

مدن عليده ، ويدتم تغطيدة الطلدب نظراً لعدم إنتاجه فدي سدورية يعتبر الرز واحد من أهم واردات الغذاء الزراعية السورية

حددوالي  1121 -1118الفتددرة الددواردات الزراعيددة فددي  قيمددة حصددته مددن إجمددالي وسددطي وبلددغ فقددط، خددالل االسددتيراد

2.8 .% 
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مليدون دوالر مدع  61.2ألدف طدن بقيمدة  128.6حدوالي  1112 -1112خدالل الفتدرة  منه الكمية المستوردة وسطيكان 

-1118مليدون دوالر فدي الفتدرة  121.9ألدف طدن قيمتهدا  181.2 إلدىاد دزليطن  /دوالر 142متوسط قيمة للوحدة بلغ 

خددالل % 26.2ة وللقيمدد% 2.2، و بهددذا بلددغ معدددل النمددو السددنوي للكميددة نحددو طددن/ردوال 422.4 تهاقيمددة وحددد 1121

 . 1121 -1112الفترة 

 182.2ألددف طددن بقيمددة  281حيددث كانددت  1121فددي العددام  1121 -1116ات الددرز ذروتهددا خددالل الفتددرة سددجلت وارد

 .مليون دوالر

ند، إضافة إلى كميات قليلة من الواليدات المتحددة أتت من مصر وتايال 1121عام الفي  من الرز ةإن ثلثي واردات سوري

  (.  18-2الجدول المرفق )والهند يطاليا إو

 الشعير

تعتمد واردات سورية من الشعير بشكل كبير على مستوى اإلنتاج المحلي والذي يتأثر بالظروف الجوية كونه محصدول 

 .     بعلي بشكل عام ويزرع في المناطق الهامشية والضعيفة

مليدون طدن  2.1حيث تناقصدت الكميدة المنتجدة مدن حدوالي  1114/1118بمواسم الجفاف  ةإنتاج الشعير في سوريتأثر 

طدن ممدا أدى إلدى زيدادة الكميدة المسدتوردة مدن  1118ألدف طدن فدي العدام  482.2لتتناقص إلى حوالي  1114في العام 

لك تزايددت حصدة واردات الشدعير فدي ونتيجدة لدذ 1118مليدون طدن فدي عدام  2.1إلدى  1118ألف طدن فدي عدام  91.9

% 2.1حيث كانت حصة واردات الشعير في الفترة المذكورة  1121 -1118راعية السورية للفترة ترتيب الواردات الز

 . 1112 -1112في الفترة %  2.4ـ من إجمالي حصة الواردات الزراعية السورية مقارنة ب

ن ألدف طد 626إلدى  1112 -1112مليون دوالر في الفتدرة  24.9ألف طن قيمتها  228زاد وسطي واردات الشعير من 

 %.  2وبالنسبة للقيمة % 22.8مليون دوالر وانخفض معدل النمو بالنسبة للكمية  222بقيمة  1121 -1118في الفترة 

ي كنتيجة طبيعية للجفداف الدذ 1118في العام  1121 -1118ا غير المسبوقة خالل الفترة سجلت واردات الشعير ذروته

مليددون طددن بقيمددة    2.1ووصددلت الكميددات المسددتوردة إلددى حددوالي  1114/1118اب سددورية فددي الموسددم الزراعددي أصدد

 .مليون دوالر 29.2 ألف طن بقيمة نحو 221.8 كانت الكميات المستوردة نحو 1121مليون دوالر، وفي العام  228.8

 (.19 –2فق الجدول المر)تركيا  -وكانت دول االستيراد الرئيسية أوكرانيا 

 األكساب و بقايا استخراج الزيوت

بقايدا وتتكدون مدن %  2.8حدوالي  1121 -1118لدواردات الزراعيدة فدي الفتدرة بلغ وسدطي حصدتها مدن إجمدالي قيمدة ا

الدذرة والزيتدون وبقايدا صدلبة أخدرى إمدا أن تكدون  -عبداد الشدمس  -القطن  -فول الصويا استخراج الزيوت النباتية مثل 

 .لى شكل كرياتمطحونة أو ع

ن دوالر مليددو 28.2ألددف طددن بقيمددة  121.2حددوالي  1112 –1112 كميددة الددواردات فددي الفتددرةالسددنوي لوسددطي البلددغ 

مليون دوالر أما بالنسبة لوسطي قيمدة الوحددة  222.6ألف طن قيمتها  211إلى نحو  1121 -1118ليزداد خالل الفترة 

 .   طن في الفترة الثانية/ دوالر 222.1ترة األولى إلى ن للفط/ دوالر 292.9فقد ازداد بشكل كبير من 
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ألدف طدن قيمتهدا نحدو  218.2حيث كاندت  1119سجلت واردات األكساب في السنوات األخيرة ذروتها الكمية في العام 

 .ألف طن 284.4لكمية مقدارها  1121مليون دوالر وبلغت هذه الواردات أقصى قيمة لها في العام  246.1

 السدورية اإلجماليدة االكسداب مدن واردات% 91 أكثر مدن حيث شكلتلهذه الواردات  المصدر الرئيسي نتينتعتبراالرج

 (. 21 -2الجدول المرفق )

 الموز

ألدف  122.4إلدى  1112-1112ألدف طدن فدي الفتدرة  42.18مدن وسطي الكميات المستوردة من الموز بشكل كبير  زاد

مليدون دوالر علدى التدوالي، وزادت  46.1مليدون دوالر إلدى  11.8مدن  كما زادت القيمدة 1121 -1118طن في الفترة 

طدن فدي الفتدرة الثانيدة، وبلدغ معددل / دوالر 222.8طن في الفترة األولى لتصبح / دوالر 182.2قيمة الوحدة التي كانت 

 . 1121 - 1112خالل الفترة % 22.2وللقيمة % 28النمو السنوي للكمية نحو 

ألدف طدن وتدم تسدجيل  211.4مسدجلةً  1116لت واردات الموز إلدى ذروتهدا الكميدة فدي العدام في السنوات األخيرة وص

 .ألف طن 121.2، لكمية مقدارها 1121مليون دوالر في العام  88.2القيمة العظمى لواردات الموز بنحو

  .(22-2الجدول المرفق ) لبنانواإلكوادور  دول االستيراد الرئيسية هيكانت 

 الزيوت النباتية

 -1118الزراعيددة السددورية فددي الفتددرة مددن إجمددالي قيمددة الددواردات % 1شددكلت قيمددة واردات الزيددوت النباتيددة حددوالي 

1121    . 

 1112 -1112مليدون دوالر فدي الفتدرة  28ة ألدف طدن بقيمد 42.6تزايدت الكميات المستوردة من الزيدوت النباتيدة مدن 

 229وتزايد وسدطي قيمدة الوحددة بشدكل كبيدر مدن  1121 -1118ة مليون دوالر في الفتر 42.6ألف طن بقيمة  92إلى 

 .طن في الفترة الثانية/ دوالر 814طن في الفترة األولى إلى  /دوالر

ألددف طددن بقيمددة  262حيددث كانددت  1121كمددا سددجلت واردات الزيددوت النباتيددة ذروتهددا فددي السددنوات األخيددرة فددي العددام 

 .مليون دوالر  212.4

 (. 21 -2الجدول المرفق )تركيا  - أندونيسيا -ماليزيا هي  1121ة لالستيراد في العام وكانت المصادر الرئيس

 الزيتي بذور السمسم وعباد الشمس -البذور الزيتية 

الزيدوت اسدتيراد  مدن للحددازدادت واردات البذور الزيتيدة فدي السدنوات األخيدرة مدن أجدل صدناعات اسدتخراج الزيدوت 

يدون دوالر ليدزداد مل 12.6ألدف طدن بقيمدة  28.2حوالي  1112 -1112ردات في الفترة ان وسطي الوا، حيث كالنباتية

مليدون دوالر، أمدا بالنسدبة لوسدطي قيمدة وحددة الدواردات فقدد  42.2ألف طن بقيمة  41.6إلى  1121 -1118في الفترة 

 .    طن/ دوالر 2124طن إلى / دوالر 219.2زاد من 

مليون دوالر، أمدا  86.1ألف طن بقيمة  48.2 حوالي وكانت 1119وتها في العام كما سجلت واردات البذور الزيتية ذر

 . مليون دوالر 42.9ألف طن بقيمة  42.8فكانت نحو  1121كمية المستوردات في العام 

 (.  22-2الجدول المرفق )رومانيا  -األرجنتين  -السودان  -نيجيريا  هيوكانت مصادر االستيراد الرئيسية 
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 الشاي

أخرى معبدأة ومغلفدة، حيدث زاد  أنواع مختلفةتكون على شكل دوكما باإلضافة إلى الشاي م الكميات المستوردة من معظ

مليدون دوالر إلدى  21.2ألدف طدن قيمتهدا  18.2مدن  1121 -1118و 1112 -1112وسطي هذه الكميات بين الفتدرتين 

خفضت حصتها من إجمدالي المسدتوردات الزراعيدة مليون دوالر على التوالي، رغم ذلك ان 68.9ألف طن قيمتها  21.8

 2821فدي الفتدرة الثانيدة، أمدا وسدطي قيمدة الوحددة فقدد زاد بشدكل طفيدف مدن % 2.9في الفتدرة األولدى إلدى % 2.1من 

خدالل % 2.6وللكمية نحو % 2طن، وبلغ معدل النمو السنوي لقيمة واردات الشاي نحو / دوالر 1122طن إلى / دوالر

 .1121 -1112الفترة 

 21.1حيدث كاندت الكميدة المسدتوردة نحدو  1119بلغت الواردات المذكورة أعاله ذروتها في السنوات األخيرة في العام 

مليدون  69.2ألدف طدن بقيمدة  21فكانت نحدو  1121مليون دوالر، أما الكمية المستوردة في العام  69.8ألف طن بقيمة 

 . دوالر

مدن واردات الشداي السدورية اإلجماليدة % 91 أكثدر مدن حيدث شدكلتالدواردات لهدذه  سيريالنكا المصدر الرئيسي تعتبر

 (.          22 - 2 الجدول المرفق)

 الحليب المجفف

 - 1118مدن إجمدالي قيمدة الدواردات الزراعيدة السدورية فدي الفتدرة % 2.2شكلت قيمة واردات الحليب المجفف حوالي 

1121  . 

ألدف طددن فددي  2.9إلددى  1112 -1112ة ألددف طدن فددي الفتدر 21لمجفددف مدن تناقصدت الكميددات المسدتوردة مددن الحليدب ا

مليددون دوالر نتيجددة  29 مليددون دوالر إلددى نحددو 22.2بينمددا تزايدددت قيمددة هددذه المسددتوردات مددن  1121 -1118الفتددرة 

ة طدن فدي الفتدر/ دوالر 8228.6طدن فدي الفتدرة األولدى إلدى  /دوالر 1628لتزايد وسطي قيمة الوحددة بشدكل كبيدر مدن 

 .  الثانية

ألددف طددن و  22.2حيددث كانددت  1114سددجلت واردات الحليددب المجفددف ذروتهددا الكميددة فددي السددنوات األخيددرة فددي العددام 

 2بلغدت كميدة المسدتوردات نحدو  1121مليون دوالر، أمدا فدي العدام  24حيث بلغت نحو  1118ذروتها القيمية في عام 

 .مليون دوالر 28.2ألف طن بقيمة 

 -2الجدول المرفدق ) ايرلندة - بلجيكا - فرنسا - هولندة -إيران هي  1121الرئيسة لالستيراد في العام وكانت المصادر  

22 .) 

 األسماك المعلبة

ألددف طددن   21.9مددن  1121 -1118و 1112 -1112سددماك المعلبددة بددين الفتددرتين تزايدددت الكميددات المسددتوردة مددن األ

مليون دوالر في الفترة الثانيدة، كدذلك  22.4ألف طن بقيمة  24.8ل إلى مليون دوالر في الفترة األولى لتص 11.8بقيمة 

طدن علدى التدوالي، وبلدغ معددل النمدو / دوالر 1212.4طدن إلدى / دوالر 1148.4زاد وسطي قيمة وحددة الدواردات مدن 

 .1121 -1112خالل الفترة % 2.9وللكمية نحو % 21.6السنوي لقيمة واردات األسماك المعلبة نحو
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 26.1بقيمدة  1119 العدام فديألدف طدن  11.1ردات األسماك المعلبة الكمية األكبر في السنوات األخيرة بنحدو سجلت وا

 . مليون دوالر  22ألف طن بقيمة  24.2فكانت نحو  1121مليون دوالر أما كمية المستوردات في العام 

 (.26-2 الجدول المرفق)تستورد األسماك المعلبة بشكل رئيسي من المغرب وتايالند 

 القهوة الخضراء والمجففة 

 11.6ألدف طدن قيمتهدا  12.8حدوالي  1112 -1112الخضراء والمجففة في الفترة كانت الكميات المستوردة من القهوة 

مليدون دوالر، وسدجلت واردات  24.2ألدف طدن قيمتهدا  19.2كاندت الكميدة  1121 -1118مليون دوالر أما فدي الفتدرة 

 . مليون دوالر  21.2بقيمة  ألف طن  28.88بكمية قدرت بنحو  1121العام  في األخيرة القهوة ذروتها في السنوات

 (.      26 -2الجدول المرفق )تستورد القهوة الخضراء والمجففة بشكل رئيسي من البرازيل 

 واردات أخرى

لمتددة وهددي موضددحة فددي ا - ةالزبدددة والسددمن - تسددتورد سددورية العديددد مددن المنتجددات الزراعيددة األخددرى أهمهددا النخالددة

 (.   29-2)، (28-2)، (24-2) الجداول المرفقة

 الزراعيينأهم الشركاء التجاريين  3-3

علدى المنداطق  وسديكون التركيدز أوالً  ،سوف نتعرض في القسم التالي للتجارة الزراعية السورية مدن الناحيدة الجغرافيدة

مدرتبين حسدب حجدم التجدارة )ن التجاري مع الشدركاء الرئيسديين على الميزا الرئيسية للتجارة الزراعية السورية، وثانياً 

على الوجهات التصديرية الرئيسية ومصادر الواردات للمنتجدات الزراعيدة السدورية فدي  اً ، وأخير(الزراعية مع سورية

 . 1121عام 

 التجارة الزراعية السورية حسب مجموعات الدول   2-2-2

الددول : ية حسدب المنداطق فقدد تدم تقسديم بلددان العدالم إلدى ثمداني مجموعدات هديمن أجل تناول التجارة الزراعية السور

أفريقيدا  -أمريكدا الجنوبيدة  -والوسدطى أمريكدا الشدمالية - الددول العربيدة بددونآسديا  -(14) األوروبدي االتحداد -العربية 

 .باقي دول العالم -أوقيانوسيا  -الدول العربية  بدون

  الصادرات

ة الصدادرات الزراعيدة ، حيث بلغ وسدطي قيمدية أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الزراعية السوريةكانت الدول العرب

اعيدة، بينمدا شدكلت فدي مدن إجمدالي قيمدة الصدادرات الزر% 89.6مليدار دوالر مشدكلةً  2حوالي  1121 -1118للفترة 

لقرب األسواق العربيدة مدن الناحيدة ، ويعود السبب في ذلك (21-2الجدول المرفق )% 62حوالي  1112 -1112الفترة 

الجغرافية باإلضافة إلى أن التجارة السورية الزراعية تاريخياً كانت قد تركزت مع الدول العربيدة كمدا عدزز ذلدك الحقداً 

والتددي دخلددت حيددز التنفيددذ  2994الموقعددة فددي العددام  (GAFTA)منطقددة التجددارة العربيددة الحددرة الكبددرى اتفاقيددة  تطبيددق

 .1116وطبقت بشكل كامل مع مطلع عام  2998في العام  وبشكل تدريجي

احتلددت آسدديا بدددون الدددول العربيددة المرتبددة الثانيددة بعددد الدددول العربيددة بالنسددبة لمجموعددات الدددول وتراجعددت حصددتها مددن 

 .  في الفترة الثانية% 2.2في الفترة األولى لتصبح % 22.2
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في الوجهات التصديرية الرئيسية للمنتجات الزراعية السورية، ولكن في المرتبة الثالثة ( 14)أتت دول االتحاد األوربي 

 %.2.4إلى  24.2تراجعت حصتها أيضا بين الفترتين المرجعيتين من 

بالنسدبة للصدادرات الزراعيدة السدورية ومدن ثدم مددى أهميدة المجموعدات  الدول العربية أهمية مدى 6 -3الشكل يوضح 

وتجددر اإلشدارة إلدى أن مجمدوع حصدة مقارنة مع المجموعات األخدرى ي روباأل دواالتحا الدول اآلسيويةاألخرى مثل 

آسديا بددون الددول العربيدة مدن إجمدالي قيمدة  -( 14)االتحاد األوربي  -الصادرات الزراعية السورية إلى الدول العربية 

     .1121 -1118خالل الفترة %  89.6غ حوالي الصادرات الزراعية بل

  .(إجمالي الصادرات الزراعيةمن % ) 1121 - 1118و 1112 - 1112 يوسط ،ات الزراعية السورية الصادر 6-3 الشكل 

 

 .(21 - 2الجدول المرفق )قاعدة البيانات الزراعية السورية للمركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 تالواردا

يليهدا آسديا بددون  1121 -1118بدة األولدى فدي الفتدرة ي المرتبالنسبة لبلدان االسدتيراد الرئيسدية أتدت أمريكدا الجنوبيدة فد

حيث شكلت حصة هذه المجموعدات الخمدس  أمريكا الشمالية والوسطالدول العربية ثم الدول العربية واالتحاد األوربي و

احية من إجمالي الواردات الزراعية السورية، مما يدل على أن الواردات الزراعية السورية أكثراً تنوعاً من الن% 49.1

 .  الجغرافية مقارنةً مع الصادرات

حدوالي  1121 –1118يراد وكانت حصتها فدي الفتدرة احتلت أمريكا الجنوبية المرتبة األولى كأحد أهم مجموعات االست

 %. 28.2يليها في الترتيب آسيا بدون الدول العربية بحصة مقدارها %  12.2

مدن إجمدالي % 22.1حدوالي  1112 -1112حيث كانت في الفتدرة  رجعيتينزادت حصة الدول العربية بين الفترتين الم

وبدذلك تكدون الددول العربيدة حلدت محدل % 22.2حدوالي  1121 -1118ية السورية لتصبح في الفتدرة الواردات الزراع
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فدي %  22.9لتتنداقص وتصدبح %  24.2حدوالي  1112 -1112حيث كاندت حصدته فدي الفتدرة ( 14)االتحاد األوربي 

 . يةالفترة الثان

  .(من إجمالي الواردات الزراعية )% 1121 - 1118و 1112 - 1112وسطي  ،الزراعية السورية الواردات 5-3 الشكل

 

 .(21 - 2الجدول المرفق )قاعدة البيانات الزراعية السورية للمركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

 الميزان التجاري الزراعي السوري  2-2-1

سدجل قيمداً موجبدة حتدى عدام  1121 -1112ن الميدزان التجداري الزراعدي السدوري خدالل الفتدرة أ( 1 -3الشكل )يبين 

 . 1121 -1119سالبة عامي  بينما سجل قيماً  1118

ويفسدر  مليدون دوالر، 1122أعلدى فدائض لده حيدث بلدغ حدوالي  1114عاله سجل فدي العدام أن الميزان المذكور إحيث 

 - القطدن -األغندام  :صدادرات الزراعيدة الرئيسديةتحقيدق زيدادات قياسدية فدي بعدض الب 1114الوضع الموجب في العدام 

العندب الطدازج،  -زغب بذور القطن  -الحمضيات  -باإلضافة إلى صادرات الفواكه المختارة  ،البندورة – بذور الكمون

ة باإلضدافة إلدى زيدادة قيمدة واردات فتفسر بتراجع الذروات التصديرية المحققد 1121أما القيمة السالبة الكبيرة في العام 

رئيسية مثل السكر والذرة وواردات أخرى مثل الموز واألسماك المعلبة، كما يمكن ذكر زيادة االستهالك المحلي النداجم 

 .وأثر ذلك على زيادة الواردات ونقص الصادرات 1112عن زيادة أعداد الوافدين من العراق بعد العام 
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 .(مليون دوالر) 1121 - 1112ري الزراعي السوري الميزان التجا 1-3الشكل 

 

 .قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

بشكل كبير كما أشرنا إلى ذلك سابقاً على اإلنتاج الزراعدي السدوري حيدث تراجدع  1114/1118كما أثر موسم الجفاف 

اجع صادراتها بشكل كبير وظهور العجز فدي الميدزان التجداري العدس مما أدى إلى تر -الشعير  -القمح  -إنتاج األغنام 

  (.      1 -3الشكل )مليون دوالر  2122حيث وصل إلى حوالي  1121الزراعي في العام 

 الميزان التجاري مع الشركاء الرئيسين  2-2-2 

 -اإلمددارات - لبنددان - ردناأل -العددراق  -السددعودية )قيمدداً موجبدداً مددع كددل مددن  1121سددجل الميددزان التجدداري فددي العددام 

 - أوكرانيددا -البرازيددل -( 14)تحدداد األوربددي مددع بقيددة الشددركاء الرئيسددين مثددل اال، وسددجل قيمدداً سددالبة (تركيددا -الكويددت 

حيث سجل الميزان التجاري الزراعي الفائض األعلى مع العراق حيث  مصر، - األرجنتين - الواليات المتحدة -روسيا 

مليدون دوالر بينمدا تدم تسدجيل العجدز األكبدر مدع البرازيدل  126دوالر ومدع السدعودية بقيمدة  مليدون 2281كانت قيمتده 

مليددون  221مليددون دوالر والواليددات المتحدددة بقيمددة  221بقيمددة ( 14) وروبدديمليددون دوالر واالتحدداد األ 282بقيمددة 

 (7 -3الشكككل )روسدديا  -تددين األرجن -دوالر، كمددا كددان عجددز الميددزان التجدداري الزراعددي كبيددر مددع كددل مددن أوكرانيددا

 (.   22-2الجدول المرفق )و
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  .(مليون دوالر) 1121 ،الميزان التجاري الزراعي مع الشركاء التجاريين الرئيسيين 7 -3 الشكل

 

 .(22 - 2الجدول المرفق ) قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية :المصدر

فددي حالددة الدولددة ( 2+)ري مددن حجددم التجددارة ويتددراوح بددين لميددزان التجددايشددير الميددزان التجدداري القياسددي إلددى حصددة ا

تظهدر  21 -3الشككل ، وكمدا هدو مبدين فدي في حالة الدول صافية التصدير لسورية( 2-)الصافية االستيراد من سورية و

ة وهدذا هدو الحدال البرازيل والواليات المتحددة كددول صدافية التصددير لسدوري -األرجنتين  -روسيا االتحادية  -أوكرانيا 

 (.22-2الجدول المرفق ( )21-3الشكل ) ةتقريباً مع دول أخرى، بينما تظهر العراق كدولة صافية االستيراد من سوري

 .1121 ،وريةالميزان التجاري القياسي الزراعي مع الشركاء التجاريين الرئيسين لس 21-3 الشكل

 

    .(22-2الجدول المرفق ) زراعيةقاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات ال :المصدر
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وكمدا هدو  1121حجدم التجدارة الزراعيدة السدورية مدع دول العدالم فدي العدام  22-3الشككل و 22-2يبين الجدول المرفدق 

مددن حجددم التجددارة % 26.94)مليددون دوالر  2282العددراق فددي المرتبددة األولددى بقيمددة  ىمبددين فددي الجدددول المرفددق أتدد

مددن حجددم التجددارة الزراعيددة % 21.4)مليددون دوالر  428.8بقيمددة ( 14) تحدداد األوربددييليدده اال( الزراعيددة السددورية

يليهدا فدي الترتيدب مصدر ( من حجدم التجدارة الزراعيدة السدورية% 8.2)مليون دوالر  289ثم البرازيل بقيمة ( السورية

 222) االردن - (والرمليدددون د 282)السدددعودية  - (مليدددون دوالر 262) الواليدددات المتحددددة -( مليدددون دوالر 266.9)

 -% 2.2 -% 6.6  - %6.68مددع النسددب التاليددة مددن حجددم التجددارة ( مليددون دوالر 221.2) تركيددا   -( مليددون دوالر

 .  على الترتيب% 2.4 - 2.48%

مددن حيددث حجددم التجددارة  الرئيسدديينالميددزان التجدداري الزراعددي للشددركاء  22-2إلددى  22-2 المرفقددة مددن تبددين الجددداول

 .سورية وحسب فصول التعريفة الجمركية الزراعية مع

    .مليون دوالر 1121حجم التجارة الزراعية السورية مع الشركاء الرئيسين،  22-3الشكل 
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 .(22-2الجدول المرفق )قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

 (حسب البلدان)الوجهات التصديرية الرئيسية   2-2-2

حيددث بلغددت قيمتهددا  1121الوجهددة التصددديرية األولددى بالنسددبة للصددادرات الزراعيددة السددورية فددي العددام يعتبددر العددراق 

أتت السعودية في المرتبدة . من قيمة إجمالي الصادرات الزراعية السورية%  22.2مليار دوالر وشكلت النسبة  2.282

 118.2 بقيمددة ثددم مصددر%( 9) مليددون دوالر 162بقيمددة يليهددا األردن %(  21.8)مليددون دوالر  219.9الثانيددة بقيمددة 

 1114و 1116و تجدر اإلشارة إلى أن االتحاد األوربي تراجع من المرتبدة الثانيدة فدي األعدوام ، %(4.9)مليون دوالر 

 .(21-2والجدول المرفق  21 –3الشكل ) 1121ليصبح في المرتبة الثامنة في العام   1118و
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 .)%( 1121 ،ات الزراعية السورية الوجهات الرئيسية للصادر 21-3 الشكل

 

   .21-2الجدول المرفق  – قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

 . 1121 -1118األعوام الوجهات التصديرية الرئيسية خالل  23-3الشكل كما يوضح 

 :الصادرات الزراعية السورية إلى العراق

كأحددد أهددم الدددول المسددتوردة مددن سددورية حيددث بلغددت قيمددة الصددادرات  1121م ولددى فددي العددااحتددل العددراق المرتبددة األ

 بدديض الطيددور وكانددت المنتجددات الزراعيددة الرئيسددية المصدددرة للعددراق مليددون دوالر 2282الزراعيددة السددورية للعددراق 

مدع )يدة والغازيدة المياه المعدنثم % 6.2والبندورة بنسبة %  4.2يليها في الترتيب رقائق الحبوب بنسبة %  21.9 بنسبة

 (.21 -2الجدول المرفق % )6.2بنسبة ( منكهات سكر أو مواد تحلية أخرى أوال

 : الصادرات الزراعية السورية إلى السعودية

 (1121 العدام مليدون دوالر فدي 219.9)تعتبر السعودية الوجهة التصديرية األهم بالنسبة للصادرات الزراعية السورية 

من إجمالي قيمة الصدادرات %  24.2)ة األكبر في الصادرات الزراعية السورية للسعودية وتشكل أغنام العواس الحص

والعددس بنسدبة %  12.2تالها في األهمية البندورة الطازجة أو المبردة بنسدبة ( 1121الزراعية إلى السعودية في العام 

ي قيمددة الصددادرات الزراعيددة مددن إجمددال% 68.2حيددث شددكلت السددلع المددذكورة .% 2.2ثددم زيددت الزيتددون البكددر %2.2

 (. 22 -2)الجدول المرفق  1121في العام  السورية للسعودية
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 .)%( 1121 ،1119، 1118 ،الوجهات الرئيسية للصادرات الزراعية السورية 23-3 الشكل

 

 .21-2الجدول المرفق  – قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

  :األردنية السورية إلى الصادرات الزراع

شدكلت األلبدان الحصدة ، ومليون دوالر 162.2حوالي  1121عام الفي لألردن الصادرات الزراعية السورية  بلغت قيمة

والكسدبة % 6.1ثدم الفسدتق الحلبدي % 21.2من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية إلى األردن يليه السدكر % 22األكبر 

 (.22 -2 الجدول المرفق)% 2.2والبرتقال % 2.9 والماعز% 6

 : مصر الصادرات الزراعية السورية إلى

وكاندت خيدوط القطدن أهدم السدلع الزراعيدة  1121أتت مصر في المرتبة الثالثة كأحد أهم الوجهات التصديرية فدي العدام 

يهدا يل 1121مدن إجمدالي قيمدة الصدادرات الزراعيدة لمصدر فدي العدام % 24.2السدورية المصددرة لمصدر حيدث شدكلت 

مدن إجمدالي % 42.2حيث شكلت السلع المدذكورة % 2.2ثم مربى الفواكه  4.2والعدس % 9.9والقطن % 22.6التفاح 

 (.   22 -2الجدول المرفق ) 1121قيمة الصادرات الزراعية السورية لمصر في العام 

شددريكين ا باعتبارهمددنددان الصددادرات الزراعيددة السددورية إلددى  تركيددا ولب( 24 -2و  26 -2)يبددين الجدددوالن المرفقددان 

 .من جهة الصادرات أيضاً  تجاريين مهمين

 المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية                 2-2-2

كأهم وجهة لالستيراد حيث بلغت قيمة الواردات منه نحو   1121في المرتبة األولى في العام ( 14)أتى االتحاد االوربي 

مليددون دوالر  284مددن إجمددالي قيمددة الددواردات السددورية يليدده البرازيددل بقيمددة % 22.6و مليددون دوالر شددكلت نحدد 622

رجنتدين واأل%( 22)مليدون دوالر  222من إجمالي قيمة الواردات السورية ثم الواليدات المتحددة بقيمدة % 22.2شكلت 

 (. 22 –2والجدول المرفق  25 -3الشكل %( )6.4)مليون دوالر  142
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 .)%( 1121 ،ئيسية للواردات الزراعية السوريةالر المصادر 25-3 الشكل

 

 .(43 -2الجدول المرفق ) قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

           .1121 ،1119، 1118المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل األعوام  22-3الشكل يبين 

 .)%( ،1121، 1119، 1118خالل األعوام واردات الزراعية السورية المصادر الرئيسية لل 22-3 شكلال 

 

 .(22 -2الجدول المرفق ) قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية :المصدر



1122التجارة الزراعية السورية   

 

71 

 :15االتحاد األوربي الواردات الزراعية السورية من 

مليون دوالر ليأتي فدي  622حوالي (  14) من االتحاد األوربي 1121بلغت قيمة الواردات الزراعية السورية في العام 

المرتبة األولى، كأهم وجهه لالستيراد وكانت أهم السلع الزراعية المستوردة لفائف عادية سجائر محتوية على تبغ بقيمة 

من إجمالي قيمة واردات سورية الزراعيدة مدن االتحداد األوربدي يليده سدكر الشدوندر  % 11.1مليون دوالر شكلت  221

 (.28-2الجدول المرفق % )2.4القمح بنسبة ثم % 2.2والذرة الصفراء بنسبة % 24.12بنسبة 

  :البرازيلالواردات الزراعية السورية من 

حيدث بلغدت  1121بشكل عام وأتت في المرتبدة الثانيدة فدي العدام  ةتعتبر البرازيل شريك تجاري زراعي رئيسي لسوري

من إجمدالي قيمدة الدواردات السدورية وذلدك نتيجدة اسدتيراد % 22شكلت  مليون دوالر 284قيمة الواردات من البرازيل 

مدن إجمدالي قيمدة الدواردات مدن البرازيدل باإلضدافة إلدى اسدتيراد الدبن الدذي % 92كميات كبيرة من السكر شدكلت نحدو 

رازيدل من إجمالي قيمدة الدواردات الزراعيدة السدورية مدن الب% 96.2ليشكل مجموع هاتين السلعتين % 2.6يشكل نحو 

 (.    29-2الجدول المرفق )

 : الواليات المتحدة األمريكية الواردات الزراعية السورية من

، وكانددت الددذرة 1121أتددت الواليددات المتحدددة األمريكيددة فددي المرتبددة الثالثددة كإحدددى أهددم الوجهددات االسددترادية فددي العددام 

مدن قيمدة إجمدالي % 22 تحددة األمريكيدة حيدث شدكلتالواليات الم الصفراء أهم السلع الزراعية السورية المستوردة من

حيدث شدكلت % 6.9رز ثم ال% 21.2يلها فول الصويا  1121الواردات الزراعية  للواليات المتحدة األمريكية في العام 

الجددول المرفدق ) 1121في العدام  من إجمالي قيمة الواردات الزراعية السورية للواليات المتحدة% 91السلع المذكورة 

2- 61   .) 

أوكرانيددا علددى  -مصددر -أهددم الددواردات الزراعيددة مددن األرجنتددين( 62 -2) ،(61 -2)، (62-2)تبددين الجددداول المرفقددة 

 . الترتيب
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 النتائج الرئيسية

 تتمتددع بميددزة نسددبية ظاهريددة باسددتثناء القمددح  1121السددلع التصددديرية السددورية فددي العددام  معظددم نإ

كبدر ميدزة نسدبية ظاهريدة علدى وزغب بذور القطن والعددس علدى أ حيةوالجبن والحمص، وحصلت األغنام ال

 .الترتيب

 ممددا يدددل أيضدداً علددى القدددرة  1121العددام  فددي 2مددن  أقددل أظهددرت قيمددة نسددبية للوحدددةن البطاطددا إ

 –البطاطدا  –القمدح  –البرتقال  القيمة النسبية لوحدة كل من تراجعت، بينما التنافسية لها في األسواق الخارجية

   .في الفترة األخيرة  2 إلى أدنى منلزيتون البكر زيت ا

  العدس والفستق تعتبدر سدلعاً  أن 1119 -1112بينت خارطة التجارة الزراعية السورية خالل الفترة

البطاطا هي سلع رابحة فدي أسدواق متقلصدة،  -التفاح  -البرتقال  –الكرز  -زيت الزيتون  - متفوقة، والبندورة

  . غنام الحية في قائمة السلع الخاسرة في األسواق المتقلصةبينما كان القطن واأل

  91.4 حيددث شددكلتمتمركددزة بشددكل كبيددر  1121كانددت الصددادرات الزراعيددة السددورية فددي عددام %

% 98 وحدوالي 1119في العدام % 89.2مقارنةً مع  بالمتوسط لحصة الشركاء الخمس األكثر أهمية لكل منتج

  .(1119في عام % 92.9)للشركاء العشرة األكثر أهمية 

  بالمتوسدط 1121فدي العدام % 91.4وشدكلتكانت الواردات الزراعية السورية أيضاً متمركزة بشدة 

أما بالنسبة للشركاء العشر األكثدر ( 1119في العام %  92.2) لحصة الشركاء الخمس األكثر أهمية لكل منتج

 .(1119في العام  98.8% ) 99.2أهمية فقد كانت النسبة 

 الصادرات الزراعيدة الرئيسدية هي األلبان واألجبان  -البندورة  -األغنام الحية  -ر المياه الغازية تعتب

 1121 -1118في بنية الصادرات الزراعية السورية حيدت شدكل إجمدالي متوسدط قيمدة صدادراتها فدي الفتدرة 

 .من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية% 21حوالي 

  مدن إجمدالي قيمدة الدواردات الزراعيدة % 22.1الدرز  -فدول الصدويا  - ةالدذر -شكلت حصدة السدكر

 .1121 -1118السورية في الفترة 

  فيمددا يتعلددق بالصددادرات الزراعيددة كانددت البلدددان العربيددة الوجهددة التصددديرية الرئيسددية للمنتجددات

فدي  1121 -1118الفتدرة الصدادرات الزراعيدة فدي  إجمدالي قيمدة من% 89.6الزراعية السورية حيث بلغت 

المرتبددة الثانيددة لكددن  فددي (بدددون الدددول العربيددة)آسدديا دول  وحلددت 1112 -1112فددي الفتددرة %  62 مقابددل

 %.2.2إلى  22.9تراجعت حصتها بين الفترتين المرجعيتين من 

 1118ي المرتبددة األولددى فددي الفتددرة بالنسددبة لمصددادر االسددتيراد الرئيسددية أتددت أمريكددا الجنوبيددة فدد- 

 .% 28.2ل العربية بنسبة ليها آسيا بدون الدوت%  12.2بنسبة  1121

  بقيمة بلغدت نحدو 1114عام الكبر فائض له في أسجل الميزان التجاري الزراعي السوري اإلجمالي 

 2122حيدث بلدغ نحدو  1121عدام في المليون دوالر بينما سجل العجز التجاري الزراعي أكبر قيمة له  1122

 .مليون دوالر
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 التاليددةقيمدداً موجبدداً مددع الدددول العربيددة  1121فددي العددام  جدداري الزراعددي الفددرديسددجل الميددزان الت :

لبندان، وتدم تسدجيل الفدائض األعلدى مدع العدراق حيدث كاندت قيمتده  -اإلمدارات  -األردن  -العراق  -السعودية 

 .مليون دوالر 2281

  الواليدات  -األرجنتدين  -روسديا  -سجل الميزان التجاري الزراعدي الفدردي قيمداً سدالبة مدع أوكرانيدا

 .مصر -االتحاد األوربي  -البرازيل  -المتحدة 

  فددي الميددزان التجدداري الزراعددي القياسددي كدددول  -البرازيددل  -األرجنتددين  -روسدديا  -تظهددر أوكرانيددا

صافية التصدير لسورية وهذا هو الحال تقريباً مع دول أخرى مثل الواليات المتحدة بينما تظهر العراق كدولة 

  .تقريباً  ةة االستيراد من سوريصافي

 ى فدي العدام العدراق فدي المرتبدة األولد جاء( الواردات + الصادرات)حجم التجارة الزراعية ل بالنسبة

  .الواليات المتحدة - مصر - البرازيل - (14) وربييليه االتحاد األ 1121

 22.2 بنسدبة 1121ام عدالالوجهة التصديرية األهم للمنتجدات الزراعيدة السدورية فدي العراق  كان %

 .%(4.9)ومصر %( 9.2)ثم األردن %( 21.8)يليه السعودية  الصادرات الزراعية السوريةإجمالي من 

 بحصددة قدددرها  1121للددواردات الزراعيددة السددورية خددالل عددام  أهددم مصدددراالتحدداد األوربددي  كددان

البرازيدل  هدييراد األخدرى مصدادر االسدتالواردات الزراعية السدورية وكاندت أهدم قيمة من إجمالي % 22.6

.فة إلددددددددى األرجنتددددددددين وأوكرانيددددددددا ومصددددددددرباإلضددددددددا%( 22)يليهددددددددا الواليددددددددات المتحدددددددددة %( 22.1)
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 السياسات واالتفاقيات الدولية: الفصل الرابع

باستمرار تعثر مفاوضات الدوحة بحيث تضاءلت اآلمال كثيراً حول وصول الدول األعضاء في  1122تميز العام 

عالمية إلى أي اتفاق ينهي جولة الدوحة في المدى المنظور، كما تميز العام بالمزيد من مشاريع منظمة التجارة ال

االتفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية الحرة الكبرى والعابرة للمناطق في مقابل استمرار ظاهرة الحمائية بالبروز 

ومعاودة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية  أحياناً، ورافق ذلك تعثر اقتصادي واضح في منطقة الشرق األوسط

 .مجدداً 

وعلى الصعيد المحلي يسجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وكذلك تنامي التجارة البينية 

وروبي مع كل من العراق واالتحاد الروسي، في ظل العقوبات الظالمة المفروضة على القطر من قبل االتحاد األ

 .والجامعة العربية، وفيما علي عرض تفصيلي لكل هذه التطورات

 السياسات العالمية: القسم األول 4-1

 تطورات جولة الدوحة    2-2-2

 الدوحة والغذاء 

سنوات إال أنها ما تزال تتعثر في طريق الوصول إلى اتفاقية تنهي هذه  21رغم أن جولة الدوحة انطلقت منذ أكثر من 

وتعتبر الزراعة العقبة الكبرى في هذا المجال إال أن جوهر األمر هو األمن الغذائي أكثر منه التجارة  الجولة،

الزراعية، فمن المتوقع أن أي اتفاق إلنهاء جولة الدوحة سيكون له إنعكاسات سلبية غذائية في كثير من الدول وهو 

اق على المدى القصير، ورغم وجود تشريعات معينة في السبب نفسه الذي يجعل من غير المتوقع إنجاز مثل ذلك االتف

المنظمة تسمح للدول األعضاء باتخاذ إجراءات لحماية أمنها الغذائي إال أن األساس يبقى هو التحرير التجاري 

ء ويقول الخبرا. واالنفتاح على األسواق العالمية وكسر الحواجز مما يعني تهديدات متنوعة لألمن الغذائي هنا أو هناك

إن الطريقة الوحيدة الممكنة عملياً إلنهاء جولة الدوحة بنجاح هي رفع القيود عن كافة السياسات الهادفة إلى توفير 

 .األمن الغذائي للدول األعضاء

 نهاية محتملة لجولة الدوحة؟

األمريكي تجاه  تضاءل األمل عملياً خالل العامين األخيرين بإنجاز اتفاق نهائي يختتم جولة الدوحة في ظل الفتور

من بنود االتفاق، % 91إنجاز مثل هذا االتفاق لكن االقتصاديين يرون أن الدول األعضاء متفقة في الواقع على حوالي 

مما سيشكل نصاً نهائياً لالتفاق بينما سيكون للفشل آثار وخيمة تمتد لفترة طويلة، حيث لن يكون هناك أي مفاوضات 

ظور، وهو ما سيترك التجارة العالمية بدون تنظيم، وما تزال الواليات المتحدة تصر متعددة األطراف في المدى المن

على تنازالت مؤلمة للدول النامية الكبرى في القطاع الصناعي وال تبدي حماسة بالمقابل لتقديم تنازالت جدية في مجال 
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الدعم الزراعي، بينما ترى الحكومة البرازيلية مثالً 
12

الر مؤخراً يزيد من صعوبة أي تنازل في أن تراجع أسعار الدو 

 .قطاع الصناعة

 موقف الواليات المتحدة المحبِط

كما أشير سابقاً، فإن الموقف األمريكي لم يعد متحمساً للمفاوضات متعددة األطراف، وتقول الواليات المتحدة إن على 

ن المفاوضات التجارية في إطار جولة سنوات م 21الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تعترف أنه بعد 

نقوم به "أن ما  1122-9-21الدوحة فقد وصلت تلك المفاوضات إلى طريق مسدود، وصرحت الحكومة األمريكية في 

، وتصر الواليات المتحدة على دول البريكس"في إطار مفاوضات الدوحة غير مجدي
13

بشكل رئيسي أن تفتح أسواقها  

وفي (. ال صفقة خير من صفقة سيئة)لمتحدة أن تقدم عروضاً أكثر سخاًء وإال فالقاعدة تقول حيث تطلب منها الواليات ا

هذا اإلطار أكدت الحكومة األمريكية أنها وفي إطار المرحلة األخيرة قبيل إنضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية 

حوم كلحوم البقر والخنزير والدجاج كما تحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من دخول األسواق بالنسبة لقطاعات الل

أنها تضغط لكي تقوم روسيا بتقليص برامج الدعم الزراعي المحلي لديها وتعلن التزامها بمعايير سالمة الغذاء والصحة 

والصحة النباتية عند قيامها بإجراء معيق لتجارة سلعة زراعية ما أو حظر كامل لتجارة تلك السلعة
14
. 

ثامن للمنظمةالمؤتمر الوزاري ال  

أيام شهدت انضمام  2في جنيف بعد  1122-21-28اختتم المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية أعماله في 

روسيا وجزر ساموا والجبل األسود للمنظمة، وكان الجو العام للمؤتمر يعتبر أن المواضيع العالقة منذ عشر سنين لن 

النزاع التفاوضي بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة من جهة تكون مدار بحث في المؤتمر، وخاصة 

 .واالقتصادات الناشئة كالبرازيل والصين والهند من جهة ثانية حول دخول األسواق الزراعية وغير الزراعية

 أسعار الصرف –األمن الغذائي  –وطرح عدد من الدول إدراج مواضيع جديدة للتفاوض مثل التغيرات المناخية 

تجارة الطاقة وذلك إلبقاء المؤتمر حيوياً وجدياً إال أن عدداً من الوزراء تحفظوا على إدراج أي موضوع  –والتجارة 

جديد بحجة عدم تعقيد المفاوضات أكثر مما هي عليه، ولكن تم االتفاق على منح تأجيل يسمح لألعضاء الراغبين 

ل تجارة الخدمات باالستمرار في تلك المعاملة، كما تم االتفاق على بمعاملة الدول األقل نمواً معاملة تفضيلية في مجا

برنامج عمل يتعلق باالقتصادات الصغيرة والحساسة، ورحب المؤتمر بانضمام الجبل األسود إلى المنظمة بعد سبع 

دول األقل سنة من التفاوض وهي الدولة الخامسة من بين ال 22سنين من التفاوض كما رحب بانضمام جزر ساموا بعد 

2992نمواً التي تنضم للمنظمة منذ تأسيسها في العام 
15

، أما مشاركة روسيا للمرة األولى كعضو في مؤتمر وزاري 

 .عاماً  29للمنظمة فكان الحدث األبرز وقد استغرقت مفاوضات انضمامها إلى المنظمة 

واالتحاد األوروبي " مبادرة القطن"نتائج إجتماع دول ممثلي   

في جنيف على هامش المؤتمر الوزاري  1122-21-26و دول مبادرة القطن والمفوضية األوروبية في اجتمع ممثل

الثامن لمنظمة التجارة العالمية وأكد ممثل االتحاد األوروبي على دعم االتحاد القوي لمنتجي القطن األفارقة حيث قام 

لزراعية بما فيها قطاع القطن، ويدعم هذا الموقف االتحاد األوروبي بإصالحات كبيرة خالل العقد الماضي لسياساته ا

                                                           
12

 http://ictsd.org/news/bridgesweekly/volume15/number7/  
13

 .البرازيل –جنوب إفريقيا  –الهند  –الصين  –تضم كالً من روسيا  

 
14

 idUSTRE78B6CB20110912-doha-trade-usa-http://www.reuters.com/article/2011/09/12/usاستناداً إلى  
 www.WTO.orgاستناداً إلى األخبار في موقع منظمة التجارة العالمية  15

http://ictsd.org/news/bridgesweekly/volume15/number7/
http://www.reuters.com/article/2011/09/12/us-usa-trade-doha-idUSTRE78B6CB20110912
http://www.wto.org/
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األوروبي مبادرة القطن التي تجد معارضة شديدة من الواليات المتحدة بينما يمكن أن تلعب الصين دور بيضة القبان 

في أي صفقة محتملة بشأن قطاع القطن
16
. 

 استمرار ظاهرة الحمائية

 1122-2-12أشار تقرير أصدرته مجموعة العشرين في ارتفاعاً في ظاهرة الحمائية حيث  1122شهد العام 
17
إلى أن  

دول المجموعة قد زادت من العوائق التجارية المطبقة لديها في النصف األول من العام، كما أن إجراءات الحد من 

لمالية في التصدير هي أيضاً في ارتفاع مستمر، وهذا ما يعني أن موجة الحمائية التي انتشرت في العالم بعد األزمة ا

أواخر العقد الماضي ما تزال مستمرة بالرغم من التوقعات المتفائلة التي كانت تدور حول إنتعاش التجارة العالمية في 

 .1122العام 

 االتفاقيات التجارية الحرة  2-2-1

بين االقتصاديين يوماً  يستمر تكاثر االتفاقيات التجارية اإلقليمية منذ التسعينات وحتى اليوم بدون انقطاع، ويحتدم الجدل

بعد يوم حول فوائد ومضار األقلمة في مقابل العولمة ، وبكلمات أخرى يتساءل االقتصاديون هل ستؤدي هذه االتفاقيات 

إلى تزايد الفوارق االقتصادية بين الدول أم أنها ستكون الحامل لعولمة اقتصادية تتراجع فيها الفوارق، وحتى منتصف 

اتفاقية تجارة حرة إقليمية 242مانة العامة لمنظمة التجارة العالمية قد تبلغت بشكل رسمي عن كانت األ 1121العام 
18

 ،

جنوب وهو كناية  -وفي إطار النزوع نحو األقلمة تتنامى بشدة في السنوات األخيرة التوجهات نحو ما يعرف بالجنوب 

إلى توسيع التعاون االقتصادي والفني فيما بينها بدالً من  عن نزعة الدول النامية والسيما الدول النامية الناشئة اقتصادياً 

 .توسيع التعاون مع الدول المتقدمة

وهي من االقتصادات النامية الناشئة الكبيرة والتي كانت تقليدياً مؤيدة للعولمة في مقابل األقلمة  –وإذا أخذنا الهند كمثال 

تجارة حرة مع كل من ( أو)ألخيرة اتفاقيات تعاون اقتصادي وخالل السنوات ا( أو هي تفاوض)لوجدنا أنها وقّعت  –

ماليزيا، وبالمقابل لم تدخل الهند في اتفاقية تجارة حرة عمالقة  –اليابان  –كوريا  –تايالند  –اتحاد اآلسيان، سنغافورا 

  .ناشئة" جنوبية"بل معظم اتفاقيتها التجارية تبقى مع جيرانها أو مع اقتصادات 

االتفاقيات ستفيد بالتأكيد اقتصادات الدول الموقعة لها على المدى القريب إال أنه من المؤكد أن أثرها على  ورغم أن هذه

المدى البعيد لن يكون سوى تنويع مصادر التجارة وليس خلق تجارة جديدة  مما يحتم على الدول النامية التي توقع مثل 

فاقيات االقليمية واالتفاقيات متعددة األطراف في إطار منظمة التجارة هذه االتفاقيات أن تحقق التوازن الدقيق بين االت

 . العالمية

 إتفاقية تجارة حرة بين تونس وكندا

وفي هذا االطار، ستدخل تونس في مفاوضات مع كندا للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة مشتركة وذلك قبل نهاية العام 

1121
19
. 

تشمل اإلرشاد الزراعي  1121-1-2فاقية للتعاون الزراعي الشامل في وعلى صعيد آخر وقعت البرازيل وتونس ات

والبحوث العلمية الزراعية والغابات، وستؤمن االتفاقية إنشاء مشاريع برازيلية تونسية مشتركة لزراعة الحبوب 

                                                           
 en.pdf-2014/ciolos/headlines/news/2011/12/cotton-http://ec.europa.eu/commission_2010_4استناداً إلى  16
 http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/igo_24may11_e.htmموقع منظمة التجارة العالمية  17
 http://www.thehindubusinessline.com/opinion/article1562171.eceموقع االتفاقيات الثنائية، استناداً إلى  18
 http://www.bilaterals.org/spip.php?page=print&id_article=19790موقع االتفاقيات الثنائية 19

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/ciolos/headlines/news/2011/12/cotton-4_en.pdf
http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/igo_24may11_e.htm
http://www.thehindubusinessline.com/opinion/article1562171.ece
http://www.bilaterals.org/spip.php?page=print&id_article=19790
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ادل الخبرات في واإلنتاج الحيواني وحماية الغطاء النباتي، واإلنتاج الزراعي العضوي وتنص االتفاقية أيضاً على تب

مجال التحسين الوراثي وسيتم توأمة مشروع إرشادي بين وكالة اإلرشاد الزراعي التونسية والوكالة البرازيلية للتعاون 

الفني
20
. 

 التجارة البرازيلية العربية

تزيد هذا العام كما يتوقع أن  1122خالل العام المنصرم % 18هذا وقد ازادات التجارة البينية البرازيلية العربية بنسبة 

، ومن بين أهم السلع التجارية المتبادلة 1121-2-2حسبما أعلنت غرفة التجارة العربية البرازيلية في % 22بنسبة 

األغذية بأنواعها والمشروبات، ويعتبر هذا التوسع إنجازاً للتجارة البرازيلية التي تبحث باستمرار عن أسواق غير 

ن التجاري بقوة لمصلحة البرازيل حيث زادت صادراتها إلى المنطقة العربية بنسبة تقليدية لمنتجاتها، ويميل الميزا

وتستورد الدول العربية بشكل أساسي السكر وكذلك اللحوم الحمراء فضالً عن الحبوب  1122في العام % 11تفوق 

رد السلع البرازيلية السعودية والزبدة النباتية والقشدة بينما تستورد البرازيل المواد المعدنية الخام، ومن أهم مستو

ومصر واإلمارات المتحدة
21
. 

 االتفاقيات العربية األوروبية 

وتنص االتفاقية  1121-1-26وافق البرلمان األوروبي على اتفاقية التجارة الحرة الزراعية والسمكية مع المغرب في 

واق المغرب خالل العشرة أعوام المقبلة من المنتجات الزراعية والسمكية إلى أس% 41على دخول معفى من الرسوم لـ 

من المنتجات الزراعية والسمكية المغربية مع التحفظ على بعض % 22بينما سيصفر االتحاد األوروبي التعرفة على 

السلع الحساسة من خالل فرض حصص كمية، ويأتي االتفاق وسط مخاوف أن يؤدي إلى تهديد معيشة المزارعين 

من إجمالي % 22ي بعض الدول األوروبية، وكان القطاع الزراعي المغربي الذي ينتج الصغار في المغرب وحتى ف

وهو ما أثار القلق  1111من تراجع فرص العمل فيه للمرة األولى منذ العام  1112الناتج المحلي قد عانى في العام 

بشأن تفاقم األزمة نتيجة سريان مفعول االتفاقية مع االتحاد األوروبي
22

 . 

 –األردن  –بقرار بدء مفاوضات التجارة الحرة مع مصر  1122-21-29لمفوضية األوروبية قد رحبت في وكانت ا

وتونس فور االنتهاء من مرحلة اإلعداد لها –المغرب 
23

، ويعطي القرار الذي اتخذه مجلس الشؤون الخارجية 

تجارة حرة شاملة وعميقة قياساً األوروبي للمفوضية األوروبية تفويضاً للتفاوض مع هذه الدول حول اتفاقيات 

باالتفاقيات الحالية مع هذه الدول ، وستشمل االتفاقيات الجديدة مجاالت غير مسبوقة مثل االستثمارات والمشتريات 

 .   الحكومية، مما يعني عملياً نوعاً من التكامل االقتصادي بين هذه الدول واالتحاد األوروبي

إلعطاء السلطة الفلسطينية دخوالً أكبر لألسواق الزراعية األوروبية كما أعلن في ووافق االتحاد األوروبي على خطة 

عفاء من الحصص الكمية إة ، وصوت البرلمان األوروبي على اتفاق مع السلطة الفلسطينية يمنح السلط14-9-1122

 1121-2-2يق االتفاق في لكافة المنتجات الزراعية والسمكية ذات األصل من قطاع غزة أو الضفة الغربية، وبدأ تطب

                                                           
 http://www.africanmanager.com/site_eng/detail_article.php?art_id=17905استناداً إلى  20
و  http://www.zawya.com/story.cfm/sidGN_14022012_150251استناداً إلى  21

http://www2.anba.com.br/noticia_agronegocios.kmf?cod=13078338 
 /http://ictsd.org/news/bridgesweekly/volume16/number7استناداً إلى  22
23 http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=766 

http://www.africanmanager.com/site_eng/detail_article.php?art_id=17905
http://www.zawya.com/story.cfm/sidGN_14022012_150251
http://www2.anba.com.br/noticia_agronegocios.kmf?cod=13078338
http://ictsd.org/news/bridgesweekly/volume16/number7/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=766
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وهو يتضمن كذلك منح دخول حر لبعض السلع األوروبية إلى األسواق الفلسطينية
24

، وتبلغ قيمة التجارة بين الطرفين 

 .1119مليون دوالر حسب احصاءات البرلمان األوروبي للعام  44حوالي 

سمح بتصدير المنتجات الزراعية والسمكية ووفقاً لإلعالن فإن فلسطين ستصدر مباشرة إلى االتحاد األوروبي حيث سي

إال أن هذه الفقرة " اإلسرائيلي"الفلسطينية مباشرة إلى األسواق األوروبية بدون أن تضطر تلك السلع لعبور الترانزيت 

عملياً لن تخدم القطاع الزراعي الفلسطيني واالقتصاد الفلسطيني بشكل عام بسبب استثناء الخضار والفواكه منها بحيث 

"اإلسرائيلي"ال يزال من المفروض على السلع المصنفة ضمن هاتين الفئتين أن تمر على الترانزيت 
25
. 

 االتفاقيات األوروبية االفريقية 

اقتراحاً بتمديد تشريع دخول األسواق األوروبية لبعض الدول النامية التي  1122-22-21تبنت المفوضية األوروبية في 

اتفاقيات شراكة اقتصادية، وهذه الدول هي جزء من ما يعرف بمجموعة الدول  فاوضت االتحاد األوروبي على

 22، ومن هذه الدول 1114دولة وتستفيد من هذا التشريع منذ العام  26اإلفريقية الكاريبية الباسيفيكية ويبلغ عددها 

فاوضت لكن لم توقع اتفاقياتها دولة  28دولة تقوم بإجراءات المصادقة على الشراكة مع االتحاد األوروبي بينما هناك 

ويرى المحللون أن أي تأثير لدخول األسواق األوروبية على هذه الدول سوف يبقى محدوداً وهو يرتبط . أو ال تنفذها

 .أساساً بقرار الدولة المصدرة

عقبات أوروبية في وجه اتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة ميركسور
26

 

لتجارية بين مجموعة ميركسور واالتحاد األوروبي في ظل األزمة المالية تعثرت المفاوضات ا 1122في العام 

المستمرة في االتحاد األوروبي من جهة وفي ظل إصرار االتحاد األوروبي على الدعم الزراعي على المدى البعيد من 

الصناعية فإن دول جهة أخرى، وبينما يطالب االتحاد األوروبي بالمزيد من حرية دخول األسواق في ميركسور لسلعه 

المجموعة ترفض ذلك تخوفاً من التأثير على صناعاتها الوطنية وبالتالي رفع معدالت البطالة لديها، كما يطالب االتحاد 

األوروبي دول المنطقة بقواعد للملكية الفكرية تفوق كثيراً ما هو موجود في إطار اتفاقية التريبس التابعة لمنظمة 

 .التجارة العالمية

مليار يورو إذا تم  2أن خسائر المزارعين األوروبيين قد تصل إلى  1122-21-2نت المفوضية األوروبية في وأعل

توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة ميركسور، غير أن تقريراً صادراً عن التعاونيات والمنظمات الزراعية 

مليار يورو، ويعتبر قطاع لحوم األبقار في  12لى يقول إن تلك الخسائر قد تصل إ 1122األوروبية في أوائل العام 

مقدمة القطاعات التي ستتضرر بشدة لكون دول ميركسور هي األقوى عالمياً في هذا القطاع، وتقترح ورقة عمل 

الصندوق "أصدرتها المفوضية تقديم تعويضات للمزارعين من الميزانية الزراعية للمفوضية األوروبية أو من 

، غير أن الدراسة تستنج أنه سيكون هناك منافع إجمالية للجانب األوروبي تتراوح ما بين "م مع العولمةاألوروبي للتأقل

مليار يورو حيث ستتضاعف الصادرات األوروبية إلى دول ميركسور كما سيكون هناك بالمقابل استفادة لدول  22-12

 .ميركسور

                                                           
with-deal-trade-food-backs-parliament-27/eu-09-http://www.bloomberg.com/news/2011-استناداً إلى  24

authority.html-palestinian 
25 -to-direct-export-to-palestinians-27/149831-http://www.dailystar.com.lb/Business/International/2011/Sep

israel.ashx#ixzz1ZC3WwUQH-avoiding-eu 

تضم األرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي وحديثا فنزويال  26  

http://www.bloomberg.com/news/2011-09-27/eu-parliament-backs-food-trade-deal-with-palestinian-authority.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-09-27/eu-parliament-backs-food-trade-deal-with-palestinian-authority.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-09-27/eu-parliament-backs-food-trade-deal-with-palestinian-authority.html
http://www.dailystar.com.lb/Business/International/2011/Sep-27/149831-palestinians-to-export-direct-to-eu-avoiding-israel.ashx#ixzz1ZC3WwUQH
http://www.dailystar.com.lb/Business/International/2011/Sep-27/149831-palestinians-to-export-direct-to-eu-avoiding-israel.ashx#ixzz1ZC3WwUQH
http://www.dailystar.com.lb/Business/International/2011/Sep-27/149831-palestinians-to-export-direct-to-eu-avoiding-israel.ashx#ixzz1ZC3WwUQH
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 فلسطين تنضم إلى اتفاقية أغادير

 –مصر  –تونس  –وهي المغرب  1112-1-12ألعضاء في اتفاقية أغادير التي تم توقيعها في قررت حكومات الدول ا

ضم دولة فلسطين إلى االتفاقية كما أعلنت الحكومة المغربية أن ليبيا ستنضم إلى االتفاقية  1122-9-12األردن في 

اتفاقية أغادير لتشمل كافة المستويات قريباً وذلك في إطار التكامل بين الدول العربية المتوسطية وتوسيع تشريعات 

االقتصادية
27
. 

"إسرائيل"األرجنتين توقع اتفاقية تجارة حرة مع   

حيث وقعت على االتفاقية " إسرائيل"أصبحت األرجنتين خامس بلد أمريكي جنوبي ينضم إلى اتفاقية إقليمية تجارية مع 

بينما زادت الصادرات % 11بنسبة  1121العام  لألرجنتين زادت في" إسرائيل"علماً أن صادرات  1122-9-9في 

. ، وأبرز الدول التي وقعت هي البرازيل واألعضاء اآلخرين في مجموعة ميركسور%21األرجنتينية إليها بنسبة 

 1122أضعاف حتى العام  2بنسبة " إسرائيل"وتتوقع البرازيل مضاعفة تجارتها البينية مع 
28
. 

إلى " اإلسرائيلية"أنها تأمل أن تصبح معبراً محورياً للسلع  1121-2-16دية في على صعيد آخر أعلنت الحكومة الهن

والسيما تلك التي ال تربطها عالقات مباشرة مع " إسرائيل"األسواق العربية بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع 

. مليارات دوالر 2لتجارة الثنائية وتبلغ قيمة ا 1121ويأمل الجانبان في التوصل إلى االتفاقية خالل العام " إسرائيل"

أن شركاتها ارتكبت خطيئتين مع الهند األولى هي قيام هذه الشركات بأسعار تقل عن " اإلسرائيلية"وأعلنت الحكومة 

وكذلك عدم االستثمار في الهند% 11-%21أسعارها في بلد المنشأ بنسبة 
29
. 

 تطورات االتفاقيات التجارية الحرة التركية ومشاريعها

عن تعليق مفاوضات االتحاد الجمركي بين االتحاد األوروبي وتركيا، ويشير المراقبون إلى أن  1121-2-6أعلن في 

المشاكل في العالم العربي من جهة واألزمة المالية األوروبية من جهة ثانية قد وضعت التجارة التركية في مأزق كبير 

بشأن هذه التجارة، وتفرض اتفاقية االتحاد الجمركي بين تركيا ، وجاء تعليق المفاوضات ليزيد من هبوط التوقعات 

واالتحاد األوروبي على الطرف التركي أن يلتزم تلقائياً بأي اتفاقية يوقعها االتحاد األوروبي من ناحية فتح األسواق 

يفاوض البلد المعني دون أن يحصل على المكتسبات التي سيحصل عليها االتحاد األوروبي من تلك االتفاقية بل عليه أن 

أن يلزم الدول التي يوقع معها اتفاقيات تجارة حرة  –لكن دون جدوى  –بشكل منفرد، وطالبت تركيا االتحاد األوروبي 

 .نجاز اتفاقية مماثلة مع تركياإبتوقيع اتفاقيات مماثلة مع تركيا أو أن يعلق تنفيذ تلك االتفاقيات حتى 

لجنوبية إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدينمن جهة أخرى تسعى تركيا وكوريا ا
30

، وقد بدأت الجولة األولى من  

، وفي الوقت الذي أصبح 1121تلتها جوالت أخرى كان آخرها في أيار  1121المفاوضات لهذا الغرض في نيسان 

 يشكالن عقبة أمام إنهاء الجزء الخاص بالسلع من االتفاقية جاهزاً تقريباً فإن موضوعي الخدمات واالستثمار ما زاال

 .المفاوضات وتوقيع االتفاقية الكاملة

عن الشروع بمفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع أثيوبيا  1122-2-22على صعيد آخر أعلنت الحكومة التركية في 

اتحاد )ألوروبية باإلضافة إلى الدول األربع أعضاء اتحاد التجارة الحرة ا 22ـلتضاف إلى اتفاقياتها التجارية اإلقليمية ال

                                                           
 http://allafrica.com/stories/201109270090.htmlاستناداً إلى  27
 http://archive.feedblitz.com/499810/~4069282استناداً إلى  28
trade-bilateral-31/news/31010559_1_fta-01-http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-استناداً إلى  29

figure-trade 
30 agreement-trade-free-conclude-seoul-http://www.neurope.eu/article/ankara 

http://allafrica.com/stories/201109270090.html
http://archive.feedblitz.com/499810/~4069282
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-01-31/news/31010559_1_fta-bilateral-trade-trade-figure
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-01-31/news/31010559_1_fta-bilateral-trade-trade-figure
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-01-31/news/31010559_1_fta-bilateral-trade-trade-figure
http://www.neurope.eu/article/ankara-seoul-conclude-free-trade-agreement


1122التجارة الزراعية السورية   

 

81 

 241، وتبلغ قيمة الصادرات التركية ألثيوبيا حوالي (يضم أربع دول أوروبية ليست أعضاء في االتحاد األوروبي

مليون دوالر 22مليون دوالر سنوياً بينما تستورد ما قيمته 
31
. 

الثنائية حيث قرر البلدان بخطوة كبرى نحو توثيق عالقاتهما التجارية  1122-8-22أيضاً قامت تركيا والباكستان في 

البدء بالمفاوضات حول قوالب إطارية التفاقية تجارة تفضيلية ثنائية، كما اتفق البلدان على دراسة إمكانية القيام 

بالتجارة البينية بالعملة المحلية مما يزيد من فعالية النشاطات التجارية بشكل واسع، ويأمل البلدان أن يصل حجم التبادل 

إلى حوالي ملياري دوالر 1121العام  التجاري في
32
. 

من التجارة البينية بدون % 98حيث أصبح  1122-2-1أخيراً، تم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التركية التشيلية في 

رسوم بينما سيتم تصفير الرسوم المتبقية خالل ست سنوات، وتأمل التشيلي أن تكون االتفاقية جسراً لها لمنطقة الشرق 

مهد الطريق تسوبينما تعتبر تركيا أن هذه االتفاقية األولى لها مع بلد في النصف الغربي من الكرة األرضية  األوسط

لدخول السلع التركية إلى أمريكا الالتينية
33
. 

 تعثر اتفاقية التجارة الحرة بين الهند واالتحاد األوروبي

ت مكثفة للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين هذين والهند واالتحاد األوروبي ما زاال في مفاوضا 1114منذ العام 

مليار يورو في العام  261االقتصادين الكبيرين، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التجارة البينية بين الطرفين أكثر من 

 ، وال يزال الطرفان يتكتما بشدة عن المعوقات التي تحول دون إنجاز االتفاقية ولكن من شبه المؤكد أن األمر1122

يتعلق بمعيشة ماليين الفقراء الريفيين الهنود الذين ستتضرر معيشتهم من جراء اآلثار المحتملة االقتصادية والمالية 

% 21من السلع المتبادلة على أن يتم التفاوض على ال % 91وحتى البيئية لالتفاقية، وسوف تحرر االتفاقية تجارة 

ر، وهو ما سيمأل السوق الهندية بسلع أوروبية زراعية وصناعية مدعومة المتبقية أو أن تكون مستثناة كلياً من التحري

حسب بعض اإلحصاءات  –ورخيصة تؤثر سلباً على اإلنتاج الهندي وتسبب انتشار البطالة، وينفق االتحاد األوروبي 

مليار  41وز مليار يورو سنوياً كدعم زراعي بينما تقول أرقام أخرى غير رسمية إن الدعم يتجا 22 –األوروبية 

مليون عامل في الهند معظمهم  91يورو، ومن القطاعات األوروبية المدعومة بشدة قطاع األلبان الذي بالمقابل يشّغل 

وهو ما يكشف حجم الضرر الذي قد تتسبب به االتفاقية مع  ،منهم نساء% 41من صغار المزارعين والمربين، و

لمفوضية األوروبية تضغط على الهند إلنجاز االتفاقية حيث تطمح االتحاد األوروبي للجانب الهندي، وما تزال ا

(السوبر ماركت)الشركات األوروبية التجارية العمالقة إلى اختراق األسواق الهندية وخاصة أسواق المفرق 
34
. 

متبادل،  ويتفاوض الجانبان الهندي واألوروبي على اتفاقية تجارة حرة تسمح بتحرير واسع للتجارة البينية وعلى أساس

ومن المفترض أن تغطي االتفاقية قطاعات السلع والخدمات واالستثمارات والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية 

الفكرية باالضافة إلى قطاعات أخرى، وسوف تتجاوز هذه االتفاقية الحدود التي وصلت إليها اتفاقيات منظمة التجارة 

تفاصيل، وبالرغم من أن الموعد الرسمي الختتام المفاوضات بشأن االتفاقية العالمية لتضيف إليها المزيد من القواعد وال

إال أن معارضة المنظمات التنموية الهندية القوية لالتفاقية ما تزال تعرقل طريق االتفاقية  1121هو في أوائل العام 

                                                           
31 africa.html-to-exports-bln-20-eyes-fta-sign-to-ethiopia-turkey-237852-newshttp://www.todayszaman.com/ 
 /arkh-ties-bilateral-transform-to-turkey-http://dawn.com/2011/08/11/pakistanاستناداً إلى  32

 http://www.bilaterals.org/spip.php?article19128استناداً إلى  33

34 http://cipra.in/paper/Indo_EU_FTA.html 

http://www.todayszaman.com/news-237852-turkey-ethiopia-to-sign-fta-eyes-20-bln-exports-to-africa.html
http://dawn.com/2011/08/11/pakistan-turkey-to-transform-bilateral-ties-khar/
http://www.bilaterals.org/spip.php?article19128
http://cipra.in/paper/Indo_EU_FTA.html
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تنتهكه، وهناك عدد من والذي ترى تلك المنظمات أن االتفاقية ( الحق في الغذاء)والسيما عندما تطرح موضوع 

بان ولحوم الدجاج من لالمطالب المطروحة من قبل هذه المنظمات كتوصيات للمفاوض الهندي منها استثناء قطاعات األ

أي تخفيضات جمركية وكذلك تأسيس آلية حماية خاصة بسيطة وفعالة واإلبقاء على منع االستثمارات األوروبية في 

 .ركات وغيرها من الطلباتالهند كشركات تجزئة متعددة الما

 اتفاقية تجارة حرة بين البيرو وكولومبيا مع االتحاد األوروبي

اتفاقية تجارة حرة سوف تزيل ما يعادل نصف مليار يورو من الرسوم  1122-2-11وقعت كولومبيا والبيرو في 

خول األسواق الزراعية وتخفيض الجمركية، وتنص االتفاقية على إزالة الرسوم التعرفية السمكية والصناعية وزيادة د

العوائق التقنية التجارية وزيادة الشفافية والتنافسية، باالضافة إلى تثبيت قواعد حماية الملكية الفكرية، وكانت 

واستغرقت تسع جوالت من التفاوض 1119المفاوضات قد بدأت في العام 
35
. 

نيسيا وماليزياوروبي وكل من أندوإعداد اتفاقيات تجارة حرة بين االتحاد األ  

على اإلعداد التفاقية تجارة حرة مشتركة تكون طموحة وشاملة،  1122-6-22اتفق االتحاد األوروبي وأندونيسيا في 

لن  –أي االتفاقية  –وفي محاولة من الحكومة األندونيسية لطمأنة المزارعين القلقين من مثل هذه االتفاقية أعلنت أنها 

ارة بين االتحاد األوروبي وأندونيسيا هي تجارة تكاملية، وتصدر أندونيسيا زيت النخيل تكون مثار قلق ألحد ألن التج

والمنسوجات وتستورد اآلليات
36
. 

أن اتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا تعتبر عامالً حاسماً  1122-21-4من جهة أخرى صرحت المفوضية األوروبية في 

وهو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة  1111لدخل المرتفع بحلول العام بالنسبة لماليزيا لتصبح في فئة الدول ذات ا

وعقدت خمس جوالت من التفاوض بينما شهدت  1121-9-21الماليزية، وكانت المفاوضات بين الطرفين قد بدأت في 

فورا وتنمو التجارة الجولة السادسة، وتعتبر ماليزيا الشريك الثاني لالتحاد األوروبي آسيوياً بعد سنغا 1121بداية العام 

 -تايالند  -سنوياً، وتقول المفوضية إنها تأمل بعقد اتفاقيات تجارة حرة أيضاً مع كل من فيتنام % 2.1السنوية بنسبة 

أندونيسيا –الفيلبين 
37
. 

 اتفاق تاريخي لالتحاد األوروبي والواليات المتحدة حول الشراكة في التجارة العضوية

أن أي منتج مصادق عليه بأنه عضوي من قبل المفوضية  1121-1-22واليات المتحدة في أعلن االتحاد األوروبي وال

األوروبية أو اإلدارة األمريكية سيمكن بيعه كمنتج عضوي في كال األسواق األوروبية واألمريكية، ويعتبر البلدان أكبر 

عضوية ويساهم بتنمية مؤسسات اإلنتاج منتجين للمنتجات العضوية في العالم وهو ما سيعزز تجارة السلع الزراعية ال

الزراعي العضوي ويساعد على خلق فرص عمل جديدة على المدى البعيد، وتبلغ قيمة اإلنتاج الزراعي العضوي في 

مليار يورو وهي في تناٍم مستمر سنوياً  21كال الجانبين 
38
. 

في ظل  1121-2-16روبية أمريكية في من جهة أخرى أعلنت الحكومة البريطانية عن دعمها التفاقية تجارة حرة أو

تعثر الوصول إلى نهاية مرضية لجولة الدوحة، بحيث يكون هناك اتفاقية تجارة حرة ثنائية بين الطرفين، وأعلنت 

                                                           
35 http://ictsd.org/news/bridgesweekly/volume15/number14 / 
36 agreement.html-trade-free-ambitious-seek-eu-2011/06/15/indonesiahttp://www.thejakartapost.com/news/ 
37 -income-high-become-to-malaysia-for-crucial-eu-with-011/12/07/ftahttp://www.theborneopost.com/2

2020/#ixzz1fvoOmZ6o-by-economy 
38 

leasesAction.do?reference=IP/12/138&format=HTML&aged=0&language=Ehttp://europa.eu/rapid/pressRe

N&guiLanguage=en 

http://ictsd.org/news/bridgesweekly/volume15/number14%20/
http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/15/indonesia-eu-seek-ambitious-free-trade-agreement.html
http://www.theborneopost.com/2011/12/07/fta-with-eu-crucial-for-malaysia-to-become-high-income-economy-by-2020/#ixzz1fvoOmZ6o
http://www.theborneopost.com/2011/12/07/fta-with-eu-crucial-for-malaysia-to-become-high-income-economy-by-2020/#ixzz1fvoOmZ6o
http://www.theborneopost.com/2011/12/07/fta-with-eu-crucial-for-malaysia-to-become-high-income-economy-by-2020/#ixzz1fvoOmZ6o
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/138&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/138&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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الحكومة األلمانية عن دعمها لهذه الفكرة أيضاً، إال أن األمين العام لمنظمة التجارة العالمية أعلن أن الهوة الواسعة بين 

اد األوروبي والواليات المتحدة من الصعب ردمها ثنائياً والسيما الخالف حول القطاع الزراعياالتح
39

 . 

 تطورات االتفاقيات التجارية الحرة الكورية ومشاريعها

على اتفاقيات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما وسط  1122-21-22صادق الكونغرس األمريكي في 

اتحادات المزارعين األمريكية الذين سيزداد الطلب بشكل كبير على بضائعهم بنتيجة هذه االتفاقيات وإن تأييد قوي من 

كان المستهلك األمريكي سيعاني من ارتفاع ملموس في أسعار السلع الزراعية، وتقدر الزيادة في قيمة الصادرات 

 11مليار دوالر كما أنه ستسبب خلق أكثر من  1.2ب الزراعية األمريكية المترتبة على المصادقة على هذه االتفاقيات 

ألف وظيفة عمل زراعي، وسوف يتم حذف كامل التعرفة على الصادرات األمريكية للدول الثالث من الذرة ولحم 

الخنزير والماشية والكرز والعسل وعصير البرتقال بينما سيكون هناك إلغاء في فترة قريبة للتعرفة على سلع أخرى
40
. 

واالتحاد األوروبي لمصلحة ظهر خلل كبير في الميزان التجاري بين كوريا  1122أخرى مع نهاية العام  من جهة

، وكانت اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين قد دخلت حيز التنفيذ في حزيران من نفس العام وتتضمن حذف األخير

من الصادرات % 96التحاد األوروبي ومن الصادرات الكورية إلى ا% 99التعرفة مباشرة أو على مراحل لـ 

سنوات، وسجلت الصادرات األوروبية من األجبان ولحم الخنزير باالضافة إلى  2األوروبية إلى كوريا وذلك خالل 

سلع أخرى ارتفاعات كبيرة بعد توقيع االتفاقية، ويعزو المراقبون الخلل التجاري إلى الشكوك المتعلقة بالقدرة على 

تمويل الواردات
41

أنه يرى في اتفاقية التجارة الحرة  1122-6-11، وبالرغم من ذلك فقد أعلن االتحاد األوروبي في 

مع كوريا نموذجاً لحزم االتفاقيات األخرى مع مختلف الدول اآلسيوية ، ويرى  1122-6-2التي بدأ تطبيقها عمليًا في 

في بعض جوانبه مع كوريا وكذلك دول من اتحاد االتحاد األوروبي كالً من الهند التي يتشابه نظامها االقتصادي 

شركاء تجاريين محتملين على خطى االتفاقية مع كوريا، وبذلك يعتبر االتحاد ( رابطة دول جنوب شرق اسيا )اآلسيان 

األوروبي هذه االتفاقية أهم اتفاقية تجارة حرة قام بالتفاوض بشأنها حتى اآلن
42
. 

أن عدة سلع زراعية سوف يتم استثناؤها من  1121-1-1الصين فقد أعلنت كوريا في  بالنسبة التفاقية التجارة الحرة مع

، وتشمل تلك 1121من المتوقع أن يتم إنجازها قبل نهاية العام كان اتفاقية التجارة الحرة المشتركة مع الصين والتي 

إما أساسية لألمن الغذائي أو ستؤثر سلباً السلع الرز باإلضافة إلى السمسم والثوم والتوابل الرئيسية، وتعتبر هذه السلع 

على المزارعين في حال تحرير تجارتها وبالتالي تم تصنيفها كسلع شديدة الحساسية
43
. 

وأخيراً، ما تزال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المكسيك وكوريا الجنوبية تتعثر بعد مضي خمسة أعوام على 

من % 91بلداً بحيث أصبح  21المكسيك اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من انطالقها، وفي الوقت الذي وقّعت فيه 

تجارتها الخارجية يمر عبر اتفاقيات تجارة حرة إال أن الجمود ما زال يالزم المفاوضات مع كوريا، والعقبتان 

اع الزراعي الرئيسيتان هما القطاع الصناعي القوي في المكسيك والقطاع الزراعي المحمي في كوريا، ويعتبر القط

مسألة حساسة في كوريا وهناك دعم شعبي قوي الستمراره محمياً بشكل كبير
44

 . 

                                                           
39 http://www.bilaterals.org/spip.php?article20939 
40 http://www.memphisdailynews.com/editorial/Article.aspx?id=62854 
41 http://www.tehrantimes.com/index.php/component/content/article/894 
42 August.pdf-http://www.expandglobal.com/globalwatch/2011_July 
43 3_104034.htmlhttp://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2012/02/12 
44 http://view.koreaherald.com/kh/view.php?ud=20110529000279&cpv=0 
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الباسيفيكية والبرازيل –الكاريبية  –اتفاقية تكامل إقليمي بين مجموعة الدول األفريقية   

أكبر اقتصاد في  –ل بلداً نامياً من جهة والبرازي 49توصلت مجموعة الدول األفريقية الكاريبية الباسيفيكية التي تضم 

تعاونية فنية، حيث " جنوبية –جنوبية "لبناء كتلة  1122-21-9من جهة أخرى إلى اتفاق تاريخي في  -أمريكا الجنوبية 

تم التوقيع على مذكرة تفاهم تبني على المبادرات والمشاريع التنموية البرازيلية السابقة والحالية في دول المجموعة 

جنوبي فني وعلمي وفق آلية ثابتة وترسي أسس تعاون جنوبي
45
. 

 كوميسا تريد الدخول إلى أسواق الشرق األوسط

عن تعزيز –وهي أكبر تكتل تجاري إفريقي  –( كوميسا)أعلنت السوق األفريقية المشتركة الجنوبية والشرقية 

عن توسيع  1122-2-16حضورها في الشرق األوسط وتنمية روابطها التجارية مع البلدان العربية، وقد أعلنت في 

التابعة لها ومركزها في القاهرة ليمتد إلى منطقة الخليج، كما أعلنت الوكالة " وكالة االستثمار اإلقليمية"حضور 

اإلفريقية للتأمين التابعة لها أنها وقعت سابقاً عدداً من اتفاقيات الشراكة مع كل من السعودية ومصر والتعاون اإلسالمي 

تمويل التصديرلتأمين االستثمارات و
46
. 

 تطورات اتفاقية التجارة الحرة بين سيريالنكا وباكستان

" بسمتي"في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين سريالنكا وباكستان فقد أعلنت سريالنكا عن منح حصة تصديرية من أرز 

السريالنكي سيتولى أن القطاع الخاص  1122-8-18، وأعلنت سريالنكا في 1121طن للعام  60111الباكستاني تعادل 

استيراد كامل الحصة الممنوحة ، كما أعلنت باكستان أنها ستحافظ لسيريالنكا على نفس المستوى من التنافسية 

االستيرادية من خالل تعديل هوامش هذه الحصة سنوياً بما يتالئم مع اإلنتاج الباكستاني
47

 . 

 نجاح اتفاقية التجارة الحرة الصينية النيوزيالندية

أن قطاع األلبان النيوزيالندي حقق مكاسب هائلة بنتيجة اتفاقية التجارة  1122-6-11ت الحكومة النيوزيالندية في أعلن

الحرة مع الصين حيث تم تحريره من التعرفات الجمركية المرتفعة التي تفرضها الصين على ورداتها من األلبان 

مليار في العام خالل أربع سنوات  1ن دوالر في العام إلى مليو 211فارتفعت صادرات نيوزيالندا من هذا القطاع من 

من عمر االتفاقية وتبحث الحكومة النيوزيالندية اآلن عن كيفية تشجيع الجانب التصديري من قطاع الصوف إلى 

الصين
48
. 

 انتهاء مفعول اتفاقيتي تجارة حرة أمريكيتين

 أسواق الواليات المتحدةواإلطارات األندونيسية في  ارتفعت أسعار سمك الطون اإلكوادوري والورود من كولومبيا

األمريكية باإلضافة إلى العديد من السلع األخرى بعد أن انتهى مفعول اتفاق تجاري تفضيلي مع اتحاد اآلنديانز 

ورفضت اإلدارة  1122-2-1وآخر تستفيد منه أندونيسيا في ( كولومبيا واإلكوادور هما المستفيدان بشكل رئيسي)

ريكية تجديدهما، وأصبح على المصدرين في تلك الدول دفع الرسوم الجمركية المعتادة عند المنافذ الجمركية األم

األمريكية
49
. 
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 النزاعات التجارية  2-2-2

ال يزال جهاز فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية يعمل بفعالية، ولعله الجزء األكثر فعالية في المنظمة، وقد شهد 

تراجعاً في نسبة دعاوي اإلغراق بينما كان هناك حضور ملحوظ للدعاوي المتعلقة بالعوائق التجارية غير  1122العام 

 .زاعات التجارية مؤخراً الجمركية، وفيما يلي عرض لتطورات أهم الن

 النزاع حول الرسوم التركية على القطن الهندي

بدعوى لدى جهاز فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية بخصوص إجراءات  1121-1-11تقدمت الهند في 

 البلدين الحماية الخاصة التي طبقتها تركيا فارضة رسوماً إضافية على وارداتها من غزول القطن الهندية، ويعتبر كال

من كبار منتجي القطن في العالم، وقد فشلت مرحلة المشاورات في إيجاد حل لهذا النزاع بينهما مما دفع بالهند إلى 

االنتقال إلى مرحلة تقديم الشكوى، وتقول الهند إن اإلجراء التركي ينتهك قواعد آلية الحماية الخاصة في المنظمة وهو 

مليون دوالر سنوياً  611حوالي  إن استمر سيكلف المصدرين الهنود
50
. 

الهندي األمريكي" الدجاج"نزاع   

أثار قرار الهند بمنع استيراد لحوم الدجاج األمريكية بحجة وجود مخاوف صحية نزاعاً بين الطرفين تطور إلى قضية 

دة أن الهند حيث أعلنت الواليات المتح 1121-2-6مقدمة لدى جهاز فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية في 

تمنع استيراد بيض المائدة ولحوم الدجاج األمريكية بدون مبرر علمي مما ينتهك قوانين المنظمة، أما الهند فأعلنت أن 

قد تستطيع التكاثر والتحول إلى مسببات قوية ( فيروس ضعيف يتالشى بسرعة)المسببات الضعيفة ألنفلونزا الطيور 

التي تضع معايير الصحة  OIEالدجاج المبرد األمريكي استناداً إلى قواعد منظمة مما يسمح لها بمنع استيراد البيض و

الحيوانية
51

 . 

ويرى المراقبون أن خلفية النزاع تجارية أكثر منها صحية وتتعلق بحماية مربي الدجاج الهنود من منافسة الدجاج 

 .األمريكي

 منعكسات النزاع حول اللحوم الحمراء األمريكية في الفيلبين

على طلب تقدمت به الفيلبين إلى منظمة التجارة العالمية لتمديد السماح  1121-1-19اعترضت الواليات المتحدة في 

لها بفرض قيود كمية على وارداتها من الرز خمس سنوات أخرى بهدف حماية ماليين مزارعي الرز في الفيلبين، 

لى الطلب الفليبيني يأتي بسبب قرار الفيلبين منع استيراد وأعلنت الحكومة الفيلبينية أن اعتراض الواليات المتحدة ع

اللحوم المجمدة من الواليات المتحدة ألسباب صحية، وهو السبب الحقيقي وراء اعتراض الواليات المتحدة على تمديد 

دة نفسها بشأن المعاملة الخاصة الممنوحة للفيلبين، وكانت الفيلبين قد أعلنت أنها اعتمدت على معايير الواليات المتح

تطبق نفس المعايير  -أي الحكومة الفيلبينية  –وأنها  لحوم الدجاج المجمدة التي ُمنعت من دخول األسواق الفيلبينية ،

على المنتج الوطني المماثل
52
. 

 النزاع حول صادرات مصر من الخضار والبذور إلى االتحاد األوروبي

رفع الحظر عن الصادرات المصرية من الخضار والبذور  1122-21-2طلبت مصر رسمياً من االتحاد األوروبي في 

والذي كان قد تم فرضه بذريعة أن هذه الصادرات قد تسببت بانتشار األشرشيا كولي في دول االتحاد على شكل جائحة 
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إنه  ، ولكن مختبرات وزارة الصحة المصرية ومؤسسة نافال األمريكية لألبحاث الطبية قالتا"اختراق حزيران"سميت 

لم توجد أية آثار لإلشرشيا كولي في البذور المصرية وبالتالي ال يمكن أن تكون مصر هي السبب بالجائحة التي أصابت 

تالف كافة البذور المصرية التي تم استيرادها بين إالمنتجات األوروبية، أما الدول األوروبية فتقول إنه يجب سحب و

1122و 1119عامي 
53
. 

ألطعمة اليابانية إلى األسواق األجنبيةفرض قيود على دخول ا  

استيراد الحليب والخضر والفواكه من اليابان بسبب  1122-2-12منعت كل من الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية في 

التخوف من التلوث اإلشعاعي بعد التسونامي الذي ضرب اليابان وسبب دماراً لمنشآت نووية، بينما ستطبق أستراليا 

اً على هذه المنتجات، أما تايالند فأعلنت أنها ستختبر واردات األغذية القادمة من اليابان قبل السماح حظراً جزئي

وتفتح هذه . بدخولها لألسواق المحلية بينما ستطبق كندا وألمانيا وعدد من الدول األوروبية إجراءات فحص إضافية

لاإلجراءات الباب أمام نزاع تجاري جديد محتمل في هذا المجا
54
. 

 االتحاد األوروبي يفرض رسوم إغراق على الوقود الحيوي األمريكي

أن المفوضية األوروبية تخطط لتحقيق حول المساعدات المقدمة لمنتجي الوقود الحيوي  1122-22-22أعلن في 

لتجارة األمريكية وهو ما يمثل الخطوة األولى التخاذ إجراء بهذا الخصوص ضد الواليات المتحدة في إطار منظمة ا

ويهدف التحقيق لمعرفة فيما إذا كان مصدرو الوقود الحيوي األمريكي يتلقون مساعدات تصديرية غير  ،العالمية

وإذا ثبت أن الواليات المتحدة تقوم بذلك  ،مشروعة ويبيعون هذا الوقود لالتحاد األوروبي بأسعار مخفضة وغير واقعية

والتي  –فرض تعرفة مرتفعة على صادرات الوقود الحيوي األمريكية فسوف تقوم المفوضية األوروبية على األرجح ب

"ممارسات تجارية غير عادلة"باعتباره المساعدات  –تبلغ مئات ماليين اللترات سنوياً 
55

  . 

وعملياً فإن اإلعالن األوروبي يمثل بداية إجراءات فرض رسوم مكافحة اإلغراق، ويأتي في ظل تضاعف الكمية 

خالل % 211، بينما يقّدر أنها ازدادت بنسبة %211بنسبة  1121و 1118لوقود الحيوي بين عامي المستوردة من ا

وقبل بدء اإلجراءات، وتقول أكبر شركات إنتاج الوقود الحيوي األوروبية أن المساعدات األمريكية  1122العام 

 .منتج األول عالمياً للوقود الحيويالمقدمة لمنتجي الوقود الحيوي األمريكيين قد جعلت من الواليات المتحدة ال

 النزاع حول دخول الروبيان الصيني إلى األسواق األمريكية

بدعوى لدى جهاز فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية ضد الواليات المتحدة  1122-2-2تقدمت الصين في 

اق األمريكية، حيث فرضت بشأن الضرائب التي تفرضها األخيرة على صادرات الصين من الروبيان إلى األسو

الواليات المتحدة تلك الرسوم بناء على طريقة التصفير في حسابات هامش اإلغراق وهي طريقة رفضها جهاز فض 

عندما تم اإلقرار بأن هامش رسوم  1112النزاعات في منظمة التجارة العالمية مراراً، ويعود أصل القضية إلى العام 

وعندما استأنفت الصين القرار كسبت الدعوى مجدداً وتم تخفيض % 81إلى % 14ن مكافحة اإلغراق يجب أن يكون بي
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، واآلن ترى الصين أن الرسوم الحالية ما تزال تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وتؤدي %8-%2الهامش بنسبة 

إلى إضعاف منتجي الروبيان الصينيين
56

 . 

يليبينيةالنزاع حول الرسوم التايالندية على السكائر الف  

قرار هيئة االستئناف في جهاز فض النزاعات والمتعلق  1122-6-11تبنت األمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في 

بشكوى الفيلبين من الرسوم المالية واإلجراءات الجمركية التي تفرضها الحكومة التايالندية على وارداتها من السكائر 

اءات تميزية ومعرقلة للتجارة، وجاء القرار لمصلحة الفيلبين التي عبرت عن ارتياحها الفيلبينية وتعتبرها الفيلبين إجر

البالغ للحكم حيث كانت صادراتها من السكائر تعاني من تمييز ظالم وغير مبرر يكبد تلك الصادرات خسائر فادحة
57
. 

 التطورات االقتصادية في العالم العربي  2-2-2

"إيفبري"عن معهد  1121يقول تقرير دولي صدر في العام 
58

إن العالم العربي يواجه تحديات جدية في مجال األمن  

إلى تقلبات أسعار " الهشاشة"الغذائي وأن معدالت الفقر الموجودة أعلى من األرقام الرسمية، ويرجع التقرير سبب هذه 

المنطقة األكثر اعتماداً على االستيراد  السلع الغذائية والكوارث الطبيعية وشح المياه، ويصف التقرير العالم العربي بأنه

من احتياجاته الغذائية بينما إمكاناته الضمنية زراعياً محدودة بسبب % 21الغذائي في العالم حيث يستورد حوالي 

التغيرات المناخية وشح المياه، كما أن معدل النمو السكاني فيه هو األعلى عالمياً بعد دول الصحراء األفريقية، ويتوقع 

لتقرير إزدياد الفجوة الغذائية مما سيزيد من هشاشة وضع الفئات الحساسة، وينصح التقرير العالم العربي باتباع ا

استراتيجيتين طويلتي األمد لتغيير هذا الوضع المقلق، األولى هي تحسين نوعية ومصداقية البيانات الموجودة المتعلقة 

ء عليها والثانية هي تشجيع الصادرات غير النفطية ويشمل ذلك تحسين باألمن الغذائي لكي يتم رسم سياسات مفيدة بنا

 .البنى التحتية واالنفاق على القطاع الزراعي والحماية االجتماعية

على صعيد آخر
59

يسود التذمر مدراء شركات اإلنتاج والتسويق الزراعي في العالم العربي نتيجة تراجع أعمالهم في  

تي شهدتها الدول العربية، ففي تونس مثالً ما تزال العالقات التجارية معطّلة نسبياً بينما في ظل األحداث ال 1122العام 

االستثمارات متوقفة عن العمل، وتقول تحليالت اقتصادية مبنية على تقديرات صندوق النقد الدولي أن الست دول 

ر من ناتجها القومي وهو ما يعادل مليار دوال 21قد خسرت حوالي  1122عربية األكثر تضرراً من اضطرابت العام 

، وكانت ليبيا هي المثال األبرز حيث انخفض ناتجها القومي في العام 1121من إجمالي ناتجها القومي للعام % 22

 . ، وأما بقية الدول العربية فقد تأثرت سلباً جميعها بما فيها السعودية وقطر ولكن بدرجات متفاوتة%21بنسبة  1122

أن االضطرابات في تونس قد تسببت بارتفاع في أسعار السلع الغذائية  1122-22-29ر صدر في هذا ويقول تقري

% 11واستهالك للمخزون االستراتيجي منها فقد ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والخضار والفواكه بنسب تتراوح بين 

سلع األخرى المدعومة حكومياً إلى ليبيا كما يقول التقرير بينما تم تهريب السكر والزيوت النباتية وبعض ال% 21إلى 

مما سبب ازدهار السوق السوداء لهذه السلع، بالمقابل تراجع معدل اإلنفاق اليومي على الغذاء للفرد التونسي، ويشير 

التقرير إلى تصريح الحكومة التونسية أن االحتياطات المتوفرة لديها من عدة سلع استهالكية ال يغطي ألبعد من آذار 

1121 . 
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عن استمرار حظر تصدير مادة الرز بهدف تلبية متطلبات  1122-22-21من جانبها أعلنت الحكومة المصرية في 

السوق المحلية المصرية، وتقول الحكومة المصرية إن أي سماح بتصدير الرز سيسبب قفزة في األسعار المحلية لهذه 

بسبب االضطرابات الشعبية التي انعكست  1122العام في % 12السلعة وخاصة أن اإلنتاج المحلي قد انخفض بنسبة 

أزمة في إدارة السماد والري، ويؤكد الخبراء أن االحتياطي االستراتيجي المصري من الرز قد انخفض بشكل ملموس 

 . 1122في العام 

عن  1122العام من إجمالي الناتج المحلي في % 2زداد عجز الميزانية المغربية بنسبة تقارب اوبالنسبة للمغرب فقد 

العام السابق بسبب زيادة الدعم الحكومي وهو ما دعا الحكومة إلى فتح الباب بشكل موارب أمام بيع األصول الحكومية 

لسد هذا العجز، ويعتمد الناتج المحلي المغربي بشكل كبير على اإلنتاج الزراعي ولكن الصادرات الزراعية وغيرها ال 

 .لميزانيةتنمو بشكل كاف لسد العجز في ا

أن أسعار الغذاء في منطقة الشرق  1122-22-14في ( الفاو)بالمقابل، أعلنت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

، 1118برغم انخفاض أسعار الغذاء عالمياً بعد أزمة العام % 81بنسبة  1111األوسط تحديداً قد ارتفعت منذ العام 

لهذه الظاهرة هو عدم قدرة العديد من الدول على اللحاق إنتاجياً بالنمو ويرى خبراء المنظمة أن السبب األساسي 

 .السكاني المرتفع، وال سيما الدول الفقيرة المتميزة بنمو سكاني سريع

ويرى المراقبون أن الزراعة العربية هي بحاجة ماسة إلى استثمارات متنوعة النقاذها من التراجع، ورغم أن مجموعة 

تنمية تقوم باستثمارات زراعية إال أن التمويل العربي ما يزال بعيداً عن االستثمار في مجال الزراعة، البنك اإلسالمي لل

وكان إعالن جدة حول األمن الغذائي قد طلب من البنك اإلسالمي للتنمية تكريس المزيد من الموارد للقطاع الزراعي،  

ي نحو الزراعة مثل ماليزيا وتركيا فإن العالم العربي لم وخالفاً لبعض الدول اإلسالمية التي يتوجه فيها تمويل قو

يمارس فعلياً هذه التجربة بعد باستثناء حاالت محدودة، وبالتحديد فإن المصارف اإلسالمية التي تتمتع بشعبية تؤهلها 

 .للعب دور في هذا المجال ما تزال بعيدة عن االستثمارات الزراعية المحلية في الدول العربية

 السياسات التجارية المتعلقة بالصحة والصحة النباتية والحيوانية  2-2-2

 الدانمارك تفرض ضرائب على الدهون للحد من العادات غير الصحية

ما أسمته بضريبة الدهون على العديد من السلع الغذائية كالزبدة والزيوت للحد من  1122-21-2فرضت الدانمارك في 

دوالر لكل كيلوغرام من الدهون المشبعة في األطعمة، والدانمارك هو  1.9يعادل  العادات الغذائية غير الصحية بما

البلد األول في العالم الذي يفرض مثل هذه الضريبة كما يقول المراقبون، وتقدر الضريبة بناء على كمية الدهون الداخلة 

في إنتاج السلعة الغذائية وليس على الكمية الموجودة في المنتج النهائي
60
. 

التحاد األوروبي يتوصل إلى اتفاق حول قواعد عالمات الغذاء ا  

إلى اتفاق جديد حول قواعد عالمات الغذاء يهدف إلى الحد  1122-6-22توصل مفاوضو دول االتحاد األوروبي في 

ق من مستوى السمنة المفرطة في االتحاد األوروبي من خالل جعل المستهلك أكثر معرفةً بما يشتريه، وحسب االتفا

الجديد فإن كافة المنتجات الغذائية يجب أن تحمل عالمة توضح محتواها من الطاقة والملح والسكر والبروتين 

                                                           
60 -unhealthy-rbcu-to-fat-taxing-starts-news/denmark-http://bangordailynews.com/2011/10/02/news/world

habits/ 

http://bangordailynews.com/2011/10/02/news/world-news/denmark-starts-taxing-fat-to-curb-unhealthy-habits/
http://bangordailynews.com/2011/10/02/news/world-news/denmark-starts-taxing-fat-to-curb-unhealthy-habits/
http://bangordailynews.com/2011/10/02/news/world-news/denmark-starts-taxing-fat-to-curb-unhealthy-habits/
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والدهون المشبعة وغير المشبعة ، ولكن ستكون معظم المشروبات الروحية مستثناة من ( الكاربوهيدرات)والسكريات 

هذا القرار
61
. 

راثي على المنتجات الحيويةالواليات المتحدة تعارض عالمة التعديل الو  

تعتبر الواليات المتحدة أكبر منتج لألغذية المعدلة وراثياً في العالم، وتقريباً فإن جميع إنتاجها من الذرة وفول الصويا 

هو معدل وراثياً لذلك فهي صاحبة مصلحة قوية في توسع استهالك األغذية المعدلة وراثياً في العالم، وبالتالي فهي من 

ضين لسياسة العالمات الفارقة التي تشير إلى كون المنتج معدل وراثياً رغم أن هذه السياسة مطبقة على نطاق المعار

واسع آسيوياً وأوروبياً، وتدعم هذا التوجه الحكومي األمريكي بقوة منظمة الصناعات الحيوية التقنية التي تطالب بشكل 

ارة الحرة للضغط على الدول األخرى من أجل منع العالمات صريح أن تستخدم الحكومة األمريكية اتفاقيات التج

الفارقة الخاصة بالتعديل الوراثي
62
. 

 واقع األمن الغذائي عالمياً   2-2-6

 ارتفاع مؤشر الفاو لألسعار الغذائية

ي المرة وه  1121-1-9نقاط كما أعلنت الفاو في  2بمقدار  1121ارتفع مؤشر الفاو لألسعار الغذائية في بدايات العام 

، وكانت الزيوت هي السلعة األكثر ارتفاعاً تليها الحبوب 1122األولى التي يرتفع فيها هذا المؤشر منذ حزيران 

فالسكر ثم األلبان واللحوم، وتقول الفاو إنه ال يوجد تفسير محدد لهذا االرتفاع ولكن قد تكون المخاوف من ضعف 

المحاصيل في الموسم القادم هي السبب
63
. 

1123-1121ات عالمية بمحصول جيد من الحبوب في العام توقع  

باعتبار الظروف % 2.1بنسبة  1122-1121 الموسممن المتوقع إن يتحسن إنتاج الحبوب القابلة لإلستهالك عالمياً في 

في العام  المناخية المالئمة نسبياً واالتجاهات العامة الخاصة باإلنتاجية، كما يتوقع أن يكون هناك المزيد في التحسن

التي سيتم حصادها في ) 1121ولكن بقدر أكبر من عدم الموثوقية نظراً للشكوك حول ظروف زراعة العام  1122

وحسب تقرير صادر عن المفوضية األوروبية(. 1122العام 
64

فمن المتوقع أن يتراجع إنتاج االتحاد األوروبي من  

 .قى إنتاج االتحاد من الحليب في نفس المستوىعلى أن يب% 2.2بنسبة  1122و 1121اللحوم في العامين 

لكن من جهة أخرى يبدو أن أزمة عرض بالنسبة لمحصول الذرة تلوح في األفق، فقد قامت الصين بإحدى أهم 

وهو ما  1122-21-22ألف طن من الذرة األمريكية كما أعلن في  911الصفقات التجارية في تاريخها حيث اشترت 

المتنامي بشدة على هذه السلعة سيلعب دوراً أساسياً في أسعارها العالمية وأسعار الحبوب يظهر أن الطلب الصيني 

العالمية بشكل عام بعد اآلن، وتشير هذه الصفقة الصينية الهائلة إلى أزمة عرض عالمية بخصوص الذرة تلوح في 

 .األفق القريب

                                                           
61 idUSTRE75E4D120110615-labelling-food-eu-http://www.reuters.com/article/2011/06/15/us 
62 http://www.sustainabilitynz.org/docs/RightToChooseGMFreeFoodandtheTPP_Nov2011.PDF 
63 january/157626/on-in-rebound-prices-food-standard.com/india/news/global-businesshttp://www. 
64 http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/index_en.htm 

http://www.reuters.com/article/2011/06/15/us-eu-food-labelling-idUSTRE75E4D120110615
http://www.sustainabilitynz.org/docs/RightToChooseGMFreeFoodandtheTPP_Nov2011.PDF
http://www.business-standard.com/india/news/global-food-prices-rebound-in-january/157626/on
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/index_en.htm
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في الصين، هذا وتتوقع الحكومة  -فيها الذرة  بما –وتأتي هذه الصفقة رغم التوقعات بمحصول ممتاز من الحبوب 

وهو ما سيؤثر حتماً وبشكل كبير على  1121مليون طن من الذرة خالل العام  21إلى  4الصينية استيراد ما بين 

األسعار العالمية
65
. 

 تطورات سوق الوقود الحيوي  2-2-4

السنوي من الوقود الحيوي للمرة األولى منذ ُصدم نمو صناعة الوقود الحيوي بتعثر مفاجئ تمثل بإنخفاض اإلنتاج 

، علماً أن إنتاج الوقود الحيوي كان في نمو ثابت طيلة العشر سنوات 1121-2-21عشر سنوات، كما أعلن في 

الماضية، ويعود سبب اإلنخفاض إلى ضعف هامش اإلنتاج في كل من البرازيل والواليات المتحدة، وهما البلدان 

ويعتبر موضوع الوقود الحيوي من المواضيع المثيرة للجدل باعتبار أن البعض . لوقود الحيويالمنتجان الرئيسيان ل

المحاصيل الغذائية كالسكر والذرة والقمح وزيت النخيل من أفواه الفقراء " تسرق"يتهم صناعة الوقود الحيوي بأنها 

الوقود الحيوي بالتأثير على أسعار هذه ومن الممكن أن يتسبب تراجع إنتاج . لتستخدمها في إنتاج الوقود الحيوي

 .المحاصيل والمنتجات بحيث تنخفض أسعارها بشكل ملموس

أن إنتاج الوقود الحيوي لن  1122-21-2هذا ويقول تقرير للمجلس الوطني لألبحاث في الواليات المتحدة صدر في 

دوالر  292كأن يصل سعر برميل النفط إلى  يكون مجدياً اقتصادياً في القريب العاجل، إال إذا تغيرت الظروف الحالية

مثالً أو تدخل موارد أخرى في عملية اإلنتاج ، ولكن من جهة أخرى فإن استخدام الوقود الحيوي له آثار بيئية حيث 

يخفض استخدامه من انبعاث الغازات مقارنة بالوقود النفطي ولكن حراثة األرض التي ستستخدم لزراعة المحاصيل 

ج المزيد من غاز ثاني أوكسيد الكربون مما سيجعل الحصيلة النهائية لألثر البيئي غير معلومة كما يقول الالزمة ستنت

 .التقرير

إن العالقة بين اإلنتاج الزراعي ( على سبيل المثال، تُراجع تقديرات وزارة الزراعة األمريكية)وتقول التقديرات 

نقل األغذية وتصنيع وفي هذا اإلطار فإن  ،امى بقوة يوماً بعد يوموالغذائي من جهة ومصادر الطاقة من جهة ثانية يتن

األسمدة وتشغيل الجرارات واآلليات الزراعية كل هذا يجعل األمن الغذائي العالمي يعتمد بشدة على مدى توفر الوقود 

الزراعي نظراً الستهالكه  والغاز، كما زاد إنتاج الوقود الحيوي من قوة هذه العالقة بين أسعار الطاقة وتكاليف اإلنتاج

ويتزايد االعتماد على مصادر الطاقة كلما حاولت الصناعات  ،الوقودللذرة حيث ازداد هذا االستهالك مع ارتفاع أسعار 

الغذائية التقليل من الحاجة إلى العمالة البشرية، وتعطي عملية إنتاج بيض المائدة صورة واضحة جداً عن هذه العالقة 

بط هذه العملية قديماً بالطاقة على اإلطالق ولكن تقنيات اإلنتاج والهنكارات التكثيفية وتنويع منتجات حيث لم تكن ترت

البيض المسّوقة بدالً من البيض بحد ذاته كل هذا أدى إلى االعتماد الشديد على مصادر الطاقة
66

   . 

 نظرة على بعض السياسات االقتصادية في دول إقليمية وعالمية  2-2-8

اسات الزراعية في االتحاد األوروبي والواليات المتحدةالسي
67

 

يتمحور النقاش حالياً في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بشأن السياسات الزراعية حول االتجاه المستقبلي 

تاج للمدفوعات المرتبطة باألسعار، فهل سيستمر االتحاد األوروبي باالعتماد على المدفوعات غير المرتبطة باإلن

                                                           
65 061509140.html-squeeze-supply-signals-corn-us-order-http://news.yahoo.com/china 
66 00144feab49a.html-8383-11e0-f333-/6efc4118http://www.ft.com/cms/s/0 
 .توجد تفاصيل موسعة حول هذا الموضوع في الفصل الخامس من هذا التقرير 67
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ويخفض الدعم السلعي السعري، وهل ستستمر الواليات المتحدة بالمحافظة على المدفوعات المباشرة التي تدعم الدخل 

قد صدرت في " قوانين المزرعة"في السنوات السيئة والجيدة على حد سواء؟ بالنسبة للواليات المتحدة كانت سلسلة من 

نتاج من المحاصيل واعتمدت على المدفوعات المباشرة لهذا الغرض الفترة السابقة بهدف تخفيض الحافز لزيادة اإل

كان قد قّدم برنامجاً جديداً لكنه اختياري لمكافحة التقلبات السعرية ( 1118صدر في العام )ولكن آخر قانون مزرعة 

 2991ه منذ العام تتج( CAP)واإلنتاجية على مستوى المزرعة، وأما االتحاد األوروبي فإن السياسة الزراعية العامة 

بثبات نحو االبتعاد عن الدعم السعري للمحاصيل والمنتجات الحيوانية من خالل التدخالت السوقية ودعم الصادرات 

باتجاه االعتماد على المدفوعات المباشرة بغض النظر عن أسعار المنتجات أو كمية اإلنتاج
68
.  

 دول البريكس

أعلنت مجموعة دول البريكس
69

تأكيدها على الرغبة بنظام تجاري  1122-2-22ي جمعت قادتها في في القمة الت 

عالمي متعدد األطراف مبني على قواعد تجارية في إطار منظمة التجارة العالمية داعية إلى اتفاق شامل ومتوازن 

م روسيا إلى إلنهاء جولة الدوحة بنجاح، كما أعلنت الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا عن تأييدها القوي النضما

المنظمة، حيث لم تكن روسيا قد أصبحت عضواً في المنظمة بتاريخ انعقاد القمة، وتمثل قيمة اقتصادات دول البريكس 

تريليون دوالر ولكن معدل النمو االقتصادي لدول  22تريليون دوالر بينما تبلغ قيمة االقتصاد األمريكي  21مجتمعة 

كما يقول االقتصاديون، حيث يبلغ معدل نمو  1111د األمريكي بحلول العام البريكس سيجعلها تتفوق على االقتصا

لكل منهم، وتعتبر هذه المجموعة % 2والروسي والبرازيلي % 8سنوياً والهندي % 9.2االقتصاد الصيني مثالً 

المحرك الحقيقي للنمو االقتصادي العالمي
70

 . 

 روسيا تبحث عن إعادة اكتساب أسواق ألقماحها

وروسيا تحاول بإلحاح استعادة حصتها في أسواق القمح العالمية  1122في العام ( انتهاء الموسم)هر السابع منذ الش

نتيجة الظروف المناخية  1121والسيما المستوردين السابقين الذين خسرتهم إبان الحظر على تصدير القمح خالل العام 

مليون طن وهو رقم كبير  91أكثر من  1122ب في العام فقد بلغ إنتاج روسيا من الحبو 1121وبعكس العام  ،آنذاك

مليون طن قمح بناء على تقديرات مجلس الحبوب  11يستلزم تسويقاً متميزاً حيث يفترض أن تصدر روسيا حوالي 

مجتمعة ربع صادرات  –أوكرانيا وكازاخستان  –العالمي، ويتوقع أن تبلغ صادرات روسيا مع شريكيها اإلقليميين 

، وتكون روسيا بذلك هي رابع مصدر للقمح في العالم، وتؤكد روسيا لزبائنها في سوق 1121ن القمح في العام العالم م

القمح أنها قادرة مع شركائها اإلقليميين على تأمين حاجاتهم من القمح باستمرار، ومن أهم األسواق الواعدة لروسيا في 

اً رئيسياً عالمياً للحبوبمجال الحبوب منطقة الشرق األوسط التي تعتبر مستورد
71
. 

 الهند تمنع تصدير القطن

بمنع تصدير القطن هزة في سوق القطن العالمي حيث تعتبر الهند ثاني أكبر مصّدر  1121-2-21أثار قرار الهند في 

القطن للقطن في العالم بينما توقع الخبراء أن تتراجع أسعاره محلياً مما سنعكس سلباً على المزارعين، وكانت أسعار 

العالمية المرتفعة نسبياً خالل السنوات األخيرة قد أدت إلى تشجيع منتجي القطن على التوسع بإنتاجهم رغم عدم ارتفاع 

                                                           
  1122بالندفورد ورفاقه ،  68
69

 .البرازيل –جنوب إفريقيا  –الهند  –الصين  –تضم كالً من روسيا  
70 http://ictsd.org/news/bridgesweekly/volume15/number12/ 
71 market_966.html-wheat-orldw-on-pressure-putting-news/Russia-the-at-look-http://momagri.org/UK/a 

http://ictsd.org/news/bridgesweekly/volume15/number12/
http://momagri.org/UK/a-look-at-the-news/Russia-putting-pressure-on-world-wheat-market_966.html
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مستويات االستهالك، واعتبر منتجو القطن الهنود أن هذا اإلجراء يسيء إلى مبدأ الشفافية ويضر بالتنبؤية وبالتالي 

لسلعية للقطنسيسبب عدم انتظام في سير السلسلة ا
72
. 

 الصين ستستمر بالدعم الزراعي

عن خططها بتوسيع وزيادة  1121-1-1أعلنت الصين في  1121في أول قرار سياسات هام للحكومة الصينية في العام 

اإلنفاق على العلوم واألبحاث والتقنيات الزراعية وهو ما يعني زيادة الدعم الزراعي بشكل متسارع كما كان الحال 

نوات األخيرة، وقالت الحكومة الصينية في بيان لها إن المساعدات سيتم إعادة توجيهها نحو القطاعات األكثر خالل الس

إنتاجية على أن يتم التركيز على مزارعي الحبوب تحديداً كما سيتم دعم المنتجات المعالجة وراثياً باالضافة إلى 

استمرار دعم المدخالت الزراعية
73

 . 

" جوع"نتج زيت الزيتون في العالم لكنها قد تواجه أزمة تركيا ستصبح ثاني م  

بفضل % 211يرتفع اإلنتاج التركي من زيت الزيتون بنسبة ( 1122و 1121العامين )للعام الثاني على التوالي 

يت الحوافز التي تقدمها وزارة الزراعة التركية لمنتجي زيت الزيتون وتعتبر تركيا البلد الخامس عالمياً في إنتاج ز

الزيتون والرابع من حيث عدد األشجار، وإذا واصل اإلنتاج نموه المستمر فمن المتوقع أن تصبح تركيا ثاني أكبر منتج 

ألف طن زيت زيتون وخصوصاً أن األشجار  611حيث قد يبلغ إنتاجها  1122عالمي لزيت الزيتون في العام 

ما سيجعل تأثيرها حاسماً في تحديد السعر العالمي لهذا المزروعة حديثاً تبدأ بإعطاء المواسم بعد ثالث سنوات م

المنتج
74

 . 

أن ارتفاع أسعار السماد والوقود زاد من  - 1121-2-9كما أعلن في  -لكن من جهة أخرى تقول غرفة الزراعة التركية 

تواجه تركيا أزمة الصعوبات التنافسية للمزارع التركي عالمياً، وإذا انخفضت إنتاجية القطاع الزراعي التركي فقد 

جوع طويلة األمد، وتقول الغرفة إن المزارعين األتراك مازالوا بحاجة للدعم الحكومي، وبدون هذه الدعم ال يمكن 

مليون مزارع مسجل ويستفيد  1.8للقطاع الزراعي أن يشكل رافداً حقيقياً لالقتصاد الوطني، وأعلنت الغرفة أن هناك 

مليون مزارع غير مسجل وال يحق له االستفادة من الدعم، وبالتالي على الدولة أن  1.2من الدعم الزراعي بينما يوجد 

تمنهج الدعم بطريقة يستفيد منها جميع المزارعين
75
. 

 ةاالتفاقيات والتطورات المتعلقة بسوري: القسم الثاني  4-2

ري بشكل كبير مع كل من العراق وروسيا بإنجاز اتفاقية التجارة الحرة مع إيران وازياد التبادل التجا 1122تميز العام 

من جهة وبالعقوبات الظالمة التي فرضتها جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي وبعض الدول األخرى على القطر 

من جهة أخرى باإلضافة إلى تعليق إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، كما صدرت بعض القوانين والمراسيم في إطار 

التشريعية التجارية السورية لتكون منسجمة مع قواعد التجارة الدولية، وفيما يلي عرض ألهم هذه إعداد البيئة 

 .التطورات

                                                           
72 http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/127869/ 
73 http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/124690/ 
74 http://www.teatronaturale.com/article/3108.html 
75 -in-aid-without-hunger-face-may-.hurriyetdailynews.com/turkeyhttp://www

agriculture.aspx?pageID=238&nID=11027&NewsCatID=344 

http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/127869/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/124690/
http://www.teatronaturale.com/article/3108.html
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-may-face-hunger-without-aid-in-agriculture.aspx?pageID=238&nID=11027&NewsCatID=344
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-may-face-hunger-without-aid-in-agriculture.aspx?pageID=238&nID=11027&NewsCatID=344
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-may-face-hunger-without-aid-in-agriculture.aspx?pageID=238&nID=11027&NewsCatID=344
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 إتفاقية التجارة الحرة مع إيران  2-1-2

وقد ،  1122في مجال االتفاقيات التجارية خالل العام  ةتعتبر اتفاقية التجارة الحرة مع إيران هي اإلنجاز األبرز لسوري

، 1121-2-12حيز التنفيذ الفعلي في دخلت و ،1122-4-24ق االتفاقية من قبل الجانب السوري بتاريخ تم تصدي

وتنص االتفاقية على إقامة منطقة تجارة حرة خالل فترة انتقالية تستمر لمدة أقصاها خمسة سنوات وذلك بهدف تعزيز 

تخفيض الرسوم أيضاً على  كما تنص، راعيةعلى تجارة السلع وخاصة الز التعاون االقتصادي والتخلص من القيود

دخول تاريخ من  الفترة االنتقالية التي يجب أن تبدأوذلك خالل  %2نسبة  وصوالً إلى سنوياً  %11الجمركية بمقدار 

 .أنها قررت شراء نصف اإلنتاج الزراعي السوري 1122-21-22هذا وقد أعلنت إيران في  .االتفاقية حيز التنفيذ

 ات العربية الظالمة على القطرالعقوب  2-1-1

 عن فرض مجموعة من العقوبات على القطر وتشمل منع سفر كبار 1122-22-14أعلنت الجامعة العربية في 

المسؤولين السوريين الى الدول العربية، ووقف التعامالت التجارية مع القطر، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة 

استثمارات داخل سورية، وكذلك وقف  العقوبات تجميد أي مشروعات أو كما تشمل، السورية في الدول العربية

المركزي، ووقف المبادالت التجارية الحكومية  ةرحالت خطوط الطيران الى سورية ووقف التعامل مع مصرف سوري

ن تشكيل ، كما أعلن ع"السلع االستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري"مع الحكومة السورية باستثناء ما أسموه 

"معاييرمحددة"وفقا لما أسمته الجامعة العربية  "السلع االستراتيجية"ـلجنة من الدول العربية لوضع قائمة ب
76
. 

وأعلن كل من لبنان والعراق واألردن عن عدم التزامه بهذه العقوبات، وهو ما يضعف تأثير هذه العقوبات إلى حد كبير 

بقيمة )من اجمالي الصادرات السورية % 16األول عربياً ويستأثر بنحو حيث إن العراق مثالً هو الشريك التجاري 

من الصادرات السورية % 21-28من الصادرات السورية للدول العربية و% 41 -62وهو ما يعادل ( مليار ليرة 229

ات حكومية ، مع توقع1122مليارات دوالر خالل العام  2حوالي  ةغير النفطية، وبلغ حجم التبادل التجاري مع سوري

مليارات العام القادم، وبشكل عام إذا استثنينا العراق واألردن ولبنان تكون الصادرات السورية  4عراقية بارتفاعه إلى 

 .مليار ليرة 29مليار ليرة والواردات أقل من  22الزراعية للدول العربية تعادل ما قيمته 

 العقوبات األوروبية الظالمة على القطر  2-1-2

وفي تواريخ مختلفة عن فرض خمس عشرة حزمة من  1121و 1122لمفوضية األوروبية تباعاً خالل العامين أعلنت ا

وحظر التعامالت المالية والمصرفية مع  ةالعقوبات على القطر تشمل منع توريد السلع الكمالية وسلع تكنولوجية لسوري

التحويالت المالية وتجميد المشاريع األوروبية في البنوك السورية وتجميد األصول المالية للحكومة السورية ومنع 

ومعاقبة عدد من المؤسسات العامة والخاصة السورية وعدد من الشخصيات السورية وحظر استيراد النفط  ةسوري

 .ةالسوري أو االستثمار في قطاع النفط بسوري

سورية بتنفيذها بالتعاون مع أطراف أنها ستعمل على متابعة المشاريع التي بدأت الحكومة ال ةهذا وقد أكدت سوري

أوروبية رغم انسحاب تلك األطراف منها، وسوف يتم ذلك من خالل طرح نصف قيمة تمويل تلك المشاريع عبر 

مناقصات دولية تشارك فيها شركات عالمية تدخل مناصفة في التنفيذ مع الحكومة السورية، على اعتبار أن سورية 

من قيمة التمويل، بينما % 21ية عقود واتفاقيات تنفيذ تلك المشاريع شاركت بنسبة عندما وقعت مع األطراف األورب

 .كان األوربيون يتحملون النصف اآلخر من إجمالي قيمة التمويل

                                                           
استناداً إلى موقع البي بي سي  76

co.uk/arabic/middleeast/2011/11/111127_syria_arab_sanctions.shtmlhttp://www.bbc. 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/11/111127_syria_arab_sanctions.shtml
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ويقول المراقبون إن االقتصاد السوري يعمل إلى حد ال بأس به على قاعدة االكتفاء الذاتي كما أن البدائل مع الدول 

 .جودة رغم أن االقتصاد السوري متأثر بالعقوباتالصديقة تبقى مو

77 وتركيا يق اتفاقية التجارة الحرة بين سوريةتعل  2-1-2
 

ضوء الممارسات التركية تجاه تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في  1122-21-2قررت الحكومة السورية في 

مة كتجميد األصول الحكومية السورية في البنوك التي تضمنت اتخاذ عدد من اإلجراءات االقتصادية الظال ةسوري

تعليق االتفاقية  1122-21-9التركية وتعليق التعاون المصرفي مع المصرف السوري المركزي، كما أعلنت تركيا في 

 .من جانبها أيضاً 

                                                           
 .استناداً إلى نفس المصدر السابق أعاله 77
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:أهم النتائج  

  لباستمرار تعثر مفاوضات الدوحة بحيث تضاءلت اآلمال كثيراً حول وصو 1122تميز العام 

 .الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى أي اتفاق ينهي جولة الدوحة في المدى المنظور

  2في جنيف بعد  1122-21-28اختتم المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية أعماله في 

 .أيام شهدت انضمام روسيا وجزر ساموا والجبل األسود للمنظمة

 من % 22ى اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب الذي سيصفر التعرفة على المصادقة األوروبية عل

 .المنتجات الزراعية والسمكية المغربية

 تعليق مفاوضات االتحاد الجمركي بين االتحاد األوروبي وتركيا. 

 اتفاق تاريخي لالتحاد األوروبي والواليات المتحدة حول الشراكة في التجارة العضوية. 

 الباسيفيكية والبرازيل –الكاريبية  –ليمي بين مجموعة الدول االفريقية اتفاقية تكامل إق. 

 العالم العربي يواجه تحديات جدية في مجال األمن الغذائي. 

  ارتفاع مستمر لمؤشر الفاو لألسعار الغذائية لكن توقعات عالمية بمحصول جيد من الحبوب في

 .1122-1121الموسم 

 رة مع إيران وتباشر العمل بهاتنجز اتفاقية التجارة الح ةسوري. 

 ةالجامعة العربية واالتحاد األوروبي يفرضان مجموعة من العقوبات الظالمة على سوري. 

  وتركيا ةتفاقية التجارة الحرة بين سورياتعليق
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السياسات الزراعية في بعض الدول المتقدمة  –الفصل الخامس 

 والنامية

 لمحة عامة 5-1

وتزايد القلق العالمي  1121بعد أن ظهرت عليه عالمات االنتعاش في عام  1122ي العام االقتصاد العالمي ف تباطأ

بشأن استدامة الديون السيادية في منطقة اليورو واالقتصادات الناشئة على نطاق واسع، وال سيما الصين التي أظهرت 

ى الطويل في دول منظمة التعاون النمواالقتصادي وبقيت البطالة بشكل خاص مرتفعة على المد تباطؤ اٍت علىمؤشر

 1122رتفع معدل متوسط البطالة في منطقة اليورو في النصف الثاني من العام ا، بينما (OECD)والتنمية االقتصادية 

  (.1121تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، )

، أما في أوروبافي  والنشاط الهش دا،التباين بين النمو القوي في الواليات المتحدة وكن وقد اظهرت التوقعات تعزيز

والدمار الذي خلفه  1122آذار  22الذي اصابته في  األرضيةاليابان فقد أظهر االقتصاد الياباني انكماشاً بعد الهزة 

 .تسونامي على البالد

قد توسعت وخصوصاً في دول منطقة اليورو و( OECD)في دول  داعمةً  بالنسبة للسياسات المالية، فقد بقيت سياساتٍ 

 equity)، كما تعكس أسعار المساواة 1122المخاوف بشأن استدامة الدين السيادي في االتحاد المالي األوروبي للعام 

price ) ًأكبر في االسواق المالية إال أن االصالحات البنيوية تعمل على تقليص المديونية في القطاع المالي  في العالم ثقة

 .في عدد من الدول بما في ذلك داخل منطقة اليورو المالية العامة األوضاعوضبط 

أن تجاوزت مستوى ما قبل األزمة في عام  بعد 1122أما فيما يخص التجارة العالمية، فقد نمت بعض الشيئ في العام 

الصادرات في أمريكا الجنوبية بالتوسع  استمرتحيث ( 1121تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ) 1121

آسيا والدول ذات االقتصاديات الناشئة كانت الصادرات  من العالم بما فيه اآلخرت نمو عالية، بينما في الجزء بمعدال

 .أقل فعالية، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي وخصوصاً في االتحاد األوروبي واليابان

وكانت المستويات المتوسطة  ،1122فقد استمرت باالرتفاع في النصف األول من عام  األوليةبالنسبة ألسعار السلع 

فوق % 21، وقد ساهمت أسعار الطاقة والوقود بزيادة قدرها ( 1121)أعلى بكثير مما كانت عليه في العام السابق 

الرقم القياسي ألسعار المواد الغذائية في بداية عام  ، كما ارتفع أيضاً 1121التي كانت سائدة في العام  األسعارمستوى 

، وقد سجل إنتاج كل من القمح والحبوب 1118مما كانت عليه أسعار الذروة في العام  أعلىإلى مستويات  1122

مما ساعد على تجديد المخزونات العالمية وكبح جماح األسعار خالل النصف الثاني  1122الخشنة رقماً قياسيا في عام 

 . من العام
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 .1121 – 1116مؤشر أسعار السلع األساسية للفترة  2-2الشكل 

 

 .1121، ( OECD)صورة من  تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية : المصدر

 OECD))تطور السياسات الزراعية في منطقة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   2-1

ية منظمة التعاون االقتصادي والتنملم يطرأ أي تغيير في اإلطار التشريعي العام على السياسات الزراعية في دول 

(OECO ) االقتصادية  األزمة، وكانت معظم البلدان في مرحلة التشاور لتطوير السياسات الزراعية بعد 1122في عام

، ومن المرجح في ظل البيئة االقتصادية الحالية أن تشدد معظم دول 1119 – 1118التي حصلت خالل الفترة 

OECD ففي  .زانية والنفقات الزراعية الكبيرةيلة لموارد الميعلى ضبط أوضاع الهيكلية المالية وتكاليف الفرصة البد

اإلنفاق مستقرة في حين كان هناك زيادة في  OECDالسنوات األخيرة، بقيت نفقات الميزانية على الزراعة في بلدان 

يجب أن يشكل فرصة لدول هو بعض االقتصاديات الناشئة، ومن المرجح أن يستمر هذا االتجاه والزراعي في 

OECD سمح لها بالوصول لسياسات زراعية أفضل وتحسين الفعالية من حيث التكلفةت. 

السياسات الزراعية المراجعة التشريعية للنظامين الهامين في مجال السياسات الزراعية أطر يجري حالياً ضمن 

يعات السياسة وتشر 1121العمل فيه في أيلول من العام  انتهىالذي  األمريكيالقانون المزرعي  :العالمية وهما

إتخاذ القرار لكل  آلية، وتختلف 1122الزراعية المشتركة في االتحاد األوروبي الذي ينتهي العمل فيها مع نهاية العام 

المفوضية )والمؤسسات المعنية مثل  األعضاءمنهما بحيث تخضع السياسات الزراعية المشتركة للمناقشة بين الدول 

بين الدول )، وقد أدرجت المفوضية األوروبية مقترح كامل للمفاوضات (وروبياألوروبية والمجلس والبرلمان األ

تشمل التعليمات التفصيلية حول السياسات الزراعية األوروبية، والتي يتوقع لها أن تدخل حيز ( األعضاء في االتحاد

يتم مناقشته في الكونغرس ف األمريكيأما فيما يتعلق بالقانون المزرعي . 1122من كانون الثاني  األولالتنفيذ في 

من قبل المعنيين وأعضاء الكونغرس  1122تم تقديم عدد من المقترحات الرسمية في نهاية العام  األمريكي، حيث

بالتزامن مع مداوالت اللجنة المشتركة المختارة لخفض العجز في الميزانية، هذا وتواصل لجنة الزراعة في الكونغرس 

التشريع الجديد إال أنه يبقى هناك إحتمال مواصلة العمل بالقانون الحالي مالم يتم التوصل العمل نحو إيجاد إجماع على 

 .إلى إجماع حول التشريع الجديد
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السابقة في  اإلصالحالعديد من سياسات بقد انتهى العمل ، فOECDفيما يتعلق بالسياسات الزراعية في دول منظمة 

أن الحكومات لم توافق أو تعلن عن حزم جديدة من السياسات الزراعية، إال  1122/1121العام  المنظمة فيبعض دول 

من اإلصالح  األربعةالسنوات  انتهاءإلى  1122أشارت مبادرة إصالح السياسات الزراعية في العام  ففي سويسرا

ية بخصوص والتي تميزت باالنتقال التدريجي من دعم سعر السوق إلى مدفوعات الميزانية وما زالت المفاوضات جار

 1121المبادرة المستقبلية للزراعة في العام  العمل في انتهىفقد أما في أستراليا ، اإلصالحاتاتخاذ حزمة جديدة من 

مجموعة من برامجها سوف تتكامل مع المبادرة االقتصادية  أنالتي ركزت على التكيف مع التغيرات المناخية إال 

العمل ببرنامج التطوير القطاعي واستراتيجية  انتهىأيضاً في المكسيك و ،يفةالنظ خطة الطاقة المستقبليةالواسعة مثل 

فقد تم الموافقة على ما يسمى الورقة البيضاء حول الزراعة وسياسات أما في النروج ، 1121تغير المناخ في العام 

مناقشتها بشكل دوري مع منظمات الغذاء إال أن أدوات السياسة الزراعية الرئيسية والمعايير المطبقة بقيت كما هي ويتم 

 .المزارعين

من جهة أخرى، التزال المشاورات قائمة حول التشريعات الجديدة في بعض الدول التي سوف ينتهي العمل في هياكل 

 – 1121للعام  في تركيا، ويتضمن هذا على سبيل المثال الخطة االستراتيجية 1122السياسات الزراعية فيها في العام 

فسوف يستمر العمل في اليابان  فيإيسلندا، أما تفاقيات الثالثة المتعلقة باأللبان واألغنام وقطاع البستنة في واال 1122

، وتم تقديم المبدأ 1122الخطة الحالية حول الغذاء والزراعة وتنمية المناطق الزراعية وبشكل فعال حتى نهاية العام 

تراعي هذه الخطة و 1122شراكة االقتصادية الشاملة في العام االساسي وخطة العمل لتنفيذ سياسة أساسية عن ال

 .خيارات السياسة في االنتقال التدريجي من دعم أسعار السوق إلى تدابير مالية معينة

 تشيليبتطبيق مجموعة من التغيرات في ترتيباتهم المؤسسساتية، ففي  OECDقامت بعض الدول االخرى في منظمة 

فقد تم األعالن عن دمج  نيوزيلندامع وزارة الزراعة، أما في ( ACHIPIA)المة الغذاء تم دمج وكالة النوعية وس

 Ministry for Primary األولية الصناعاتوزارة الزراعة والغابات بوزارة الثروة السمكية لتصبح وزارة 

Industries.  

  تطور الدعم الزراعي في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  2-1-2

تبر الزراعة من القطاعات التي تتطلب التدخل الحكومي، ولكن األهداف واألدوات ونتائج الدعم تختلف مع مرور تع

وتتضمن السياسات الزراعية إجراءات تساهم في خلق تحويالت مباشرة  وحسب الدول، األساسيةالوقت حسب السلع 

لمساحة المزروعة ومدفوعات الدخل، كما تشمل والدعم حسب ا اإلنتاجللمنتجين مثل الدعم السعري ودعم مدخالت 

إجراءات تطوير وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية والمؤسساتية التي يستفيد منها المزراع بطريقة غير مباشرة 

وقد عملت دول منظمة التعاون  ،، لذلك هناك تنوع كبير في مستويات وهياكل الدعم عبر الدول(خدمات عامة)

في  اإلصالحاتلتنمية على المدى الطويل نحو تخفيض مستوى الدعم المقدم للزراعة من خالل عملية االقتصادي وا

بين  اإلصالحمع وجود تفاوت في عملية ووالتجارة،  اإلنتاجؤدي إلى تشوهات أقل في عملية تالسياسات الزراعية التي 

الواسع  االعترافكان  OECDدول الــ جميع  ، إال أن القوة الدافعة وراء عملية إصالح السياسات فيدول المنظمة

  (.decoupling)بمبدأ فصل الدعم عن إنتاج السلع 

والذي يعتبر المؤشر الذي  PSE))من خالل مقياس تقديرات دعم المنتجين  OECDيتم قياس الدعم الزراعي في دول 

المتقدمة وبعض البلدان غير  يرصد واقع الدعم الزراعي في إطار إصالح السياسات الزراعية في بعض البلدان
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ضافة إلى مؤشر تقدير الدعم الكلي المؤشرين الرئيسيين األعضاء في هذه المنظمة، ويعتبر هذا المؤشر باإل

في يكمن الهدف الرئيسي من حسابات دعم المنتجين إن ، والمستخدمين من قبل المنظمة لقياس الدعم المقدم للزراعة

وتقييم مدى التقدم الذي وصلت إليه الدول في عملية إصالح السياسات المقدم نوي إظهار تقديرات وبنية الدعم الس

مؤشر للقيمة النقدية السنوية إلجمالي التحويالت من المستهلكين  بأنهمقياس تقدير دعم المنتجين ويعّرف  ،الزراعية

السياسات  عنناتجة )ي الضرائب ومن دافع( سياسات تبقي األسعار المحلية فوق مستويات السوق العالمي عنالناتجة )

للمنتجين الزراعيين ويتم قياسها على مستوى أرض المزرعة وهي تنشأ من إجراءات السياسات ( من الموازنة الممولة

ويعبر عن . التي تدعم الزراعة بغض النظر عن طبيعتها وأهدافها وانعكاساتها على اإلنتاج أو دخل المزراعيين

أو كنسبة مئوية من إجمالي فاتورة المزرعة تجعل التقدير ( مليار دوالر مثالً )قيمة المطلقة تقديرات دعم المنتجين بال

على سبيل المثال، عندما نقول أن مؤشر دعم فنة الدعم بين الدول وعبر الزمن، مقبوالً على نطاق واسع ومفيداً لمقار

زارع اإلجمالية تأتي من بيع للمنتجات سنت من كل دوالر من إيصاالت الم 81فهذا يعني أن % 11 منتجين يعادل

 . فتعبر عن الدعم الذي يتلقاه المزارعون% 11بقيمة أسعار السوق العالمية أما الـ 

من حوالي  1122-2996انخفاضاً مستمراًخالل الفترة  OECDفي دول ( PSE) أظهرت تقديرات دعم المنتجين

ة، هذا باالضافة إلى تطور الطريقة التي يتم تقديم الدعم من في معظم السنوات الحالي% 11في بداية الفترة إلى % 21

  .يوضح بنية تقديرات دعم المنتج المختلفة 1-2الشكل خاللها للمزارعين والتي تصنف ضمن فئات مختلفة، و

 .( PSE)%  1122 – 2986في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للفترة ( PSE)يرات دعم المنتج دتق بنية 1-2الشكل 

 

 .منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، بيانات تقديرات دعم المنتجين وتقديرات دعم المستهلكين: المصدر

هو إجراء تخفيض تدريجي للدعم على أساس على المدى الطويل OECD الرئيسي في جميع أنحاء دول  كان التطور

المقدم إلنتاج السلع والذي يتضمن دعم أسعار  حيث يعتبر الدعم، (MPS) إنتاج السلع وخصوصاً دعم سعر السوق

، إلى جانب واإلنتاجواحدة من أكثر أشكال الدعم المشوهة للتجارة  اإلنتاجالسوق والمدفوعات التي تعتمد على 

من جهة أخرى هناك دفعات تعتمد على معايير ال ترتبط  ،مدفوعات غير مقيدة تستند إلى استخدام المدخالت المتغيرة
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الدخل، حيث ال  أو receipts))مزروعة وأعداد الحيوانات والفواتير الالحالي، مثل المساحة الحالية غير اإلنتاجب

 .وكذلك الدفعات التي تعتمد على معايير غير سلعية يشترط أن تكون مساهمة باالنتاج من أجل استالم الدفعات،

ون االقتصادي والتنمية ناتجة عن السياسات إن حوالي الخمس من إجمالي فواتير المزارعين في دول منظمة التعا

في بلدان  1122، حيث بلغ الدعم المقدم للمنتجين في العام %( PSE)العامة لدعم المزارعين ويشير إلى ذلك مؤشر 

% 11و % 11من إجمالي فاتورة المزارعين وبانخفاض طفيف من %  29مليار دوالر وبنسبة  121المنظمة حوالي 

هو أدنى مستوى وصل إليه الدعم  1122نخفاض الحاصل في العام ويعتبر اال ،على التوالي 1119و 1121في العامين 

 – 1119خالل الفترة  PSE %))منتجين منذ منتصف الثمانينات، فقد بلغت متوسط تقديرات دعم المنتجين للالمقدم 

 .2988 -2986للفترة % 24و 2994-2992للفترة %  21بالمقارنة مع % 11حوالي  1122

 .1121 – 2996للفترة ( OECD)تطور مؤشرات الدعم لبلدان منظمة التعاون والتنمية   3-2الشكل 

 

 .1121صورة من تقرير تقدير ورصد السياسات الزراعية لدول منظمة التعاون والتنمية ،  :المصدر

مؤشرات أخرى تتكامل مع إن االنخفاض الحاصل في إتجاه دعم المنتجين على المدى الطويل ينعكس أيضاً من خالل 

، فقد بلغ إجمالي إيصاالت المزرعة في 78(NAC)، كما هو واضح في معامل المساعدة االسمية %( PES)مؤشر 

 ،(2.16 قيمة معامل المساعدة االسميةوبالتالي تكون )% 16دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بالمتوسط حوالي 

أي )%  21حوالي النسبة حيث كانت  2994-2992ل ملحوظ مقارنة مع الفترة تقلص بشكالدعم ب المتعلق المؤشرهذا 

حوالي النسبة فيها والتي كانت  2988-2986بالمقارنة مع الفترة فيظهر كبر األاالنخفاض  أما( 2.21كان المؤشر 

 (.OECD ،1121تقرير)( 2.29أي كانت قيمة المعامل )% 29

                                                           

 .وتلك الموجودة في السوق بدون دعم( بما فيها الدعم)هو النسبة بين إيصاالت المزرعة   78
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لكل دولة من دول منظمة التعاون ( PSE%)مقياس عم المنتجين حسب ن دأ 5-2الشكل من خالل بشكل عام نالحظ 

% 2وتراوحت معدالت االنخفاض من  1122والتنمية االقتصادية قد انخفض بشكل معتدل أو بقي بدون تغيير في العام 

يا ونيوزيلندا الواليات المتحدة وأسترالفي أما  ،بقي الدعم عند مستويات العام السابق سويسرا والمكسيك فيف ،%2إلى 

 .1122على التوالي في عام %  1و  8 بينازدادت نسبة تقديرات دعم المنتجين بنسب تتراوح  فقد وكوريا

وبهذا يمكن القول بأن االنخفاض الحالي في دعم المنتجين في كثير من الدول كان نتيجة تطورات في األسواق العالمية، 

رتفاع األسعار العالمية فإن سياسات دعم األسعار المحلية أحدثت تحويالت أكثر منه تغيراً صريحاً في السياسات، ومع ا

كما أن  1122 ٪ في عام21ونتيجة لذلك انخفضت تقديرات دعم المنتجين من مكون دعم سعر السوق إلى نحو  ،أصغر

مل مع الظروف دعم الميزانية تزايد بشكل رئيسي في بعض الدول نتيجة للدفعات المقدمة لمساعدة المزارعين للتعا

 .االستثنائية مثل الجفاف والفيضانات

.79(نسبة من إجمالي فاتورة المزرعة) 1122و  1121تقديرات دعم المنتجين حسب الدول للعاميين  5-2كل الش  

 

 1121صورة من تقرير تقييم السياسات للعام : المصدر 

 المؤثرة واإلقليميةدراسة بعض االقتصادات العالمية  5-3

 التحاد األوروبيا  2-2-2

 األوروبي عن تطورالسياسات الزراعية في االتحاد لمحة

وقد تم إعداد هذه السياسة لزيادة  ،ألولى لتأسيس المجموعة األوروبيةتعود السياسات الزراعية العامة إلى األيام ا

عالمية الثانية وقد تحققت اإلنتاج الغذائي األوروبي لمواجهة نقص وزيادة دخول المزارعين في مرحلة ما بعد الحرب ال

هذه األهداف على المدى القصير من خالل دعم أسعار السوق ولكن التوسع في االتحاد األوروبي وتغير األهداف 

 .الزراعية استدعى تطور السياسات الزراعية العامة

                                                           
  .تتضمن الدول غير االعضاء فيهاإجمالي الدعم في ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ال :مالحظة 79
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االتحاد األوروبي من  تعتبر السياسة الزراعية المشتركة مجموعة من القوانين والتشريعات واالجراءات التي يتبناها

والتجارة والتصنيع الغذائي في دول االتحاد مع  اإلنتاجتحديد سياسات عامة وموحدة للقطاع الزراعي تنظم عملية  أجل

ذاء وبأسعار بالتنمية الريفية كقطاع حيوي في االتحاد األوروبي يوفر للمستهلك عرض ثابت من الغ االهتمامتزايد 

 :رئيسي للسياسة الزراعية المشتركة كما هو موضح في المخطط أدناه هيف الاهداأل توكان، مناسبة

 معدل االكتفاء الذاتي األمن الغذائي من خالل زيادة. 

 من خالل استخدام تقانات زيادة اإلنتاج الفنية تحسين اإلنتاجية. 

 أسعارالمنتجات الزراعية استقرار. 

 عي، لتأمين مستوى معيشي معقولاالجتما المكون)الزراعية  دعم دخل عدد كبيرمن األسر. 

 مراحل تطور السياسة الزراعية المشتركة

 – ألمانيا الغربية - تحاد وهي فرنسااقترح ما يسمى تقرير سباك على وزراء خارجية الدول الستة األصلية في اال

البيئة االجتماعية لعدة أسباب منها  معاملة خاصة للزراعة 2926في نيسان  لوكسمبورغ -بلجيكا -هولندا - إيطاليا

والمرونة القليلة للطلب والفوارق في اإلنتاجية وأسعار المدخالت والعوائد بين  اإلنتاجالخاصة بالمزارعين وتقلب 

 2928تم وضع األساس إلنشاء السياسات الزراعية العامة في مؤتمر ستريسا المنعقد في تموز عام . األقاليم المختلفة

تم تبني آليات السياسات  2961عام الي ف، وأهمية المزارعين لالستقرار االجتماعيوالذي أكد فيه الوزراء على 

 .2961الزراعية العامة من قبل الدول الموجودة ودخلت حيز التنفيذ عام 

تتميز باالبتعاد عن دعم األسعار  ،2991عدة إصالحات رئيسية منذ عام ( CAP)شهدت السياسة الزراعية المشتركة 

( SPS)عرفت بنظام الدفعة المفردة و اإلنتاجالمباشرة للمزارعين، وكانت هذه المدفوعات منفصلة عن نحو المدفوعات 

 .(CAP)في السياسة الزراعية المشتركة وتشكل إلى حد بعيد اآلن أكبر عنصر من عناصر الميزانية 

 1118البداية وحتى العام  الشكل التالي يوضح أهم التطورات الحاصلة في إصالحات السياسات الزراعية العامة من

 .  وسوف يتم شرح النقاط الموجودة بشكل تفصيلي الحقاً 

 .التطور التاريخي للسياسة الزراعية العامة 2-2الشكل 
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 .1122، "سياسة التدخل بالسوق لسياسة األبتكار: السياسات الزراعية المشتركة من منظور "صورة من موجز السياسات : المصدر

  2771إصالحات 

تعرف بإصالح ماك شاري، حيث تبنى فيها االتحاد األوروبي سلسلة من اإلصالحات والتي جاءت كمحاولة لتخفيض 

مجموعة جديدة  إدخالإلى  باإلضافةاألسعار الزراعية وجعلها أكثر أستقراراً وتنافسية في األسواق الداخلية والعالمية، 

 .من المعايير البيئية الزراعية

 1111جدول أعمال 

والعملة  1112كان هذا نتيجة للتحضير في التوسع في االتحاد األوروبي شرقاً ليشمل عشر بلدان إضافية في أيار و

، باإلضافة إلى 1112تشرين األول  22الموحدة والتحضير لجولة المفاوضات الجديدة حول التجارة العالمية في 

ته تعزيز منافسة السلع الزراعية في األسواق المحلية والعالمية المنافسة المتزايدة لمنتجات البلدان النامية، وأهم مقترحا

 .باإلضافة إلى صياغة سياسات جديدة للتنمية الريفية

  1113إصالحات السياسة الزراعية المشتركة في العام 

الت وقد كان من المتوقع أن تؤدي مراجعة نصف المدة إلى تعدي 1111يعرف بمراجعة نصف المدة لبرنامج أعمال عام 

إال أن المفوضية األوروبية  1116حتى عام  1111طفيفة فقط في طريق التعديل المقرر من خالل برنامج أعمال عام 

تجاوزت نطاق صالحياتها األصلي واقترحت تعديالت جوهرية على السياسات الزراعية المشتركة قبل االنضمام 

ة فيما بعد، كما أكدت على ضرورة اتخاذ قرار بشأن الكامل لألعضاء الجدد حيث سيكون اتخاذ أي قرار أكثر صعوب

التعديل طويل المدى في أسرع وقت ممكن من أجل تحديد سقوف اإلنفاق الزراعي وتجنب مخاطرة المزيد من 

ويتمثل التغيير الرئيسي المقترح في مراجعة نصف المدة في تبني منهج فك  ،تخفيضات الميزانية في السنوات القادمة

إلى تحسين توجه السوق وضمان  باإلضافةكامل للدعم الزراعي وتحويل الدعم من المنتجات إلى المنتجين االرتباط ال

 .التوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية
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وتم إتخاذ مجموعة من اإلجراءات المقترحة بتقديم دفعة واحدة مباشرة لكل مزرعة وذلك بناًء على الدفعات التاريخية 

وإلغاء شروط الزراعة أو اإلنتاج التي قد تسمح بإعطاء المزارعين الحرية ( كأساس للتقييم 1111-1111تم أخذ الفترة )

 :ماذات هدفين وهجديدة ويمثل تغيير المعونات آلية ، الكاملة إلنتاج منتجات مختلفة أو عدم اإلنتاج على اإلطالق

 .تحويل األموال من سياسات السوق إلى التنمية الريفية .2

 .فقات المعونات المباشرة من أجل إيجاد الموارد الماليةتوفير ن .1

أما الفصل االخير من مجموعة التعديالت فيتضمن زيادة ميزانية التنمية الريفية وتعزيز إجراءات الزراعة البيئية 

 ورعاية الحيوان والتأكيد على أهمية نوعية الغذاء 

  التحقق من صحة السياسة الزراعية المشتركة

ولتقييم ما إذا كانت تلك السياسات قد نجحت  1112تم اتخاذه إلستعراض السياسة الزراعية المشتركة للعام  وهو إصالح

ودخل حيز التنفيذ  1118في العام  اإلصالحالموافقة على مقترحات  توقد تم، اإلصالحاتو هناك حاجة للمزيد من أ

  .(1119 – 1118تقرير التجارة الزراعية مراجعة )مجموعة من التعديالت  واتخذت 1119في كانون الثاني 

 .الزراعية المشتركة اتتقييم تطوير السياس 2-2 اإلطار

عن  قد طورت قطاع توجيه السوق، حيث كان هناك تحرك تدريجي وثابت بعيداً  2988 - 2986، إن إصالح السياسات منذ عام عموماً  -

يشكل تشويه سياسات االنتاج والتجارة حالياً حوالي .لتخفيض في مستوى الدعم مستويات عالية من دعم أسعار السوق ومدفوعات االنتاج وا

هذا باالضافة إلى القيود المستخدمة على مدخالت االنتاج  (PSE)من الدعم المقدم للمنتجين بحسب مقياس تقديرات دعم المنتجين % 12

 .المرافقة ألغلب المدفوعات 

هذا (PSE) من الدعم المقدم للمنتجين بحسب مقياس تقديرات دعم المنتجين% 12الياً حوالي يشكل تشويه سياسات االنتاج والتجارة ح -

  .باالضافة إلى القيود المستخدمة على مدخالت االنتاج المرافقة ألغلب المدفوعات

منوحة بدون أي شرط إن تنفيذ اإلصالحات األخيرة أدت إلى مزيد من خفض التدخل في السوق والحماية وزيادة حصة المدفوعات الم -

  .لالنتاج، وفقاً لذلك فقد سمح للمنتجين باالستجابة بشكل أفضل إلشارات السوق

 .(EAGF) من نفقات% 1.2كنتيجة لالصالحات وإرتفاع االسعار العالمية، إنخفض دعم الصادرات بنسبة  -

ائية وتخفيض التعريفة الجمركية المطبقة في حالة العجز، إن دخول المنتجات الزراعية لألسواق تطورت من خالل عدد من االتفاقيات الثن -

 .ومع ذلك فإن مجموعة من المنتجات استمرت بالخضوع لحصص التعريفة الجمركية واألجراءات الوقائية الخاصة

لدول االعضاء في االتحاد قد تؤدي إلى تشويه المنافسة عبر ا(  68المادة )إن المرونة في تنفيذ مدفوعات محددة للسلع على المستوى الوطني  -

 .من الملف% 21االوربي على الرغم من محدودية هذه الدفعات والتي التتجاوز 

على يجب على المبادرات الرامية إلى تعزيز االبتكار الزراعي في االتحاد األوروبي أن تعود بالنفع على القدرة التنافسية واستدامة القطاع  -

 .المدى الطويل

المزيد من الجهود التي تركز على تطوير الدعم ليكون موجه بشكل أفضل لتحسين اإلنتاجية واالستدامة والتنافسية للقطاع الحاجة إلى بذل  -

 .على المدى الطويل، في حين تم إحراز تقدم كبير في خفض مستوى الدعم، وحصة اإلنتاج والدعم المشوه للتجارة

 .تقرير منظمة التنمية والتعاون االقتصادي: المصدر

صلت وو ،شكلت السياسات الزراعية العامة لالتحاد األوروبي دائماً جزءاً هاماً من الميزانية العامة لالتحاد األوروبي

 في% 21النسبة  أصبحتبينما  ،في الثمانينات من القرن الماضي% 81 إلى من الميزانية العامة ة الجانب الزراعينسب

على مدى سنوات ضمن إطار عملية اإلصالح المستمرة لهذه السياسات  تناقصت هذه النسبة، وبشكل عام 1112 العام

٪ من ميزانية االتحاد األوروبي وبحلول 28 حوالي 1121 تمثل حتى العامما تزال كانت لكنها ال تزال كبيرة حيث أنها 
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الفترة المالية  بالقيمة الحقيقية في بعد انخفاضٍ % 21يتوقع أن تنخفض حصة اإلنفاق وبشكل كبير إلى  1122العام 

 .الحالية

وزيادة الميزانية بالقيمة والذي نتج عن توسع في االتحاد  األخيرةنفاق عبر الثالثين سنة هر تطور اإلظالشكل التالي ي

المباشرة المرتبطة بكمية  الدفعاتإال أنه لوحظ إنخفاض  1119مليار يورو في العام  21األوروبي بإجمالي بلغ أكثر من 

وبرامج االستثمار في التنمية  باإلنتاجغير المرتبطة  الدفعاتفي السنوات العشرين السابقة لصالح ( coupled)نتاج اإل

دعم الصادرات باإلضافة إلى اإلنفاق على إجراءات دعم السوق  انخفضت تاخذ أهمية متزايدة، بينما أالريفية والتي بد

أسعار السوق في العالم تكاد تكون  تجاهاالتحاد األوروبية توضح بأن سياسات  اإلجراءاتهذه  ،األدنىإلى المستويات 

عن  بي متلقي للسعر العالمي عوضاً وورتحاد األاال أنوهذا إن دل على شيئ فإنه يدل على  ضآلتهاغير موجودة بسبب 

 .يكون واضعه أن

 .(1114عار الثابتة في حسب االس)تطور االنفاق في السياسات الزراعية المشتركة في االتحاد األوروبي  6-2الشكل 

 

  .1121الجوانب العالمية للسياسة الزراعية المشتركة، : المصدر

 أبرز مالمح التجارة الزراعية في االتحاد األوروبي

من الناتج المحلي اإلجمالي % 2.4، وتشكل الزراعة حوالي االقتصاديةقاليم تبر االتحاد األوروبي من أكبر األيع

يعتبر االتحاد . األعضاءاختالفات واضحة بين الدول  مع وجود( 14)طقة االتحاد األوروبي من العمالة في من% 2.6و

شكلت صادرات ، حيث ثاني أكبر دولة مصدرة في العالمو األوروبي من الدول المستوردة الصافية للمنتجات الغذائية

يوجد في االتحاد . هلي وارداتمن إجما% 6.4ومن إجمالي صادرات االتحاد األوروبي % 6.2هذه المنتجات حوالي 

وتستهلك حوالي  اإلقليمفيها، حيث تحتل الزراعة حوالي نصف أراضي  اإلنتاجتنوع كبير في البنية المزرعية ونظم 

 .(OECD 1121تقرير )ربع المياه في االتحاد األوروبي 

بنسبة  اً أن التجارة الكلية سجلت عجزبالنسبة للتجارة الزراعية في االتحاد األوروبي فهي عموماً في حالة توازن، إال 

الذي يتميز مليار يورو، وتؤكد بيانات التجارة لالتحاد األوروبي  81بحوالي  1121-1118٪ في السنوات الثالث 2

 بأن االتحاد يستورد من الواليات المتحدة والصين واليابان وروسيا أكثر بكثيررئيسي عالمياً مصدر ومستورد  بكونه

، ويمكن أن نالحظ وجود اتجاه تصاعدي في الميزان التجاري الزراعي لإلتحاد الناشئةن االقتصادات مما يستورده م

 .(5-2الشكل ) 1118و 1114األوروبي باستثناء فترة الركود خالل العامين 



1122التجارة الزراعية السورية   

 

107 

 

 .مليون يورو –( 14)في دول االتحاد األوروبي  1121 – 2999الميزان التجاري الزراعي  للفترة  5-2لشكل ا

 

  .تقرير االتحاد األوروبي :المصدر

 داء التصديري للمنتجات الزراعية في االتحاد األوروبياأل

 :الصادرات الزراعية

ت التجارة الزراعية يعتبر االتحاد األوروبي ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية بعد الواليات المتحدة وقد أظهر

ستعيد التوازن االيجابي في تجارة تل توعاد تم عكس هذا االتجاه 1121، ولكن في عام األوروبية عموماً عجزاً مزمناً 

إلى الزيادة في قيمة الصادرات التي تلت االنخفاض الحاد في التجارة العالمية في  ويعزى ذلك أساساً  ،السلع الزراعية

 .1119عام 

لى المنتجات النهائية، وتجاوز كان الطلب القوي ع 1121نتعاش الصادرات في العام اإن أهم العوامل التي أدت إلى 

ساسية والسلع سعار السلع األأرتفاع اقتصادي فضالً عن تحاد األوروبي لحالة الركود االالشركاء األساسيين لال

الوسيطة، باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل تقلبات أسعار الصرف التي أضعفت اليورو والتدابير التجارية التقييدية 

 .ن األساسيين األخرينالمتخذة من قبل الالعبي

 .(مليون يورو) 1121 – 2999للفترة  14الصادرات الزراعية لالتحاد األوروبي  1-2الشكل 

 

  .صورة من تقرير االتحاد األوروبي :المصدر
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المفتوح في الحفاظ على الوصول لألسواق  االستمرارداء الناجح للتصدير في االتحاد األوروبي يعتمد على إن األ

، وعدم السماح بتقليد المنتج األصلي في قطاع األغذية الزراعية، باإلضافة إلى تعزيز كأسواق للتصدير الخارجية

 ".السوق المفتوحة" وجود االتحاد األوروبي كمصدر للمنتجات ذات الجودة العالية، والمحافظة على خاصية

ل الواليات المتحدة واليابان وسويسرا، تهدف سياسة االتحاد األوروبي التجارية إلى ضمان وجهات التصدير لدول مث

وكذلك االقتصادات الناشئة مثل روسيا وآسيا وأمريكا الجنوبية ويمكن تحقيق هذه النتائج فقط من خالل كونه شريكاً 

 .تجارياً مهما وموثوقاً به في البلدان أخرى

 .(14)أهم الوجهات التصديرية لالتحاد األوروبي  2-2الجدول 

 

 .من تقرير االتحاد األوروبيصورة  :المصدر

 :الواردات الزراعية

وروبي المستورد األكبر في العالم للمنتجات الزراعية، متخطياً الواليات المتحدة والصين واليابان بقي االتحاد األ

 أيضاً المستوردكما يعتبر ، بسبب الركود االقتصادي 1119وروسيا، على الرغم من إنخفاض قيمة الواردات في العام 

للمنتجات الزراعية من البلدان النامية وذلك كنتيجة لسياساته التي تتيح فرص التبادل التجاري لهذه الدول مع  األكبر

 واألمناألوروبية، مما يتيح للتجارة البينية أن تساهم في النمو االقتصادي  لألسواقاالتحاد األوروبي وتأمين الولوج 

 .فية في هذه البلدانالغذائي والحد من الفقر والتنمية الري

: حيث توزعت الزيادة على مجموعات الواردات كما يلي% 9انتعشت الواردات األوروبية بنسبة  1121في عام 

 ( 7-2الشكل انظر )٪ للسلع األولية 29٪ للسلع الوسيطة و14للمنتجات النهائية، % 22
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 .(مليون يورو) 1121 - 2999للفترة  14الواردات الزراعية لالتحاد األوروبي  7-2الشكل 

 

  .صورة من تقرير االتحاد األوروبي :المصدر

  1121 – 1122تطور السياسات المحلية في االتحاد األوروبي للفترة 

بعد أن تم إقرار االتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه من قبل وزراء الزراعة في االتحاد األوروبي بشأن التحقق من 

، فإن التدخل العام في سعر كل من 1118شتركة، وذلك في االجتماع الذي انعقد في العام صحة السياسة الزراعية الم

كميات الشراء التي يتم التدخل فيها للمنتجات  كما أنالقمح والزبدة ومسحوق الحليب منزوع الدسم بات محدوداً، 

ب منزوع الدسم أما مايزيد عن طن للحليآالف  219للزبدة وطن ألف  21مليون طن للقمح و 2بحدود الزراعية كانت 

كما أن التدخل بات متاحاً من خالل معونات التخزين الخاصة المتعلقة  .األسعارهذه الكميات فتخضع لعملية عروض 

للحصول على مساعدات خاصة لتخزين ( مناقصة) األسعاربحفظ بعض المنتجات الزراعية األخرى، وتم فتح عروض 

من نفس العام، أما مساعدات التخزين الخاصة  األولم أعيد فتحها في تشرين ومن ث 1122زيت الزيتون في صيف 

 .1122للحم الخنزير فقد كانت متاحة لعدة أسابيع في بداية العام 

المدفوعة لمنتجي الرز والسكر  األسعارفإن  الماضي نتيجة إلنخفاض التدخل في السعر خالل العقد األول من القرن

انخفضت حصة الحليب  ، وقد1122ح لتصبح متماشية مع األسعار العالمية في العام بشكل واض انخفضتوالحليب 

وهذا يرجع  1122في العام % 28إلى  1112في العام % 21منزوع الدسم من تقديرات دعم المنتجين من حوالي 

 . العالمية األسعاربشكل أساسي إلى ارتفاع 

في %  2مقدار وتالها زيادة أخرى ب 1122 – 1121ترة خالل الف% 2الحليب زادت بحدود  إن التعامل مع حصص

في كانون  ، أيضاً 1122بالنسبة للحليب بحلول العام وسوف يتم إنهاء التعامل مع الحصص ، 1121 – 1122الفترة 

 األعضاءالدول ، حيث أعطيت لقطاع الحليبتم التوصل التفاق غير رسمي حول قواعد جديدة  1122الثاني من العام 

في جعل العقد مكتوب وملزم بين المزارعين والمصنعين، وتلزم القواعد الجديدة مشتري الحليب بتقديم حد أدنى الخيار 

، الكمية، والمدة وتفاصيل أخرى ذات عالقة األسعارلمدة العقد للمزارعين، ويجب أن يتضمن العقد عناصر محددة مثل 

يتم التفاوض حول  أنويجب  يمكن ضبطها أو استباقها ال ومجموعة من القواعد لمعالجة الظروف التي بتسديد الدفع

ولكن منظمات المنتجين ممكن أن تتفاوض بشكل جماعي بالنيابة عن  ،هذه العناصر بشكل حر بين المزارع والجابي



1122التجارة الزراعية السورية   

 

110 

ما إلى حد األعضاء
80

و لبان كما هلجعل التعاقد إلزامي في قطاع األ ، وهذه الحالة كانت في فرنسا حيث تم إتخاذ قرار

 .الحال بالنسبة لقطاع الخضار والفواكه

، تم الحد من المرونة المسموح بها للبلدان األعضاء باالتحاد في الحفاظ على 81ما يسمى نظام الدفعة المفردة وفي إطار

% 211كمساعدات للقطن بينما بقيت % 22٪ كمكافأة لرأس الغنم الواحد وإلى 21دفعات محددة للسلع لتصل إلى 

قر المذبوح من المكافأة المقدمة للحوم الب إيقاف كل 1121و 1122وتم في عام ، بقار في مرحلة الرضاعةبالنسبة لأل

اإلنتاج النوعية لألرز والدفعات المقدمة للخضار والفواكه والبندورة والمساعدات المقدمة  ةأولحم ذكر البقر ومكاف

شاء والمساعدات لتصنيع األعالف المجففة والقنب رعي بطاطا الناللمكسرات والبذور والمحاصيل البروتينية ومز

 .والكتان

في االتحاد األوروبي المرونة في تقديم المساعدة لقطاعات ذات حاالت محددة كجزء من  األعضاءأصبح للدول 

 واألغنام، وهذه غالباً مايتم استخدامها في قطاعات الثروة الحيوانية لمنتجات األلبان 68إجراءات مايسمى المادة 

هي أكثر عمومية في طبيعتها فعلى  الدعم المقدم لقطاع المحاصيل ضمن إجراءات المادة المذكورة أنوالماعز، كما 

، وهذا اإلنتاجسبيل المثال هناك تشجيع للدورات الزراعية ولكن تتوسع الدفعات المقدمة لسلع محددة لتحسين نوعية 

تغطي مدفوعات محددة غير سلعية مثل  68ما أن إجراءات المادة ك، القمح القاسي، التبغ، زيت الزيتون والسكر يشمل

 .إعانات تأمين اإلنتاج والمدفوعات الخاصة بالزراعة العضوية واإلنتاج الصديق للبيئة

مع تقديم مجموعة من التدابير  1122وحتى العام  1114من العام ( RDPs)تنفيذ برامج التنمية الريفية  استمرأيضاً 

مدفوعات لتبني نظام الجودة، على سبيل المثال مدفوعات رعاية الحيوان، مدفوعات الستيفاء المعايير، الجديدة تتضمن 

إلى % 82من ( RDPs)عتمدت بعض التعديالت التي زادت من معدل التمويل في مجال برامج التنمية الريفية اكما 

 (.البرتغال -اليونان  -إيرلندا  -التفيا  -انيا تحديداً روم)التي تواجه صعوبات اقتصادية ومالية  األعضاءللدول % 92

مليون دوالر لمزارعي الخضار الذين  226بـ تم إقرار حزمة من المساعدات الطارئة في االتحاد األوروبي تقدر 

 %.41 -% 21 يكوالي وسوف يتم تعويض الخسارة السوقية بنسبةاثروا باألزمة الحاصلة من مرض اإلت

مليون دوالر  22قطاع الخضار والفواكه في فرنسا مع إنشاء محفظة مالية وطنية تصل إلى كذلك تم وضع خطة عمل ل

وقد تضمنت الخطة مجموعة من اإلجراءات على المدى القصير التي تم من خاللها تخفيض مساهمات المنتجين المالية 

لموجودين بالقطاع وتبني سياسة ودعم المزارع القابلة لالستمرار وإحداث صندوق لتدريب المزارعين ا واالجتماعية

 .وتقديم الدعم لتحديث البيوت البالستيكية دعم لتحسين أنواع الخوخ

من الدفعات المباشرة بموعد مسبق عن % 21ع مايصل إلى يبتوز األعضاءكما سمح االتحاد األوروبي لعدد من الدول 

في كٍل من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا  1122ربيع المعتاد بستة أسابيع للمزارعين المتضررين من الجفاف الذي حصل في 

كما تم رفع طلبات لدفعات متقدمة من قبل البرتغال وأسبانيا لدعم المنتجين  1121وإسبانيا ولوكسمبورغ، وفي أذار 

 . 1121 – 1122المتضررين من الجفاف الحاصل في شتاء وربيع الموسم 

                                                           
 .من إنتاج الحليب الوطني% 22من اإلنتاج في االتحاد األوروبي و% 2.2يمكن لهذه المنظمات التفاوض حول  80
81

ي بموجبها دفعات المفردة والتالمباشرة، والمعروفة باسم خطة النظام جديد للمدفوعات  1112لعام  ( CAP) ت الزراعية المشتركةساالح السياصعرض ا 

 ، بمعنى تم فصل الدعم عن اإلنتاجلم يعد االنتاج مرتبط بالدعم 
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 1121 – 1122 تطورات السياسة التجارية األوروبية خالل الفترة

، فقد بلغ الدعم المقدم للصادرات في العام 1121قتصادية الصادر في العام تقرير منظمة التعاون والتنمية االحسب 

مليار دوالر في العام  2 مليون دوالر و 249حيث كانت  1121مليون دوالر بالمقارنة مع العام  141حوالي  1122

في أنظمة كٍل من السكر والخضار والفواكه ومنتجات  اإلصالحاتة ، وهذا االنخفاض التدريجي كان نتيج1112

وفي إطار الوصول لألسواق تم تصفير رسوم  ،العالمية األسعارضافة إلى ارتفاع األلبان والمشروبات الروحية باإل

راد بأسعار كنتيجة آللية ربط رسوم االستي 1122و 1121االستيراد لكل من الذرة والبقول والشوفان لسنوات التسويق 

 .الحدود

تم  1122، وفي كانون االول دعلى حصة القمح العلفي والشعير المستور تم تعليق رسوم االستيراد 1122في شباط 

 211ستيراد إضافية برسوم صفر لكمية ا، هذا وقد فتح االتحاد األوروبي حصص 1121تمديد التعليق حتى حزيران 

 211تمت الموافقة على تراخيص االستيراد لكمية  ، كما1122ي ايار طن فألف  111طن من السكر في نيسان وألف 

وذلك لسنوات  (يورو 229كانت تبلغ )يورو للطن  122طن من السكر الخام مع تخفيض الرسوم الجمركية لتكون ألف 

 .1122/1121و 1121/1122التسويق 

بخصوص  1119ا الالتينية في كانون االول مع دول أمريك الذي أنجز االتفاقوقع البرلمان األوروبي  1122في شباط 

نظام استيراد الموز، وهذا االتفاق وضع نهاية للخالف حول قضية الموز، كما تم إنهاء الخالف حول قضية هرمونات 

وكذلك الحال بالنسبة لكندا فقد تم  ،1122في تشرين الثاني من العام  لحم البقر بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة

وذلك بحصول كندا على حصة من االتحاد األوروبي للحوم البقر  1122هاء الخالف بالنسبة لنفس القضايا في أذار إن

 .عالية الجودة

 الواليات المتحدة األمريكية  2-2-1

 السياسات الزراعية في الواليات المتحدة األمريكية

ما مواصلة تنفيذ القانون المزرعي  متحدة إلى حدٍ في الواليات ال 1121تعكس معظم تطورات السياسات الزراعية لعام 

والذي يحكم السياسة  1118االمريكي والذي عرف بقانون الغذاء وحماية البيئة والطاقة والصادر في حزيران من العام 

 : ، أما عن أهم المواضيع التي تناولها القانون فهي1121 -1118الزراعية للفترة 

 .امج التي تغطي الدخل والدعم السعري للسلعاإلدارة والتمويل الحكومي للبر .2

 .القروض الزراعية وإدارة المخاطر .1

 .حماية األراضي القابلة للزراعة .2

المساعدات الغذائية والتنمية الزراعية والجهود الكبيرة لتعزيز دخول المنتجات الزراعية األمريكية  .2

 .لألسواق العالمية

 :ة التي تتضمن كالً من المجتمع الريفي ومبادرات التنمية االقتصادي .2

 التطورات اإلقليمية. 

 فعالية الطاقة الريفية. 
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 المياه وتسهيالت الفاقد. 

 البحث في المجاالت الهامة في قطاع الزراعة والغذاء. 

 استدامة الغابات. 

 تشجيع اإلنتاج واستخدام مصادر الطاقة المتجددة بالريف وبالزراعة. 

من برامج عديدة تتعلق بسلع مختلفة وبشكل أساسي في قطاع المحاصيل إن بند البرامج السلعية في القانون تض

القمح، الحبوب )الزراعية، حيث يتم تقديم دعم للدخل مع دفعات مباشرة جديدة لمحاصيل مختارة محدودة وهي 

الل برنامج وذلك من خ (العدس ،البازالء الجافة ،الحمص)باستثناء المحاصيل ( زيتيةالبذور الالقطن، الرز،  ،الرعوية

لمدفوعات الدائرية العكسيةا
82

لتعديل معدالت قروض السكر وإضافة  وبرنامج قروض المساعدة التسويقية باإلضافة

برامج الستخدام الفائض من السكر في إنتاج الطاقة الحيوية وكذلك مراجعة أسعار دعم منتجات األلبان لتتماشى مع 

 .ن الحليب السائلاألسعار اإلدارية للمنتجات المصنعة فضالً ع

ومستوى  اإلجماليتعتبر الواليات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، وتتميز بارتفاع حصة الفرد من الناتج المحلي 

مؤخراً من الركود  اقتصادها، وقد تعافى (األخيرةبالرغم من زيادة البطالة في السنوات )منخفض من التضخم والبطالة 

 . لية التي تعتبر من التحديات الرئيسية لسياسات االقتصاد الكليالحاد واستعاد االستدامة الما

إلى وجود سوق محلية كبيرة لها كما أنها  باإلضافةكما تعتبر واحدة من أهم الدول المنتجة للسلع الزراعية في العالم، 

، وق الزراعية العالميةتؤثر بشكل كبير في الس األمريكيةأكبر مصدر للمنتجات الزراعية لذلك فإن السياسة الزراعية 

لبان والدواجن الحبوب والبذور الزيتية والماشية ومنتجات األتجارة يهيمن قطاع الزراعة في الواليات المتحدة على و

 .عالمياً  وقطاع الخضار والفواكه

 .1122 –2992المؤشرات الرئيسة لالقتصاد الكلي االمريكي للفترة الممتدة من  21-2الشكل 

 

 .OECD  1121من تقرير صورة: المصدر

                                                           
 على الدفعات هذه وصممت مستهدف معين مستوى مختلفةعن لمحاصيل للمزارعين اإلجمالي الدخل ينخفض عندما الدفعات هذه تقديم يتم -82

 .للقرض همطلب سنة في يزرعون النظرعما بغض لمرجعية الفترة في المزارعينأنتجه ما
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، ( OECD)يعتبر الدعم الزراعي في الواليات المتحدة منخفضاً بالمقارنة مع دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 

وبلغ أقل من OECD في الواليات المتحدة أقل مما هو عليه في منطقة  1122 -1119فقد كان دعم المنتج خالل الفترة 

 .OECDدول نصف المتوسط في 

 مريكيةأدوات السياسات الزراعية الرئيسية في الواليات المتحدة األ

، ويجري حالياً 1121 -1118طي السياسة المزرعية للفترة األساس التشريعي الذي يغ األمريكييقدم قانون المزرعة 

عية وبنية دعم الدخل إلى حد كبير بأسعار السلع الزرا 1118قانون المزرعة لعام  احتفظ ،القادمالمزرعة مناقشة قانون 

، ومنها على سبيل المثال الحبوب، البذور الزيتية، 1111لبرامج المحاصيل المختارة الموجود في قانون المزرعة للعام 

وبرنامج دعم الدخل لمواجهة  القطن وذلك مع بعض التعديالت، كما ركز باستمرار على الدفعات المباشرة ،األرز

 ،(حيث يتم تقديم مساعدات إضافية للمنتجين عند هبوط االسعار) ت الدائرية العكسيةبرنامج المدفوعاأسعار السوق و

التسويق إلى برنامج قروض مساعدة باإلضافة
83

لسنوات المحصول وكذلك التعديالت على  1121 -1118للفترة  

 .األسعار المستهدفة وسعر الفائدة على القروض لبعض السلع

في السياسات الزراعية األمريكية مع التركيز على التدابير الرامية إلى إعادة تحويل  تنامت أهمية البرامج البيئيةكما 

وتشجيع منتجي المحاصيل والثروة الحيوانية لتبني الممارسات التي تعمل على  األراضي الزراعية إلى أراضي رطبة

 .تخفيض المشاكل البيئية

تعزيز الممارسات وسالمة الغذاء بشكل متزايد على ريكية السياسات األموالمشورة فقد ركزت  األبحاثأما في مجال 

دعم إلدارة المراعي العامة والبنى وتقديم الدعم في إطار مدفوعات وقروض للكوارث الطبيعية، والزراعية المستدامة، 

برامج  زيادة التمويل لمعظم 1118ويخول قانون الزراعة لعام  ،تقديم امتيازات للفائدة والضرائبوالتحتية للري، 

السابق والذي يسمى حالياً برنامج التغذية التكميلية المساعدة " طابع الغذاء"المساعدة الغذائية وخاصة برنامج 

(SNAP) 1211مع نهاية عام  1118العمل بقانون الزراعة األمريكي للعام  وانتهى، هذا . 

اوالت حول قانون المزرعة تركز أكثر على تم تقديم عدد من المقترحات غير الرسمية من قبل المعنيين، وعادت المد

ال يزال غير  الجديد األمركيإن توقيت قانون المزرعة من جهة أخرى فالعملية التشريعية التقليدية في لجان الزراعة، 

 .مؤكد حيث ال تزال مداوالت الميزانية الحالية والتحديات الموجودة ومصالح المعنين تسبب االنقسام

  مريكيةالمحلية في الواليات المتحدة األالسياسات الزراعية 

قانون الزراعة، ولكن كان من  1118عكست مواصلة تنفيذ برامج عام  1122إن العديد من التطورات في السياسة لعام 

قد سمح ف ،ولية للوقود الحيويهناك بعض التطورات الجديدة في مجال التأمين على المحاصيل العضوية والمواد األ

مليون دوالرأمريكي لتعويضهم بشكل جزئي عن  22بمدفوعات لمنتجي الهليون بمبلغ  1118ة لعام قانون المزرع

باالعتماد على مستويات االنتاج في العام  1114من خالل سنوات المحاصيل  1112الخسائر في اإليرادات خالل عام 

 .سوق إنتاج الهليون المصنعتخصيص نصف المبلغ لسوق إنتاج الهليون الطازج والنصف االخر ل وقد تم 1112

                                                           
83

صاد يحصل تتيح للمنتجين اختيار المحاصيل لتسلم القروض من الحكومة بضمانة االنتاج ويحدد مقدار القرض بتحديد المنتج ووحدة االنتاج ، وبعد الح 

  .المزارع على قرض لكامل االنتاج الجديد أو قسم منه ويتسلم في الواقع السعر المضمون للسلع
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 1122بتقديم التأمين ألربع محاصيل عضوية خالل موسم اإلنتاج من العام  RMA ))بدأت مؤسسة إدارة المخاطر 

ثالثة تقارير تقدم إطاراً RMA) )وبالتزامن مع ذلك أطلقت وهي القطن والذرة وفول الصويا والبندورة المصنعة، 

 .ين على المحاصيل المتاحة لمنتجي المحاصيل العضوية المعتمدةإلدخال تحسينات على برامج التأم

وقود الحيوي، بما في ذلك رسوم االستيراد على للالعديد من الحوافز الرئيسية في مجال الطاقة المتجددة، تم إدراج 

 .واالعفاءات الضريبية إلنتاج الوقود الحيوي  االيثانول،

 ا من قبل إدارة الغذاء والدواءمتم تطويره حيثستيراد الغذاء ن إلاأساسيت نافيما يتعلق بسالمة الغذاء، يوجد قاعدت

(FDA ) لتطبيق قانون تحديث سالمة الغذاءكنوع من التعليمات التنفيذية
84

( FDA)تعزز قدرة إدارة  األولى، والقاعدة 

يوم  21ارج السوق التجارية لمدة من الدخول في التجارة، حيث يبقى المنتج المستورد خ اآلمنةمنع المواد الغذائية غير ب

اتخاذ إجراءات معينة مثل حجز المنتج أوعدم توزيعه في  بتحديد مإذا كان ضرورياً خاللها المؤسسة المعنية  تقوم

عندما يكون لدى المؤسسة المعنية األدلة  احتجاز المنتج الغذائي تقرر( FDA)إدارة هنا يجدر اإلشارة إلى أن و السوق،

بطريقة تنذر بعواقب صحية خطيرة أو  بهملوث أو تم وضع بطاقات تعريفية مضللة  تفيد بأن المنتج الموثوقة التي

هوية الدولة التي تم رفض استيراد عن  (FDA)والقاعدة الثانية تتطلب إخطار إدارة  ،تسبب الوفاة لإلنسان أو الحيوان

وسوف يوفر هذا الشرط الجديد للوكالة المزيد من  ،غذية منها بما في ذلك أغذية الحيوانات التي تم رفض دخولهااأل

 .المناسبةقرارات التخاذ في  FDA إدارة غذية التي يتم استيرادها والتي يمكن أن تساعدالمعلومات حول األ

 أوكرانيا  2-2-2

 أهمية الموقع الجغرافي ألوكرانيا اقتصاديا  

كم 612.4)تعتبر أوكرانيا ثاني أكبر دولة في أوربا 
1

د روسيا كما أنها أكبر من أي دولة في االتحاد األوروبي بع(  

دولة، وتتميز بموقعها بين روسيا واالتحاد األوروبي الذي يكسبها أهمية التواصل مع العديد من الموانئ  14المؤلف من 

رانيا، الحبوب في أوكتجارة من % 62حوالي عبور في  1118ساهمت هذه الموانئ في العام حيث على البحر األسود، 

ورابطة الدول  األوسطالهامة في الشرق  لألسواقبسبب بقائها خالية من الجليد على مدار العام وتشكل الموقع المناسب 

واالتحاد األوروبي هذا باالضافة إلى أن أوكرانيا تلعب دوراً هاماً في النقل المائي في مناطق  أفريقياالمستقلة وشمال 

 .(الزراعة والتجارة في أوكرانياقطاع ) البحر األسود وبحر آزوف

                                                           
 .1122 في حزيرانتطبيقه بدأ  84
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 .خريطة جمهورية أوكرانيا 22-2الشكل 

 

 .1119صورة من تقرير قطاع الزراعة والتجارة في أوكرانيا ،  :المصدر

 لمحة عامة عن االقتصاد االوكراني

والحجر والغاز والرمل تتميز أوكرانيا بتربتها السوداء الخصبة والموارد المعدنية والطبيعية الغنية مثل الفحم والحديد 

، حيث 1118حتى العام  استمرتمرحلة من النمو االقتصادي  1112دخلت أوكرانيا منذ العام و ،والملح وغيرها

متسارعاً في كل من القطاع المصرفي والبناء واالتصاالت السلكية والالسلكية وتجارة التجزئة  اقتصادياً شهدت نمواً 

 : هي هذا النموأهم العوامل التي ساهمت في و ،خرىوالصناعة التحويلية والقطاعات األ

  أسعار المعادن والتي تعتبر من السلع الرئيسية التي  ارتفاعالعالمية للسلع وخصوصاً  األسعارتطور

 .اإلجماليالناتج المحلي  من% 21تصدرها أوكرانيا وتساهم بنسبة 

  بزيادة األجور والقروض  اً موعكان مدالنمو ، وهذا 1112نمو االستهالك بشكل متزايد من عام

 .1116و 1112بين عامي % 6.2إلى % 21.9االستهالكية المتنامية وانخفاض معدل البطالة من 

  حصول أوكرانيا على الغاز الروسي بأسعار أقل مما تحصل عليه على سبيل المثال من االتحاد

 .األوروبي

 (1119ة في أوكرانيا، الزراعة والتجار) باالضافة إلى غناها بالموارد الطبيعية. 

من الناتج % 21.6من فائض  1118انخفض ميزان الحسابات الجارية بحلول منتصف العام لكن من جهة أخرى 

وقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة  1118في عام % 4.1إلى عجز بمقدار  1112المحلي اإلجمالي في عام 

مريكي ية على االقتصاد، كما فقدت العملة المحلية قيمتها مقابل لدوالر األلضغوطاً تضخمية إضاف 1118في نهاية عام 

 .مما ساهم في صعوبة االستيراد
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 .مليون دوالر ،1121 – 1112لألعوام األوكرانية قتصادية الوطنية المؤشرات اال 1-2الجدول 

 السنوات البند

1115 1112 1116 1115 1111 1117 1121 

 222211 222411 298116 222622 218111 81496 62928 يالناتج المحلي اإلجمال

 2111 1281 2229 2166 1212 2421 2269 اإلجماليحصة الفرد من الناتج المحلي 

 8 -12.9 -2.2 21.1 6.1 2.2 21.2 %الناتج الصناعي نمو 

 2.2 -1.2 -24.2 -2.6 1.2 1 29.2 %اإلنتاج الزراعي نمو 

 1إلى ك 1، من ك (أسعار المستهلك)معدل التضخم 

% 

21.2 21.2 22.6 26.6 11.2 21.2 9.2 

 62262.6 29192 48418.6 28222 22842.2 21262 24942 (الخدمات + السلع )قيمة صادرات 

 66289.9 21616.6 91112.2 62298.6 28428 29142 22122 (الخدمات+السلع )قيمة واردات 

 2112.2 2221.6 22192.4 4162.6 1882.2 2191 6928 الميزان التجاري

  .http://www.ukraine-arabia.ae/ae/economy/data: المصدر

 قطاع الزراعة في أوكرانيا

ألف  221والي الزراعية الصالحة للزراعة ح األراضيتلعب الزراعة دوراً هاماً في االقتصاد االوكراني وتبلغ مساحة 

من % 9طاع الزراعي في أوكرانيا حوالي يشكل القوكم مربع ويعمل في هذا القطاع حوالي ربع السكان العاملين 

، ومن تلك المحاصيل يالكل يمن الناتج الزراع% 24، وتشكل المحاصيل المزروعة حوالى يإجمالي الناتج المحل

ول والتبغ والخضراوات والفواكه، أما فيما يتعلق بإنتاج الماشية القمح والذرة والشوندر السكري وعباد الشمس والبق

 .والخيول والخنازير وغيرها األغنامفتشمل 

تتصدر الحبوب قائمة المحاصيل الزراعية التي تنتجها أوكرانيا، وتختلف أنواعها من القمح الشتوي والشعير الربيعي 

مليون طن، بينما يصل اإلنتاج الكلي للحبوب  22 - 22حوالي  والذرة، ويصل اإلنتاج السنوي للقمح في أوكرانيا إلى

مليون طن  21و  22ويبلغ معدل االستهالك المحلي من الحبوب كحد أقصى بين  مليون طن، 211 – 91إلى حوالي 

 .يعادل ربع صادرات الحبوب العالمية ما مليون طن من الحبوب أي 61مما يتيح لها بتصدير حوالي 

 اإلنتاج الزراعي

نخفاض الواضح بنسبة ويعزى هذا إلى اإل 2991انخفضت المساحة العامة للمحاصيل الهامة في أوكرانيا منذ عام 

عالف نتيجة ألانخفضت مساحة ا واألعالف، وقدالشوندر السكري  من المزروعة لكلٍ  مساحةإلنخفاض ال% 42

بالنسبة  ،يعود إلى إنخفاض الربحية في إنتاجهأما إنخفاض مساحة الشوندر السكري ف ،االنخفاض في الثروة الحيوانية

بالمقارنة مع بداية ازدادت مساحات الحبوب بشكل بسيط ، بينما ثابتةفقد بقيت بشكل عام مساحات الخضار والبطاطا ل

مما يظهر أوكرانيا كالعب مهم في السوق % 211أكثر من بازدادت مساحة إنتاج عباد الشمس فيما  التسعينات،

 .ذا المحصولالعالمية له

  الثروة الحيوانية

حيث انخفض بشكل  روة الحيوانية واإلنتاج الحيوانيبالث شهدت أوكرانيا في تسعينيات القرن العشرين انخفاضا حاداً 

 .(3-2الجدول ) 1111بعد العام  من الماشية واستمر االنخفاض في أعداد الحيوانات قطيعهاكبير 

http://www.ukraine-arabia.ae/ae/economy/data/
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 .(أو مليون طائر رأس مليون)انيا أعداد الحيوانات في أوكر 3-2الجدول 

 البند

 السنوات

2771 - 72 1111 1112 1111 1113 1115 1112 1116 1115 1111 1117 

 2.2 2.2 6.1 6.2 6.9 4.4 9.2 9.2 9.2 21.6 22.9 الماشية

 6.2 4.1 8.2 4.2 6.2 4.2 9.1 8.2 4.4 21.2 24.2 الخنزير

 2.4 2.4 2.6 2.6 2.8 2.9 1.1 1.1 2.9 2.9 4.2 االغنام والماعز

 248 269 264 261 222 221 224 224 212 216 129 الدواجن

 .لجنة االحصاءات الرسمية في أوكرانيا: المصدر

 أهم إجراءات السياسات الزراعية العامة في أوكرانيا

 األساسيةالمبادئ القانون المعني ب"وهو  1112وضعت أوكرانيا حجر الزاوية الرئيسي للسياسة الزراعية في العام 

 :و تشمل ما يلي 1122جل والتي تمتد حتى العام آلالطويلة ا األهداف تحيث وضع" للسياسة الزراعية في الدولة 

 المجتمع  يعكس هذا الهدف مستوى الدخل المنخفض في أوكرانيا وأن نسبة كبيرة من :من الغذائياأل

 .معرضة للخطر اقتصادياً 

 انضمام أوكرانيا لمنظمة التجارة هذا الهدف لدولية لقطاع الزراعة، يعكس الكفاءة والقدرة التنافسية ا

 .إلى تعزيز موقع أوكرانيا في السوق العالمية ويرمي، 1118العالمية في أيار 

 التنمية المتكاملة في المناطق الريفية وتحسين الظروف االجتماعية لسكان الريف. 

  :في تطبيق السياسات الزراعية، فهيما عن أهم االدوات المستخدمة في أوكرانيا أ

  عن  اإلنتاجتدابير المدفوعات المتعلقة باالنتاج وبشكل خاص للمنتجات الحيوانية ودعم مستلزمات

 . طريق الضرائب الميسرة وتوفير االئتمان للمنتجين الزراعيين

 لمزروعةالمساحات ا أو إعطاء دور متزايد للمدفوعات المباشرة التي تعتمد على عدد الرؤوس.  

 على سبيل المثال من خالل الحماية  ة من دعم أسعار السوق بشكل واسع،تقديم أشكال مختلف

للمشتريات والتي تشمل القطاعات األكثر حماية األدنى فية أو أنظمة القيود غير الجمركية وأسعار الحد يالتعر

 .الدواجن ولحوم البقر والخنزير والسكر مثل

 السياسات التجارية

حدث تغير كبير في إجراءات السياسات التجارية،  1118إلنضمام أوكرانيا إلى منظمة التجارة العالمية في العام  نتيجة

وبمعدالت ( ةربط التعريف)حيث توجت أوكرانيا التزاماتها نحو منظمة التجارة العالمية بوضع سقف للرسوم الجمركية 

تثبيت متوسط  ة فقد تميالزراع للسلعبالنسبة و ،1122 ، على أن ينتهي بعضها في العام%21 -% 1تتراوح بين 

، %2.92 عند لسلع الصناعيةل تثبيت متوسط التعريفات الجمركية فقد تمبينما تم % 21.66التعريفات الجمركية عند 

ه نتيجة لهذ، و%21وزيت بذور عباد الشمس % 21فة األعلى التي يمكن تطبيقها فتكون على بنود مثل السكر يأما التعر

 ، أماالسياسات انخفضت التعريفات الجمركية على الواردات عموماً، ال سيما للدواجن وعباد الشمس، وقطاعات السكر
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الحصص )استخداماً مثل  األكثردية يالتزمت أوكرانيا بتخفيف االجراءات التقيفقد فيما يخص إجراءات التصدير 

 (.التصديرية والرسوم

 التجارة الزراعية في أوكرانيا

عتبر االتحاد األوروبي من أهم الشركاء التجاريين للمنتجات الزراعية األوكرانية في التصدير واالستيراد على السواء، ي

نويلثيكما تزايدت حصة كل من دول الكوم
85

بينما تناقصت حصة  األوكرانيةوبلدان الشرق األوسط من الصادرات  

 اإلجماليةشكلت حصة الزراعة في الصادرات و ،األوكرانيةت روسيا بالرغم من أنها تشكل الوجهة الثالثة للصادرا

يعزى ذلك إلى ارتفاع  نأمكن يو% 26فقد تجاوزت  1121، أما في العام في السنوات الخمس األخيرة% 21لى ما يزيد عاألوكرانية 

من إجمالي الواردات االوكرانية %  9 – 6 نسبة حوالي الواردات الزراعية فقد شكلتأما فيما يخص  أسعار السلع األساسية في العالم

 .1118و 1112الفترة  خالل
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 :النتائجأهم 

  لسياسات الزراعية في دول لاإلطار التشريعي العام ضمن  1122عام الفي يذكر لم يطرأ تغيير

 .(OECO)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 قانون  :ت الزراعية العالمية وهمايجري حالياً مراجعة تشريعية للنظامين الهامين في مجال السياسا

 وتشريعات السياسة الزراعية المشتركة في االتحاد األوروبي كيياألمر ةالمزرع

   المتعلقة بالسياسات الزراعية في دول منظمة  اإلصالحالعديد من سياسات بانتهى العملOECD ،

 .إال أن الحكومات لم توافق أو تعلن عن حزم جديدة 1121/  1122العام  في

 أظهرت تقديرات دعم المنتجين (PSE ) في دولOECD  ً2996خالل الفترة  انخفاضاً مستمرا -

 .في معظم السنوات الحالية% 11في بداية الفترة إلى % 21من حوالي  1122

 الرئيسي في جميع أنحاء دول  التطورOECD  هو إجراء تخفيض تدريجي على المدى الطويل

من أكثر هذا الدعم يعتبر و، (MPS) سلع وخصوصاً دعم سعر السوقعلى أساس إنتاج الالمقدم للدعم 

 .واإلنتاجشكال المشوهة للتجارة األ

  شهدت السياسة الزراعية المشتركة(CAP )2991إبتداًء من إصالحات  عدة إصالحات رئيسية 

 .1118ولغاية التحقق من صحة السياسات العامة 

  ضمان وجهات التصدير لدول مثل الواليات المتحدة تهدف سياسة االتحاد األوروبي التجارية إلى

 .واليابان وسويسرا، وكذلك االقتصادات الناشئة مثل روسيا وآسيا وأمريكا الجنوبية

  أي مليون دوالر  141حوالي  1122في العام في االتحاد األوروبي بلغ الدعم المقدم للصادرات

 .1121بتراجع كبير مقارنة مع العام 

 في الواليات المتحدة مواصلة تنفيذ القانون  1121ت السياسات الزراعية لعام عكس معظم تطورات

 .1118المزرعي االمريكي الصادر في حزيران من العام 

 قتصادياً متسارعاً في كل من القطاع المصرفي والبناء واالتصاالت السلكية انمواً  أوكرانيا شهدت

 .القطاعات األخرىوالالسلكية وتجارة التجزئة والصناعة التحويلية و

  يعتبر االتحاد و، يمن إجمالي الناتج المحل% 9يشكل القطاع الزراعي في أوكرانيا حوالي

السواء،  على ألوكرانية في التصدير واالستيراداألوروبي من أهم الشركاء التجاريين للمنتجات الزراعية ا

.ا تناقصت حصة روسيابينم األوكرانيةتزايدت حصة بلدان الشرق األوسط من الصادرات  وقد





1122التجارة الزراعية السورية   

121 

 والتجارية االقتصادية السياسات تتبع مستجدات - السادس الفصل

 السورية

 تحقيق في االقتصادي اإلصالح عملية ودور سورية في التجاريةو االقتصادية السياسات تطور الفصل هذا يعرض

  .ومستجداتها الزراعي القطاع على ؤثرةالم الكلية السياسات بشيء من التفصيل أهم يتناولكما  ،ةالمرجوالتنمية  أهداف

 سورية في االقتصادي إلصالحل العامة مالمحال 6-1

 والتشريعية القانونية األنظمة وتعديل السياسات إصالح تتناول المجاالت جميع في كبيرة اقتصادية تغيرات سورية تشهد

 .االقتصاد تنافسية عزيزت على تساعد واقتصادية إدارية إصالحات وإجراء التحتية البنية وإقامة

 وبدأت السوق اقتصاد إلى المركزي االقتصادي التخطيط نظام من سورية تحولت الماضي القرن ثمانينات منتصف منذ

 النمو معدل وزيادة لتسريع التجارة وتحرير العالمية األسواق على االنفتاح استهدفت شاملة اقتصادية إصالحات بتطبيق

 القطاعات كل تشمل المناسبة واالقتصادية المؤسساتية البيئة توفير على تعمل ديدةج سياسات وتبنت االقتصادي

 نحو التدريجي التحول إلى تؤدي التي االقتصادية اإلصالحات بإجراء الحكومة التزمت وقد ،ةالزراع فيها بما االقتصادية

 اتبعت ، لذلكمهمة مكانة االقتصادي اإلصالح عملية في االجتماعي البعد فيه يحتل الذي االجتماعي السوق اقتصاد

 . االجتماعية العدالة فيه تحقق الذي الوقت نفس في الوطني باالقتصاد النهوض إلى تهدف سياسات

عدة ( 1122-1122)والحادية عشرة  (1121-1116) العاشرة الخمسيتان الخطتان تضمنتوضمن السياق نفسه، 

 حجم وزيادة الفقر من والحد البطالة معدل وخفض النمو معدل فعور التحتية البنية تحسين أهمهاأهداف عامة من 

 في الخاص القطاع مشاركة وزيادة اإلجمالي المحلي الناتج في الصناعيالزراعي و القطاع مساهمة وزيادة االستثمار

 التركيز مع الخدمات وتحسين العامة اإلدارة وتطوير والمتوسطة الصغيرة المشروعات وتشجيع االقتصادية النشاطات

 .االستثمارات وجذب العمل فرص وتأمين الدعم وبرامج االجتماعية الحماية شبكات تطبيق عبر االجتماعي البعد على

 زيادة على تساعد التي اإلجراءات التخاذ االقتصادي لإلصالح تنفيذي برنامج وضع على ما سبق ذكره فقد تم بناءً 

 الناتج قيمة العام، وارتفاع الدين وتخفيض الموازنة، عجز وتحسين جنبي،القطع األ احتياطي وتعزيز االقتصاد، تنافسية

 الملحوظ المعيشة، ناهيك عن التطور وتحسين مستوى اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد حصة وزيادة اإلجمالي المحلي

 .االستثمارات اإلجمالية وزيادة والتأميني والمصرفي والمالي التجاري النظام في

تطور اإلنتاج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد من  1-6و 2-6 انين الجدوالن المرفقوعليه يب

كما تم تفصيل  ،باألسعار الجارية واألسعار الثابتة 1121-1111الناتج المحلي اإلجمالي وإنتاجية العمل خالل الفترة 

من جهة ب قطاعين مهمين في االقتصاد الوطني هما الزراعة اإلنتاج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي حس

، ، أما إنتاجية العمل تم تفصيلها فقط حسب قطاع الزراعةمن جهة أخرى (القطاع الصناعي)والصناعة والتعدين 

باألسعار  2-6إذ يالحظ من المرفق  ،من هذه الجداول أثر سياسات اإلصالح االقتصادي على المؤشرات الكلية ويالحظ

إلى  1111س في عام .مليار ل 2111أي من % 13.4الجارية زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل نمو سنوي قدره 
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 تكون 1121-1118و 1112-1111إذا أخذنا الفرق بين متوسطي الفترتين و ،1121س في عام .مليار ل 1491

كما كانت هناك زيادة  ،س.مليار ل 1284س إلى .مليار ل 2212أي من % 22بمعدل نمو سنوي وسطي قدره الزيادة 

إلى  1111س في عام .ألف ل 61أي من % 10.8نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل نمو سنوي قدره في 

متوسط الفترة )س .ألف ل 62أي من % 12.3وبمعدل نمو سنوي وسطي قدره  1121س في عام .ألف ل 222

إنتاجية العمل بمعدل نمو سنوي قدره زيادة في ، و(1121-1118)فترة متوسط ال)س .ألف ل 218إلى ( 1111-1112)

وبمعدل نمو  1121مشتغل في عام  /س.ألف ل 944إلى  1111مشتغل في عام  /س.ألف ل 228أي من % 15.1

 /س.ألف ل 912إلى ( 1112-1111)متوسط الفترة )مشتغل  /س.ألف ل 212أي من % 14.3سنوي وسطي قدره 

زاد الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل نمو  فقد (1-6المرفق )أما باألسعار الثابتة (. 1121-1118)ترة متوسط الف)مشتغل 

وبمعدل نمو  1121س في عام .مليار ل 2241إلى  1111س في عام .مليار ل 2122أي من % 4.8سنوي قدره 

وبمعدل نمو  1121س في عام .مليار ل 2241إلى  1116س في عام .مليار ل 2122أي من % 4.9سنوي قدره 

متوسط )س .مليار ل 2222إلى ( 1112-1111)متوسط الفترة )س .مليار ل 2121أي من % 5.2سنوي وسطي قدره 

 29أي من % 2.4نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بمعدل نمو سنوي قدره زيادة في ، و(1121-1118)الفترة 

ألف  29أي من % 2.8وبمعدل نمو سنوي وسطي قدره  1121س في عام .ألف ل 42إلى  1111س في عام .ألف ل

زادت إنتاجية العمل كما ، (1121-1118)متوسط الفترة )س .ألف ل 41إلى ( 1112-1111)متوسط الفترة )س .ل

مشتغل في عام  /س.ألف ل 296إلى  1111مشتغل في عام  /س.ألف ل 222أي من % 5.9بمعدل نمو سنوي قدره 

إلى ( 1112-1111)متوسط الفترة )مشتغل  /س.ألف ل 241أي من % 4.6ي قدره وبمعدل نمو سنوي وسط 1121

أنه خالل الفترة المذكورة كان هناك نمو حقيقي في  مما سبقيستنتج من (. 1121-1118)متوسط الفترة )مشتغل  /282

نصوص عنه في الخطة عدم تحقيق لمعدل النمو الملكن الدخل وأثر كبير لألسعار على قيمة الناتج المحلي اإلجمالي، 

 .سنوياً % 4الخمسية العاشرة باألسعار الثابتة للناتج المحلي اإلجمالي والبالغ 

 الواقع الراهن للسياسات االقتصادية والتجارية الكلية   6-2

صدور حزمة كبيرة من المراسيم والقرارات ضمن برنامج اإلصالح الشامل في مختلف المجاالت  1122شهد العام 

وفيما يلي سرد مختصر ألهم مستجدات  ،مصلحة الشعب السوري ويلبي طموحاته ومصلحته الوطنية وبما يخدم

   .العام ذاك السياسات االقتصادية والتجارية الكلية خالل

 السياسة النقدية  6-1-2

لى القوة تهدف السياسة النقدية في كل دول العالم إلى تحقيق مجموعة أهداف في مقدمتها الحفاظ عمن البديهي أن 

استقرار في سعر صرف العملة تحقيق الشرائية للعملة المحلية، بمعنى تحقيق استقرار المستوى العام لألسعار، ثم يليها 

بالمرونة لجهة ترتيب أولوياتها حسب عموماً تتحلى السياسة النقدية الناجحة وهذا  ،المحلية تجاه العمالت األجنبية

   .ائدةالظروف االقتصادية والسياسية الس

منذ سنوات السياسة النقدية في سورية ولويات أدوات أ ترتيببدأت عملية نفة الذكر آمن تحقيق األهداف العامة  انطالقاً 

الذي أحيا دور مجلس النقد والتسليف وأعاد زمام السلطة النقدية / 1111/لعام / 12/بإصدار القانون رقم مضت وذلك 

السياسة النقدية بتأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية من خالل تحريك التزام  معإلى مصرف سورية المركزى 

سعر صرف الليرة السورية مقابل العمالت  وخالل تلك السنوات اتسم ،األكثر فعاليةمعدالت الفائدة باعتبارها األداة 
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نية على أساس تحديد سعر إدارة سعر الصرف والمبباالستقرار بفضل السياسة النقدية المرنة في  األجنبية الرئيسية

بعد   لكنولم تهتز  سنوات عدةالتي استمرت  االستراتيجيةهذه ، الصرف وفقا لقوى العرض والطلب في السوق المحلية

األزمة التي تمر بها وذلك بسبب إلى مستويات لم تحدث سابقا سنوات من الثبات عاد الدوالر ليرتفع بطريقة مخيفة 

 . (2-6الجدول المرفق أسعار الصرف مبينة في ) الكبير ارتفاع األسعار سورية حاليا وما رافقها من

المطبقة على سورية والمغطاة بغطاء العقوبات التي طالت المؤسسات النقدية  والضغوطات السياسيةة الحالية زمألاإن 

واستراتيجية متكاملة  الحكومية دفع الحكومة بكافة مؤسساتها النقدية والمصرفية لتبني سياسة نقدية عالجية نوعية

للتعامل معها ومنذ بداية األزمة تم السماح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين ومن في 

حكمهم العمالت األجنبية الالزمة لتغذية حساب بطاقة أو بطاقات دفع عالمية مقابل تسديد القيمة المقابلة بالليرات 

قرار )  2/22/1121تاريخ  82ابط المحددة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم السورية وفق الحدود والضو

ولم يقف األمر عند ذلك بل تعداه إلى السماح للمصارف المرخصة  ،(8/1/1122تاريخ  422مجلس النقد والتسليف 

ها لتنفيذ عمليات تمويل بتقاضي عمولة بنسبة خمسة باأللف عند التمويل من الحسابات بالعمالت األجنبية المفتوحة لدي

هذه االستراتيجية مكنت من توفير احتياجات  .(8/1/1122تاريخ  422قرار مجلس النقد و التسليف )التجارة الخارجية 

نتيجة اكتشاف المصرف  المواطن السوري وساهمت إلى حد ما في تثبيت سعر الصرف إال أن ذلك قد الغي الحقاً 

 .التسهيالت في الحصول على المبلغ بالقطع األجنبي المركزي الكثير من التالعب نتيجة

الوضع النقدي السوري ليبقى  شد اولوياتهاأوكان  سياستها النقديةبناء  فيكذلك استمرت المؤسسات النقدية الرسمية 

ل تدخل القوة الشرائية لليرة السورية وتوفير القطع األجنبي من خالهو تحقيق  متماسك وقوي بالمعايير النقدية الدولية

المؤسسات الحكومية في سوق القطع األجنبي عن طريق إجراء عدة مزادات لبيع العملة الصعبة إلى أن جاء قرار 

الذي اتخذه هذه المرة رئيس مجلس الوزراء وتعليماته التنفيذية  29/2/1121تاريخ  2222تحرير سعر الصرف رقم 

 ومؤسسات مصارفللوالذي سمح   1121لعام ( ل أ/64)الصادرة بقرار عن حاكم مصرف سورية المركزي رقم 

 في السائدة الصرف أسعار حسب السورية الليرة مقابل األجنبي القطع وشراء بيع عمليات بتنفيذ المرخصة الصرافة

 استثني من القرار حسب المادة األولى من هذا القراروحسب معطيات أسواق العمالت العالمية، إال انه المحلية  السوق

م تاريخ /129ت تمويل المصارف المرخصة لمستوردي المواد المبينة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم عمليا

يطبق عليها نشرة أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الليرة السورية الصادرة عن  ثوتعديالتها حي 2/2/1121

صرف نشرة أسعار صرف العمالت مصرف سورية المركزي بينما اعتبرت المادة الثانية من قرار تحرير سعر ال

األجنبية مقابل الليرة السورية الصادرة عن مصرف سورية المركزي تأشيرية ويمكن للمصارف ومؤسسات الصرافة 

   .مراعاتها في إصدار نشرة أسعار الصرف الخاصة بها

تلخصت في متكاملة  بناء استراتيجية واضحةلالالزمة  االستقالليةالنقدية  وفي سياق متصل تم إعطاء المؤسسات

 الوزراء مجلس برئيس زيكالمر سورية مصرف ارتباط جهة حددوالذي  1122لعام / 12/المرسوم التشريعي رقم 

 العربيةة الجمهوري في والتسليف النقد مؤسسات تنظيم على العمل مهمة والتسليف النقد مجلس إضافة إلى تولي

التأثير على أسعار  المحددة والذي ساهم بدوره في قتصاديةاال التوجهات ضمن صالحياته حدود وتنسيق السورية

 بفضل السياسات النقدية التي تعاملت مع األحداث معقولما عادت إلى وضع  صرف الليرة السورية التي سرعان

 .األخيرة
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من أكثر  كذلك وضمن إطار استراتيجية التعامل مع األزمة السورية وباعتبار أن نسبة االحتياطي اإللزامي المتكون

في االقتصاديات النامية بسب عدم وجود سوق مال حقيقي فيها يمكن البنك المركزي  أدوات السياسة النقدية استخداماً 

ومصارف التمويل الصغير العاملة في الجمهورية  من خالله إتباع سياسة السوق المفتوحة فقد تم إلزام مؤسسات

من مجموع الودائع % 2لدى مصرف سورية المركزي بنسبة التقل عن  العربية السورية بتكوين احتياطي إلزامي نقدي

تاريخ  464حسب مقتضيات قرار مجلس النقد و التسليف رقم  ةآلجلاتحت الطلب وودائع التوفير والودائع 

تخفيض متطلبات االحتياطي اإللزامي على الودائع الموجهة لتمويل المشاريع الصغيرة  القرار وقد سبق 12/8/1122

 .22/2/1122تاريخ  428لمتوسطة والسياحية والخضراء والصناعية وذلك ضمن قرار مجلس النقد وا

 :فقد صدرت عدة قرارات تنظم عملها ضمن الفترة السابقة؛ نذكر منها  الصيرفة اإلسالميةأما فيما يخص 

إتباعها  تبيان القواعد الواجب على المصارف اإلسالمية العاملة في الجمهورية العربية السورية -

 .22/21/1122رقم تاريخ  499أثناء إبرام اتفاقية التسهيالت االئتمانية وفق القرار 

حول توظيف فائض القطع األجنبي لدى المصارف عن طريق  1/1/1122تاريخ  821القرار رقم  -

 . إيداعه لدى مصرف سورية المركزي في حساب ودائع ألجل وفق الضوابط المحددة لهذا القرار

أثناء الدخول  9/2/1121تاريخ  826ر يتعلق بااللتزامات بالقواعد المبرمة في القرار رقم قرار أخ -

 . في عمليات إجازة الخدمات

حول التزام المصارف اإلسالمية بالقواعد الجدية حول  9/2/1121تاريخ  822كذلك القرار رقم  -

رية والمساهمين في المصارف احتساب وتوزيع األرباح وتحمل الخسائر بين أصحاب الحسابات االستثما

 .اإلسالمية

ويبقى التحدي أمام النظام المصرفي السوري منذ بداية األزمة والى اآلن حول تحقيق التوليفة المناسبة في حركة 

اإليداع والسحب فقد تم رفع سعر الفائدة في محاولة من الجهات المعنية لتنشيط حركة اإليداع في المصرف والحد من 

حسب اآلجال  سنوياً % 9 -4و سنوياً % 2على الحساب الجاري الدائن عند  1122ددت أسعار الفائدة لعام السحب، إذ ح

وفق قرار مجلس النقد والتسليف  ودائع التوفير وشهادات االستثمار سنوياً  من لكلٍ  سنوياً % 4وعند  ةآلجلاعلى الودائع 

 سنوياً % 2إلى % 1ضمن مجال يتراوح من  1121لعام استقر سعر الفائدة في ا الحقاً  ،28/4/1122تاريخ  424رقم 

حسب المدة بينما استقرت % 22 -4بين  ةآلجلاعلى الحسابات الجارية الدائنة بينما تعددت معدالت الفائدة على الودائع 

خ تاري 828لودائع التوفير وذلك وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم % 9على شهادات االستثمار و سنوياً % 21عند 

22/1/1121. 

وبموازاة ذلك وبعد أن ألقت األزمة ظاللها على حركة اإلقراض اضطرت عدة مصارف إلى إيقاف اإلقراض فيما عدا 

فقد ما يكون منها لحاالت استثنائية حتى تبقى السيولة المصرفية في حدودها الطبيعية أما المصرف التجاري السوري 

 ليات اإلقراض والتسليف لمن تنطبق عليه الظروف المناسبة للتسليف،في تصريحات صادرة عنه باستمرارية عمأقر 

الخاص  1122لعام  212رقم قر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضى بتمديد العمل بالمرسوم أوفي سياق متصل 

شهر بإعادة جدولة القروض الممنوحة للصناعيين المتآخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة لمدة ثالثة أ

 .من تاريخ صدوره اعتباراً 
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 .1122 – 1118تطور أعداد المصارف في سورية خالل الفترة  2-6الجدول 

 نوع المصرف 2008 2009 2010 1122

 المصرف المركزي 12 12 12 12

 

71 

 

 المصرف التجاري السوري 58 63 69

 المصرف الصناعي 17 17 17 17

يالمصرف الزراعي التعاون 106 106 106 106  

 المصرف العقاري 20 22 23 23

 مصرف التسليف الشعبي 63 64 65 65

مصرف التوفير   13 13 13 13  

المصارف الخاصة  82 145 180 189  

المصارف اإلسالمية  8 13 28 32  

 المصارف األجنبية 7 _ _ _

 المجموع  374 443 501 516

 .مصرف سورية المركزي: المصدر  

استراتيجية تسليفية جديدة وهي عبارة عن توازن بين الحيطة والحذر نتيجة  فقد طرح مؤخراً أما المصرف العقاري 

الظروف واألزمة التي تمر بها سورية وبين ضرورة استمرار اإلقراض وهذا بالتالي يفرض عملية الترشيد والعقالنية 

وحتمية التناسب مع حجم  -والتنمويخاصة الموجه للجانب االجتماعي  -فيما يخص القروض والتسهيالت االئتمانية 

في  السيولة المتوافرة لديه وتحقيق الغاية االجتماعية من القروض وذلك بعد اخذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء، فمثالً 

شهر ألنها تعمل أحالة قروض السكن تقرر استمرار المصرف العقاري بقروض الوديعة السكنية بحيث التقل عن ستة 

لمواطنين وتشجيع االدخار الصغير إضافة إلى تعزيز الثقة باستمرارية ودور المصارف الحكومية على تلبية حاجة ا

و بطاقة أباإلضافة إلى األنواع األخرى من القروض كسيريا كارد هذا  ،التي لم تتوقف عن تقديم خدماتها ولم تقلصها

ب مع السيولة المتوافرة لدى المصرف العقاري االعتماد المحلية التي تمنح للموظفين وذوي الدخل المحدود بما يتناس

على االستمرار في خدمة فتح الحسابات الجارية  تلبية الحتياجات طارئة للموظفين وذوي الدخل المحدود، عالوةً 

 .جل والموجهة ألنشطة تنموية حقيقيةرة األقصي
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 .(ماليين الليرات السورية ) 1121 - 1118قيمة القروض التي سـلّفها المصرف العقاري خالل الفترة  :1-6الجدول 

 نوع القروض والقطـاع 2008 2009 2010

القروض حسب القطاعات االقتصادية  109921 136280 167985

 للبنــاء والتشـــييد
 القروض حسـب أشكال الملكية   

ع العــــــامالقـــطا 459 334 5243  

 القـــطاع المشترك ــ 4880 ــ

ع التعــاونيالقـــطا 4931 50720 5654  

 القـــطاع الخــــاص 104531 80346 157088

 المـجـمـــوع 109921 136280 167985

 .1122المجموعة اإلحصائية السنوية  -المكتب المركزي لإلحصاء: المصدر  

الموزعة إذ بلغ مجموع القروض  1122هذا وقد أعلنت مؤسسة التمويل الصغير مؤخراً عن حجم أعمالها خالل عام 

مليار ليرة سورية  2068قرض صغير ومتناهي الصغر بقيمة إجمالية بلغت حوالي  11121نحو  1122 عامخالل 

كما تابعت مؤسسة التمويل الصغير خالل عام  ،في حقيبة القروض خالل العام المنصرم% 22محققة بذلك نمواً بنسبة 

جديدة بالنسبة لإليداع الصغير وحسابات االدخار  عملها وضمن الخطة الموضوعة، بينما تم طرح منتجات 1122

مؤسسة التمويل الصغير األولى هي مؤسسة مالية تنموية اجتماعية توفر خدمات التمويل الصغير علماً أن  ،لألطفال

 .المتعددةمثل القروض واالدخار وغيرها من الخدمات المالية 

 السياسة المالية   6-1-1

التقدير  اءوالغ تبسيط اإلجراءات الضريبية وجعلها أكثر شفافيةب فيما يخص الضرائب اتسمت أدوات السياسة المالية

إجراءات رادعة بمكافحة التهرب الضريبي مع العمل المستمر لالشخصي لموظفي الدوائر المالية والعالقات الشخصية 

تعطي أولوية واهتمام كبيرين كانت والزالت  السوريةوزارة المالية  ومما الشك فيه أن بحق المتهربين ضريبياً،

المصدر  لكونهإلصالح النظام الضريبي وأتمتته ليصبح أكثر دقة وشفافية وأكثر سهولة لدى تعامل المواطن معه 

يعتبر اإلنفاق العام أحد مكونات إذ  ،وبالتالي فهو الممول األساسي لإلنفاق العام األساسي إليرادات الخزينة العامة للدولة

مة للدولة ومن أهم أدوات السياسة المالية التي يتم من خاللها إعادة توزيع جزء كبير من الدخل القومي الموازنة العا

  .وبما يتيح تحويل القوة الشرائية من شرائح اجتماعية إلى أخرى داخل المجتمع الواحد
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  .%4وفق معدل نمو  ،2000 لعام ابتةالث باألسعار العاشرة الخطة خالل المال رأس الستثمارات القطاعي التوزيع 3-6الجدول 

 القطاع

 القطاع الخاص القطاع العام

 اإلجمالي
(مليون ليرة) الكتلة (مليون ليرة) الكتلة %   % 

 121242 22 228626 22 222429 الزراعة

الصناعة 

 االستخراجية
22662 2 22288 2 68221 

 111281 22 221224 21 84822 الصناعة التحويلية

والماء الكهرباء  222228 26 229294 22 161622 

 22126 2 26129 2 2114 البناء والتشيد

 21186 2 21222 1 29821 التجارة

 122629 22 221626 22 212121 النقل

المال والتأمين 

 والعقارات
29211 4 22292 4 222296 

 222826 11 242242 18 122681 الخدمات

 11292 1 1 1 11292 أخرى

وين رأس إجمالي تك

 المال الثابت
842829 211 484224 211 2629124 

 .الخطة الخمسية العاشرة :المصدر

العام المالي األول للخطة الخمسية الحادية  والذي يعتبر - 1122لعام موازنة العامة للقراءة سياق متصل وفي  وفي

فقد تم  -سس العامة للتخطيط التأشيريعشرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية التي يتم إعدادها وفق األ

للعمليات االستثمارية أي  %22.2للعمليات الجارية و  % 22.2س موزعة بنسبة .مليار ل 822بنحو اإلنفاق العام تقدير

فقد جاءت أعلى من األرقام  1121أما أرقام الموازنة العامة لعام ، 1121عن عام % 21.4 قدرها بزيادة إجمالية

مليار ليرة سورية  242مليار ليرة سورية موزعة بين  2216نيات السنوات السابقة، إذ قدرت بالرقم المقدرة لميزا

 .1122عن عام % 28مليار ليرة سورية لإلنفاق الجاري أي جاءت بزيادة قدرها  922لإلنفاق االستثماري و

 :نذكر 1122ت السياسة المالية في العام ومن القرارات المتعلقة بمستجدا

  القاضي بتعديل قيمة ضريبة الدخل 1122لعام / 21/المرسوم التشريعي رقم صدور . 

  الخاص بتعديل الرسوم الجمركية على السيارات  1122لعام / 212/صدور المرسوم التشريعي رقم

 .السياحية

  الخاص بتصديق اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي ومنع  1122لعام / 9/صدور القانون رقم

 . مع حكومة جمهورية الصين الشعبية التهرب الضريبي

  القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل األرباح الحقيقية  1122للعام / 29/صدور القانون رقم

وما قبل وكذلك المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة األخرى  1121وإضافاتها العائدة ألعوام 
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من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا الضريبة وما قبل  1122وإضافاتها العائدة ألي من أعوام 

 .1122-21-22أو الرسم حتى غاية 

 السياسة االستثمارية  6-1-2

 االقتصادي النمو معدل زيادة وفي واالجتماعية االقتصادية التنمية عملية دعم في ودوره االستثمار ألهمية نظراً و

 عوائق أي وإزالة االستثمار قاعدة توسيع على الحكومة عملت فقد لعمل،ا فرص وخلق اإلجمالي المحلي وزيادة الناتج

 المباشر األجنبي االستثمار وتشجيع االستثمارية البيئة تحسين على أيضاً  عملت، واالستثمارية المشاريع تعترض إقامة

 من وإعفاءات يةاالستثمار المشاريع على والرسوم الضرائب تخفيض شملت للمستثمرين حوافز وامتيازات وتقديم

 والصناعات الحيوانية الثروة وتنمية الزراعة مجال في االستثمار على خاصة بصورية وتم التركيزل، كما الدخ ضريبة

 .الغذائية

لعام  8والمرسوم التشريعي رقم  2992لعام  21المشاريع االستثمارية المشمولة بأحكام القانون رقم  5-6الجدول 

 .(1121-2992)خالل الفترة  1114

 السنوات

 عدد المشاريع المشمولة حسب النشاط االقتصادي

 المجموع
التكاليف االستثمارية 

 (س.مليار ل)

فرص 

 العمل
 أخرى النقل الزراعة الصناعة

1991-2005 857 42 1116 40 2055 469.9 117974 

2006 199 15 186 7 407 369.3 29323 

2007 121 9 49 4 183 144.8 13766 

2008 102 10 45 4 161 402.2 17179 

2009 134 29 99 11 272 231.4 21898 

2010 211 44 128 41 397 90.1 22086 

 222226 170.8 3476 80 1623 149 1624 المجموع

 .1121تقرير هيئة االستثمار السورية : المصدر

 الشركات الصغيرة بتمويل متعلقةال تلك وخاصة الخاص القطاع في االستثمارات تشجيع على الحكومة خطط تتركز

 والتطوير االقتصادي اإلصالح عملية في تسهم صغيرة مشروعات إقامة في للتوسع إستراتيجية إطار في والمتوسطة

 البنك المخاطر بين تشارك خالل من القروض مخاطر لضمان وطنية وكالة تأسيس على عملتف الهدف، هذا ولتحقيق

 الصغيرة والمتوسطة المشروعات بتنفيذ يرغبون الذين أولئك تمويل لتأمين لصغيرا التمويل ونشر الضمان ومؤسسة

 والتنموية االقتصادية واالجتماعية ألهميتها نظراً  المشروعات بهذه الخاص الضريبي النظام تبسيط على أيضا وعملت

 في االستثمار نفقات رفع تم عليهو ،اإلجمالي المحلي الناتج حجم زيادة في ومساهمتها العمل فرص توفير في ودورها

 الحكومي لالستثمار سورية ليرة مليار 2000 حوالي تخصيص تضمنت والتي عشرة الحادية الخمسية الخطة موازنة
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 المشروعات وستركز العاشرة الخمسية الخطة عن %221 تعادل بزيادة الخاص لالستثمار ليرة مليار 2800 وحوالي

 وقطاع والموانئ والمطارات الصناعية المدن كإنشاء والطاقة التحتية لبنيةا على الخطة هذه خالل االستثمارية

 .الكهرباء

القطاعات  من عدداً  وطال الماضية القليلة السنوات خالل ملحوظاً  تقدماً  سورية في واقع االستثمار شهد هذا وقد

يدة إال أن األوضاع الراهنة جد عمل فرص وخلق االستثمارات لجذب صناعية مناطق عدة إنشاء تم االقتصادية، حيث

-1121) األخيرتين السنتين في باالستثمار المتعلقة المستجدات التي حلت بسورية قد قلصت من هذا التقدم؛ ومن أهم

1122): 

 عبر بها المواطنين وتزويد الكهرباء لتوليد محطات ببناء تقوم خاصة شركات بتأسيس السماح 

 32 رقم القانون (المتجددة الطاقات استخدام مجال في واالستثمار لةالدو إشراف وتحت العام القطاع مؤسسات

 . (2010 لعام

 تشجع بيئة لتوفير الخدمية والمرافق التحتية البنية تطوير إلى تهدف التي المشاريع من عدد تنفيذ 

 .االستثمار على

 ويشمل ودة،الج ثقافة ونشر تعزيز بهدف سورية في للجودة التحتية البنية لدعم برنامج إطالق 

 .الوطني المنتج ونوعية كفاءة رفع بهدف الجودة الختبار مخابر إحداث

 قدراتها لتعزيز سنوات خمس لمدة الناشئة الوطنية للصناعات الحماية بتقديم يسمح تشريع صدور 

 هذه مثل تنافس أن يمكن التي المستوردة المنتجات على الجمركية الرسوم زيادة طريق عن، التنافسية

 مع االلتزامات مراعاة مع الصناعات لهذه الالزمة األولية المواد على الرسوم الجمركية وخفض اعاتالصن

 .2010)لعام  24 القانون)التجارية  االتفاقيات إطار في التجاريين الشركاء

 مثل العام بالقطاع محصورة كانت صناعية مشاريع بإقامة الخاص القطاع من للمستثمرين السماح 

 .مدةاألس مصانع

 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لالستثمار والذي يهدف إلى  1121للعام  1القانون رقم  صدور

المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة األجل والسعي لتحقيق 

خبرة والمشورة المهنية عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع االستثمارات المالية وتوفير ال

 . المالئمة

 :ومن أهداف وأغراض الصندوق

المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة  .2

 .األجل

السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع االستثمارات المالية  .1

      .وتوفير الخبرة المهنية المالئمة
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 داد مشروع مذكرة تفاهم مشتركة مع الجانب الروسي لتعزيز العالقات االستثمارية بين البلدين إع

وتشجيع التعاون االستثماري لتشجيع االستثمارات وفق تشريعات كل منهما وبما يؤدي لتحسين االستثمارات 

ف الجانب الروسي بفرص وتدفق التكنولوجيا إلى سورية وإقامة المزيد من مشاريع االستثمار المشترك وتعري

 االستثمار المتاحة لعرضها على قطاع األعمال واالقتصاد لديه الستقطاب وجذب االستثمارات، كما ركزت

التفاهم المشترك على تبادل الخبرات والترويج المشترك لالستثمار وإزالة كافة المعوقات أمام تطور  على

 .وندوات ورشات عمل في هذا المجال االستثمار المشترك إضافة لتنظيم اجتماعات ثنائية

  الذي ينص على اتفاق تأسيس صندوق لتمويل  1122لعام / 11/صدور المرسوم التشريعي رقم

التجارة ومشاريع االستثمار المشتركة السورية الفنزويلية برأسمال قدره مئة مليون دوالر أمريكي مناصفة 

 . بين البلدين

 اآلالت وقيم االستثمارية التكاليف وحجم االقتصادي النشاط حسب االستثمار تشجيع قوانين بأحكام لمشمولةا االستثمارية المشاريع 2-6الجدول 

 .1121عام  خالل العمل وفرص الخدمية النقل ووسائط والمعدات

 القطاع

 (س.مليار ل)التكاليف االستثمارية  المشاريع

 (عامل)العدد 

 التكاليف % العدد
قيمة اآلالت ووسائط 

 قل الخدميةالن

 11061 60 66.1 48 190 الصناعة

 1663 3 3.3 11 44 الزراعة

 5965 9 10 32 128 النقل

 230 0.2 0.3 1 3 النفط والثروة والطاقة

 2401 7.7 8.4 5 21 الصحية والطبية

 766 1.8 2 3 11 قطاعات أخرى

 22086 81.7 90.1 100 397 المجموع

 .1121السورية تقرير هيئة االستثمار : المصدر

  86التجارية اتالسياس  6-1-2

تبنت الحكومة السورية على مدى سنوات مضت سياسة التحرير التدريجي للتجارة ملتزمة بإدخال تغيرات وتعديالت 

شاملة طالت القوانين والتشريعات التجارية بما يتناسب مع تيسير إجراءات التصدير واالستيراد، إال أن األزمة الحالية  

تمر بسورية والعقوبات االقتصادية المفروضة على عدد من مؤسساتها األساسية قد دفعت الحكومة السورية إلى  التي

 في حدي التجارة الخارجيةترشيد أكثر تحمل طابع المدروسة تعديل مؤقت في سياساتها التجارية بحيث أصبحت 

                                                           

.لمزيد من التفاصيل عن التجارة الخارجية السورية انظر الفصل الثاني والثالث من هذا التقرير  86  
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من خالل توجيه بوصلة الشراكة التجارية بديلة ة تجاريإيجاد أسواق مع حتمية وخاصة السلع ذات الطابع االستهالكي 

ن وإيجاد سياسة حكومية تدخلية أل، األصدقاء كروسيا والصين والهند والبرازيلالبلدان الشقيقة كالعراق ولبنان و نحو

اإلنتاج و المحلية المتاحةات يإضافة إلى االعتماد على اإلمكان األزماتالخروج من في  األول واألخيرالدولة هي المالذ 

 . الوطني

وفي ضوء  على سورية حملة الضغوطات التي تتبناها الحكومة التركية مؤخراً وفي سياق متصل وضمن اطار 

إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين ب اتخذت الحكومة السورية قراراً بمبدأ المعاملة بالمثل  المصلحة الوطنية وعمالً 

ات الصادرة استناداً لهذه االتفاقية وخضوع المستوردات ذات المنشأ التركي وكل األحكام والتعليم ةسورية وتركي

البضائع ذات المنشأ   من القيمة على كل% 21بنسبة جمركي فرض رسم وذلك بألحكام التجارة الخارجية النافذة 

وكذلك درة إلى تركيا ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغا 81استيفاء مبلغ و التركي المستوردة

  .تطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية المحملة أو الفارغة

هذا وقد أثرت أيضا حزمة العقوبات األوربية واألمريكية والعربية المطبقة والتي تأتي أيضا ضمن حملة الضغوطات 

عن  ت النقدية السورية فضالً المطبقة على سورية والشعب السوري على قطاع النفط السوري واستثماراته والمؤسسا

كبر بكثير على الطرف اآلخر منه على أثر بمجمله على التاجر والتجارة السورية لكن بشكل أقطاع االعمال، مما 

بينما  سورية وذلك لكون الطلب على السلع السورية قليل المرونة من جهة تلك الدول وبالتالي لم تتأثر صادراتنا كثيراً 

الدول العربية كانت حذرة للغاية إزاء ها هي سلع استهالكية يمكن إيجاد بدائل لها؛ ويبقى القول أن غلب مستورداتنا منأ

وفعالً شهدت الفترة الماضية تعاون التاجر العربي مع السوري إليجاد منافذ تضمن استمرار  تطبيق هذه العقوبات

تضرر الصناعي والصناعة السورية من هذه  لكن من جهة أخرى ،التبادل التجاري بينهم وااللتفاف على العقوبات

األوضاع نتيجة أن هناك قسم من المواد األولية الداخلة في الصناعة تستورد من هذه الدول، مما فرض على الصناعي 

والصناعة السورية التوجه نحو أسواق بديلة وبأقل الخسائر ويبقى أن تقوية الداخل االقتصادي والتجاري واالحتكام إلى 

 . رد الوطنية الذاتية وتنميتها يمثل الخيار االمثل على كافة الصعدالموا

وفي سياق متصل أصدر المصرف المركزي تعميماً يمنع المصارف التي يسمح لها التعامل بالقطع األجنبي في سورية 

 129لقرار رقم من القيام بأي عملية تتطلب بيع القطع األجنبي مقابل الليرة السورية، حيث قامت الحكومة بإصدار ا

الذي أجاز لمصرف سورية المركزي بيع القطع األجنبي للمصارف المرخصة لتمويل عمليات استيراد  1122لعام 

 .مادة 64مادة غذائية وطبية، ليتم بعدها وبقرار جديد تخفيض عدد المواد المسموح بها إلى  219

التي حصلت ضمن إطار هذه السياسة مايلي 1122ومن مستجدات عام 
87

: 

  انعقاد اجتماعات اللجنة التجارية السورية الماليزية المشتركة لبحث سبل تطوير وتنمية التعاون

االقتصادي والتجاري واالستثماري بين البلدين وإزالة العقبات التي تعرض هذا التعاون وفتح آفاق جديدة له 

 .بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين

 ق وطني لتنشيط الصادرات ودعم الصناعة الوطنية برئاسة وزير االقتصاد تشكيل أكثر من فري

أن وزارة االقتصاد والتجارة أقرت دعم  علماً  ،قر الفريق الوطني دعم صناعة األلبسةأوالتجارة وقد 

                                                           

 87 http://www.sana.sy/ara/367/2011/12/29/391115.htm 
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وقد شمل  1121األلبسة الجاهزة وزيت الزيتون والكونسروة عن النصف األول من  منشركة  26صادرات 

 .دمين من مصدري األلبسة الجاهزة وزيت الزيتون والكونسروة جميع المتق

  صدور قرار من وزير االقتصاد والتجارة بتفويض مديري االقتصاد والتجارة بالمحافظات ببعض

 . للمركزية في العمل ذات األثر السلبي المهام بهدف تبسيط االجرءات وتسهيل أمور المواطنين وتجاوزاً 

 قتصاد والتجارة حول التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد صدور قرار من وزارة اال

 . 1122لعام  19المحدودة المسؤولية المنصوص عليها بقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

  توقيع خمس وثائق تعاون ضمن أعمال اللجنة المشتركة بين سورية وكوريا الديمقراطية وقد شمل

 .مجاالتهذا التعاون عدد من ال

  توقيع سورية وإيران على اتفاق تضمن منح ميزات تفضيلية لما قيمته مليار دوالر من البضائع

 . مادة 68سورية المنشأ المصدرة إلى إيران من قائمة المواد التي تم االتفاق عليها وعددها 

  لها الذي ينظم تأسيس كل أنواع الشركات وأشكا 1122لعام  19صدور المرسوم التشريعي رقم

 . 1118لعام  2القانونية وينهي العمل بأحكام قانون الشركات رقم 

  توقيع اتفاق أولي بين سورية وإيران للتعاون في مجال الغاز يتضمن إنشاء خط غاز من إيران إلى

سورية عبر العراق وتشكيل مجموعة عمل من الدول الثالث إلعداد الدراسات األولية له واستمرار التعاون 

 .المصفاة المشتركة بين البلدين إضافة إلى فنزويال  في مشروع

  التوقيع على مذكرة تفاهم رسمية بين سورية وإيران والعراق لمد انبوب تصدير ونقل الغاز

 . مليارات دوالر  21االيراني عبر العراق وسورية إلى البحر األبيض المتوسط ومن ثم إلى أوروبا بكلفة 

 نة عقد مع ائتالف يضم شركة جينتكس النمساوية والشركة توقيع وزارة االتصاالت والتقا

االستشارية للكومبيوتر واالتصاالت المحلية لتزويد وتطوير وتركيب منظومة بوابة الحكومة اإللكترونية في 

 . 1122سورية وذلك في إطار المرحلة التنفيذية لمبادرة الحكومة اإللكترونية التي انطلقت في مطلع عام 

 تفاهم بين الهيئة العامة لالستشعار عن بعد والمجلس الوطني للبحوث العلمية فى لبنان  توقيع مذكرة

 .لمواصلة التعاون الثنائي

 :أما فيما يخص قرارات القيد والسماح باالستيراد والتصدير فهي باختصار

  1122لعام   629و 268االستمرار بمنع تصدير مادة خردة الحديد وفق القرارين.   

 1122/ 2/ 21تاريخ  2122قرار بالصدير مادة زيوت معدنية لتزييت المحركات السماح بت.  

  ً2826قرار حسب اللمادة شحوم معدنية  استيراد المنشأت الصناعية المرخصة أصوال.  

  وكذلك  1122لعام  1126قرار رقم بالالسماح باستيراد آليات األشغال المستعملة بغرض االستيراد

حنة المستعملة بغرض االستبدال واالستيراد وفق شروط ومتطلبات محددة بقرار رقم استيراد السيارات الشا

 22/4/1122تاريخ  1124
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 السياسات الزراعية   6-1-2

الزراعية للسياسات العامة المالمح
88

  

 :يلي تتلخص هذه المالمح بما

o لكوادر الفنيةا وتأمين البيئي األثر ذات والمشاريع الخدمية الزراعية لمشاريعا قدرات تعزيز 

 الفنية الجدوى دراسات إلعداد تنفيذية صيغة ووضع ،المخصصة للتدريب االعتمادات وتأمين والمدربة

 .والمالية اإلنتاجية المؤشرات مع وربطها الخدمية والتنموية للمشاريع واالقتصادية

o الزراعية المحاصيل إلنتاج االقتصادية األولويات تحديد. 

o والجوانب الطبيعية الموارد على الحفاظ مع الزراعي اإلنتاج لمناطق النسبية الميزة اعتماد 

 .وا جتماعي  االقتصادية

o المدخالت من متكاملة حزمة باستخدام الزراعية المحاصيل لكافة الرأسية اإلنتاجية زيادة. 

o الفنية  الكفاءة تحسين مع أفضل عائدات تحقق عالية اقتصادية ريعية ذات بدائل عن البحث

 لهذه اآلمن االستخدام بهدف الصحي الصرف مياه لمعالجة محطات وإقامة المياه الستخدامات قتصاديةواال

 .والطلب المتاح بين الحاصل العجز لسد أساسي كرديف الري المياه في

o مع تتناسب التي باالستثمارات وتخصيصه األخرى القطاعات مع الزراعي القطاع تكامل تحسين 

 في المستجدة األوضاع مع المتالئمة التكيف عملية في التدريجي المنهج اعتماد مع ميالناتج القو في إسهامه

 .اإلنتاج على السلبية لتفادي االنعكاسات والعالم المنطقة

o وتعزيز الحديثة التقانات وتوطين والتأهيل والتعليم واإلرشاد الزراعي العلمي البحث تطوير 

 إلى ونقلها المتخصصة اإلرشادية البرامج تنفيذ من لتمكينهم شدينالمر وتأهيل البحوث والتعليم مع التنسيق

 .المنتجين

o في وبخاصة فرص التسويق لزيادة القطاعات كافة في التسويقية والمؤسسات الشركات إقامة تشجيع 

 وفق المواصفات وتحديثها وتطويرها القائمة التحويلية الصناعات هيكلة والفواكه وإعادة الخضار مجال

 .يةالعالم

o والتسويق اإلنتاج بعمليات الزراعة وغرف الفالحية المنظمات مشاركة تفعيل. 

  

                                                           

.المركز الوطني للسياسات الزراعية/    88 تقرير واقع الغذاء والزراعة في سورية  2010 
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 .1121-2992المشاريع الزراعية المشملة خالل الفترة  6-6الجدول 

 عدد المشاريع السنوات

 التكاليف االستثمارية

 (س.مليون ل)

قيمة اآلالت والمعدات 

النقككككككككككل  ووسككككككككككائط

 الخدمية

 (س.مليون ل)

 فرص العمل

1991-2005 42 8235 2523 2151 

2006 15 1782 653 638 

2007 9 830 402 312 

2008 10 2863 1727 771 

2009 29 3198 2397 1167 

2010 44 3323 3021 1663 

 6702 10723 20231 149 المجموع

  .تقرير هيئة االستثمار السورية: المصدر

 89الزراعية العامة اتالسياس

تباع استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية تهدف إلى خفض تكاليف اة في السنوات األخيرة على عملت الحكومة السوري

اإلنتاج الزراعي وزيادة الغلة الزراعية والسعي إلنتاج نوعي من السلع الزراعية ينافس األسواق اإلقليمية والعالمية ، 

المحاصيل الزراعية وتحرير أسواق مدخالت ترافق هذا مع تحرير لألسعار والسماح للقطاع الخاص بتسويق معظم 

اإلنتاج والتحول عن نظام التخطيط المركزي حسب المحصول الذي يفرض على المزارعين زراعة محاصيل معينة 

ومن  ،إلى نظام التخطيط التأشيري حسب المجموعات ومنحهم الفرصة التخاذ القرارات بشأن زراعاتهم بمرونة اكبر

زراعة على دعم البحوث العلمية الزراعية وتفعيل دور اإلرشاد الزراعي وتطوير آلية جهة أخرى عملت وزارة ال

على إصدار مجموعة من  1122الحكومة السورية خالل العام كما عملت  وخارجياً  تسويق السلع الزراعية داخلياً 

بما يحقق طموح  قتصاديلتعزيز دور ومساهمة الزراعة في النشاط االالقرارات والمراسيم التشريعية وعدلت أخرى 

 : وقد كان أبرزها ،العاملين فيه

 مجلس  تنظم اإلنتاج الزراعي وفق خطة سنوية اقترحتها وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية واقرها

 :وتتضمن المسلمات اآلتية 1122لعام  29الوزراء والمذكورة بالتفصيل في القرار رقم 

                                                           

 http://www.sana.sy/ara/367/2011/12/31/391586.htm:كافة القرارات المذكورة في هذه الفقرة من الرابط التالي 89 

 

http://www.sana.sy/ara/367/2011/12/31/391586.htm
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 .وتحسين نوعيته ة مردودهتنظيم اإلنتاج الزراعي وزياد -

 .المقررة االلتزامات المترتبة على المستثمر لتنفيذ الخطة -

 .االلتزامات المترتبة على الدولة ومؤسساتها لتنفيذ الخطة المقررة -

 .الزراعية على مستوى المحافظات كافة تحديد مساحات ومعدالت اإلنتاج لمختلف أنواع المنتجات -

 .السياسة العامة للدولة المحددة في الخطة في ضوء قة للمنتجات الزراعيةتحديد أسعار شراء مسب -

 .وتحديد أسعار بيعها تحديد مستلزمات اإلنتاج -

 .تحديد دور مختلف الجهات في تنفيذ الخطة -

 .التمويل الزراعي تحديد سياسة -

 .تحديد سياسة تسويق المنتجات الزراعية -

 (.الخاص -المشترك -التعاوني -العام)اع الزراعي خطط القط توفير وسائل دعم تنفيذ -

 .واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها متابعة تنفيذ الخطة -

  المصرف الزراعي التعاوني  القاضي بإعفاء قروض 1122لعام  211صدور المرسوم التشريعي رقم

مليارات ليرة يستفيد  6.2بمبلغ عليها والتي تقدر  الممنوحة لغايات زراعية من فوائد وغرامات التأخير المترتبة

المرسوم في سياق االهتمام المتواصل بالقطاع الزراعي والعمل دائما على  ألف فالح، يأتي هذا 211منها نحو 

ومتوسطة وطويلة األجل للمساعدة في إنجاز  تأمين التمويل الالزم للفالحين عبر منح قروض زراعية قصيرة

بالمحاصيل االستراتيجية التي تسهم في تحقيق االكتفاء الذاتي  العمل الزراعي وزراعة األرض وخاصة

الخاص بالمصرف  1122لعام  21كذلك جاء المرسوم التشريعي رقم  ،يل ذات القيمة التصديرية العاليةوالمحاص

الزراعي التعاوني الذي يتضمن أغراضه ورأس ماله ووسائله المالية والتعليمات التنفيذية للقروض الشخصية 

ألف ليرة سورية  211ألف ليرة والحد األقصى بمبلغ  21منت التعليمات التنفيذية الحد األدنى للقرض بمبلغ وتض

للعاملين بالقطاعين العام والمشترك وأصحاب الحرف والمهن العلمية وكافة الفعاليات االقتصادية األخرى ومبلغ 

سنوياً تحتسب بطريقة احتساب % 9دة بمعدل هذا ويتقاضى المصرف فائ ،ألف ليرة سورية لباقي األفراد 211

 . الفائدة البسيطة وتقسط مع مبلغ القرض على أقساط شهرية أو ربعية أو نصف سنوية

 .(تأشيرية)معدالت الفائدة المدينة لدى المصرف الزراعي التعاوني  5-6الجدول       

 قطاع خاص قطاع تعاوني قطاع عام القرض ونوعه

 6.0 4.5 4.5 قروض قصيرة األجل

 8.0 4.5-6.5 4.5  س.ل   ألف 21قروض قصيرة تزيد عن 

 6.0 4.5-6.5 4.5 قروض متوسطة األجل

 10.0 10.0 10.0 فوائد التأخير

  .مصرف سورية المركزي :المصدر        
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  بمنح هامش  1122أعلنت وزارة الزراعة واالصالح الزراعي عن خطتها لدعم المحاصيل اإلستراتيجية لعام

على تكاليف اإلنتاج الفعلية ويتم منحها على كمية اإلنتاج المسوق وهو الدعم السعري المقدم % 12ربح قدره 

للفالحين عند تسويق اإلنتاج للمؤسسات الحكومية المختصة وقد تم وضع الموازنة التقديرية للمحاصيل 

مليار ليرة سورية لدعم  6.2ح و مليار ليرة سورية لدعم محصول القم 22اإلستراتيجية بتخصيص مبلغ قدره 

أما بالنسبة للمحاصيل الرئيسية والمستلزمات ، مليار ليرة سورية لدعم محصول الشوندر 2.2محصول القطن و

البندورة والبطاطا والذرة الصفراء )لهذه المحاصيل  1122فقد قرر صندوق الدعم الزراعي استمرار الدعم لعام 

محصولي الحمص والعدس وما يتم إقراره من مجلس اإلدارة، لإضافة دعم  مع( والحمضيات والزيتون والتفاح

المحاصيل الرئيسة تم احتساب الدعم المقرر لها على وحدة المساحة لتعويض الفالحين عن الزيادة في  علماً أن

يع المقدر وفيما يخص البذار فقد تم دعمها على أساس الفرق بين سعر الب ،سعر المحروقات واألسمدة بعد تحريرها

فيما يخص محصول  ، أماوالتكلفة التقديرية من قبل المؤسسة العامة إلكثار البذار ووفق الكمية المتاحة من البذار

القطن فقد شمل الدعم المساحات المروية من اآلبار ومن مصادر المياه السطحية التي تعمل على محرك الديزل أو 

 . الكهرباء

 للسنوات  االستراتيجية وتشكل( 1122-1122) الفترة تغطي والتي شرةع الحادية الخمسية الخطة صياغة

 :الزراعي للقطاع بالنسبة التالية المجاالت وغطت المقبلة الخمس

o الحياتية الغذائية السلع من الوطني االستهالك حاجة وتوفير الغذائي األمن تحقيق. 

o لها، المرشد االقتصادي مارواالستث (مراعي غابات، مياه، أرض،) الطبيعية الموارد استدامة 

 .والتلوث واالستنزاف التدهور من عليها والمحافظة

o الزراعية المنتجات تسويق.  

o الزراعي والضمان والتأمين المصرفي النظام دور توسيع.  

o مع التنمية سياسات وتكامل المنتجين دخول تحسين في تساهم شاملة ريفية بتنمية الفقر من الحد 

 .ة المختلفةالقطاعات االقتصادي

 لتمويل الفالحين بمستلزمات اإلنتاج الزراعي من المصرف الزراعي  1122عام ل 11 صدور القانون رقم

ويلتزم  1121-1122وذلك للموسم الزراعي الشتوي  ،ة المقترضين والكفالءءالتعاوني بغض النظر عن مال

 . انونلهذا الق مصرف سورية المركزي بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذاً 

  المتضمن إحداث الهيئة العامة إلدارة وتنمية البادية بهدف  1122لعام  48صدور المرسوم التشريعي رقم

تطويرها وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية والتنسيق بين الجهات 

 .لبيئية والخدمية في الباديةالمعنية لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية وا

  القاضي بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف  1122لعام  222صدور المرسوم التشريعي رقم

والكوارث الطبيعة على اإلنتاج الزراعي بهدف التعويض على المتضررين عن الخسائر المادية واألضرار التي 

 .تصيب إنتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية
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 القاضي بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع اآلليات  1122للعام  21المرسوم التشريعي رقم  صدور

 . الزراعية في حلب بدال من شركة الفرات لصناعة الجرارات

  القاضي بإعفاء الفالحين من الغرامات المترتبة على رسوم  1122للعام  24صدور المرسوم التشريعي رقم

في حال سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خالل عام  1111ولغاية عام  2994عام الري المترتبة عليهم من 

من تاريخ صدور هذا المرسوم وإعفاء الفالحين المستفيدين من أقنية ري تل هرمز وصفيا وتل منصور وقناة الجر 

لدائم واإلبقاء على استيفاء الرئيسية وقناة تل مغاص في محافظة الحسكة من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري ا

 1121للعام  6القانون رقم  وفي سياق متصل صدر ،1111ولغاية عام  2994فقط من عام رسم الري الشتوي 

اعتبارا من عام  ليرة سورية عن كل هكتار سنوياً  2421القاضي بأن يطبق رسم الري الدائم المخفض البالغ 

ية الصور وحتى رد نهر الفرات في محافظة دير الزور وتقسط في القرى الواقعة بين ناح 1121ولغاية  1112

، هذا بعد أن تم تشكيل لجنة المبالغ المستحقة على أربعة أقساط سنوية متساوية دون إضافة أي غرامات أو فوائد

عليا تشرف على الري الحديث تكون مهمتها إقرار الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول للري الحديث في 

اضي المروية وتتبع تنفيذها واتخاذ القرارات الالزمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ بهدف ترشيد األر

استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية وتشكيل لجنة فنية لدراسة هذه الخطة ومتابعة برامج التنفيذ وتشكيل 

 .(1121لعام  11القانون رقم )لجان فرعية لصياغة الخطة السنوية للتحول للري الحديث 

  المتضمن تصديق وثيقة مشروع تمكين المرأة من أجل تحسين  1122لعام  282صدور المرسوم التشريعي

 .األمن الغذائي األسري من خالل المشاريع الزراعية والغذائية الصغيرة المولدة للدخل والحدائق المنزلية 

  حول تصديق وثيقة مشروع المساعدة العاجلة لصغار  1122للعام  286صدور المرسوم التشريعي رقم

 . في المنطقة الشرقية 1122الفقراء المتضررين بالفيضان الشديد لعام 

  والذي يتعلق بقطاع الدواجن إذ منح المرسوم مؤسسة  1122لعام  262صدور المرسوم التشريعي رقم

امة منشآت جديدة واستثمار األصول طويلة الدواجن اإلشراف على منشآت الدواجن التابعة لها والعمل على إق

مهات إلنتاج صوص الفروج والبياض وإنتاج األجل الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية االقتصادية بهدف تربية األ

 .البيض والفروج واستيراد مستلزمات إنتاج الدواجن 

  صدر المرسوم التشريعي رقم بهدف زيادة االهتمام بتطوير الزراعة العضوية وتسويق انتاجها في سورية

سورية وينص المرسوم على أن مبادئ اإلنتاج العضوي تقوم  الخاص بالزراعة العضوية في 1121للعام  21

للزراعة للمحافظة على صحة التربة والماء والنبات والحيوان وتحسينها وتحقيق  على إنشاء نظام إدارة مستدامة

 .وصحة البيئة ربة وانجرافها والمشاركة في حماية التنوع البيئيفيما بينها، والحد من تدهور الت التوازن

 سياسات التصدير واالستيراد للمحاصيل الزراعية 

لضمان  والتسويق والتوضيب اإلنتاج مراحل خالل الزراعية السلع نوعية لتحسين الممكنة السبل كل الحكومة تستخدم

 على تشجع التي التسهيالت وتقديم الزراعي التصدير على وائقوالع القيود من خالل إزالة جديدة أسواق إلى الوصول

 .ميسرة ظروف ظل في جديدة أسواق إلى الوصول بهدف الدول من العديد مع التجارية وعقد االتفاقيات التصدير
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 وصدرت االنفتاح سياسات إطار في الواردات معظم أمام السورية األسواق فتح وفي خصوص واقع االستيراد فقد تم

 التأكيد على مع االستيراد سوق التجارية وتنظيم العوائق وإزالة المستوردة السلع تحرير إلى تهدف القرارات التي اتمئ

 الوطنية بزيادة للصناعة تسمح التي اإلجراءات اتخاذ خالل من والمحلية المستوردة السلع بين العادلة المنافسة تعزيز

 .نوعيتها وتحسين إنتاجيتها

 : في هذا الخصوص 1122ض القرارات الصادرة في العام وعليه نذكر بع

  1122عام لل 22االستمرار في تصدير جلود الغنم تبعا للقرار. 

  1122/  226منع استيراد صيصان وبيض التفقيس وفق القرار. 

  229/1122منع تصدير المواد العلفية مثل الكسبة والذرة والشعير وفق القرار. 

 1/2/1122بتاريخ  416لف وفق القرار منع تصدير كافة أنواع الع.  

  12/2/1122تاريخ  899إيقاف العمل بفرض الضميمة على مادتي الشعير والذرة وفق القرار 

 .1122للعام  2218واالستمرار فيه حسب القرار رقم 

  السماح بتصدير ذكور األغنام والماعز الجبلي إلى الخارج وفق شروط ومتطلبات محددة وعدد

 .22/6/1122تاريخ  2441قرار محدد وفق ال

  1122للعام  1222السماح باستيراد مادة الثوم وفق القرار رقم.  

التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي والسياسات الزراعية عموما  
90
  

نمية يواجه قطاع الزراعة والري العديد من المشكالت والتحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر على أدائه وعلى الت

 :المستدامة وأهمها

  تأثر القطاع الزراعي بالتغيرات المناخية من حيث تكرار موجات الجفاف وانخفاض كمية األمطار

الهاطلة وعدم انتظام هطولها وانخفاض مناسيب المياه الجوفية وجفاف عدد من اآلبار وتدني كميات التخزين 

علية إضافة إلى تذبذبات درجات الحرارة وحدوث في السدود مما أثر سلبا ًعلى نسب تنفيذ الزراعات الب

موجات الصقيع والرياح والبرد مما شجع انتشار اآلفات النباتية يشكل وبائي في بعض األحيان وانعكس ذلك 

 .سلباً على اإلنتاج واإلنتاجية 

 ضعف القوانين والتشريعات الناظمة لعمليات حماية واستثمار الموارد الطبيعية. 

 وفرص العمالة الزراعية وقلة االستثمارات والموارد المالية الموظفة  النمو السكاني

 .للقطاع الزراعي

  التعدي على األراضي الزراعية نتيجةً للسكن العشوائي أو التوسع السكني أو التجاوزات

المختلفة على الحراج أو في البادية وساهم كل ذلك في تشتيت الحيازات والحد من إمكانية االستفادة 

التقنيات الحديثة ومن تحقيق االستثمار األمثل وكان هذا سبباً هاماً من أسباب ارتفاع تكاليف من 

                                                           

 90 الخطة الخمسية  الحادية عشرة
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 .اإلنتاج

 العالقات )لتعدد القوانين والتشريعات الناظمة  اً تعدد صيغ استثمار األراضي نظر

تفاقم والذي خلق الكثير من المشاكل التي ت( أمالك الدولة -الحراج  –التملك واإلرث  –الزراعية 

 .بمرور الوقت وخاصة في مجال اإلرث وتوزع الحيازة

  ضعف االستثمار الداخلي والخارجي في مجال التصنيع الزراعي وعدم مواكبته

 .للتطورات العالمية الستيعاب الفائض من اإلنتاج الزراعي واالستفادة من القيمة المضافة

 التصنيعية وعدم االهتمام  عدم وجود محفزات لالستثمار وآليات لتشجع زيادة الطاقات

بوضع خارطة للمواقع المثلى إلقامة معامل الصناعات الزراعية أو مراكز لتجميع المنتجات 

 .  الزراعية ومؤسسات تسويقية للربط بين التصنيع والتسويق

  عدم تأسيس نظام معلومات تسويقي لتقديم المعلومات الالزمة للمنتجين والمصدرين عن

 .لخارجية من المنتجات الزراعية والنوعيات والكميات المطلوبةمتطلبات األسواق ا

  ضعف المقدرة على الربط بين اإلجراءات الحكومية والتعليمات الناظمة للجودة

 والمواصفة ومعلومات السوق ومتطلبات األسواق العالمية واألسعار 

 المنتج بإنتاج  عدم تنظيم العالقة بين المنتج والمؤسسات التسويقية المتخصصة حيث يقوم

 .سلعة معينة دون المعرفة بمتطلبات السوق

  المعوقات التي تعترض اإلنتاج في مرحلة ما بعد الجني والتي تتعلق بالمعامالت من

 –تبريد  –تخزين  –تدريج  –توضيب  -فرز)مرحلة بيع المنتج في المزرعة وحتى وجهته النهائية 

 (.نقل

 بة لمستلزمات اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي ارتفاع األسعار العالمي وخاصة بالنس

 .والحيواني وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات

 االفاق المستقبلية المرجوة للسياسات الزراعية 

رغم الجهود المبذولة ال يزال القطاع الزراعي يعاني من تحديات ومعوقات كما سلف ذكره ولتالفي هذه التحديات أو 

المقبلة  الحادية عشرة وفق استراتيجية محددة للسنوات الخمسصياغة الخطة الخمسية التخفيف من آثارها تم 

 :باألهداف الرئيسية التاليةو

o الحياتية الغذائية السلع من الوطني االستهالك حاجة وتوفير الغذائي األمن تحقيق. 

o لها  رشدالم االقتصادي واالستثمار (مراعي غابات، مياه، أرض،) الطبيعية الموارد استدامة

 .والتلوث واالستنزاف التدهور من عليها والمحافظة

o الزراعية المنتجات تسويق.  

o الزراعي والضمان والتأمين المصرفي النظام دور توسيع.  
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o مع التنمية سياسات وتكامل المنتجين دخول تحسين في تساهم شاملة ريفية بتنمية الفقر من الحد 

 .القطاعات االقتصادية المختلفة

 :نتائجأهم ال

 األنظمة وتعديل السياسات إصالح تتناول المجاالت جميع في كبيرة اقتصادية تغيرات سورية تشهد 

 تنافسية تعزيز على تساعد واقتصادية إدارية إصالحات وإجراء التحتية البنية وإقامة والتشريعية القانونية

 .االقتصاد

  ضمن برنامج اإلصالح الشامل في صدور حزمة كبيرة من المراسيم والقرارات  1122شهد العام

 .مختلف المجاالت وبما يخدم مصلحة الشعب السوري ويلبي طموحاته ومصلحته الوطنية

  المطبقة على سورية والمغطاة بغطاء العقوبات التي طالت  والضغوطات السياسيةة الحالية االزمإن

المصرفية لتبني سياسة نقدية عالجية الحكومة بكافة مؤسساتها النقدية و تالمؤسسات النقدية الحكومية دفع

 .نوعية واستراتيجية متكاملة للتعامل معها

 بتمويل المتعلقة تلك وخاصة الخاص القطاع في االستثمارات تشجيع على الحكومة خطط تتركز 

 عملية في تسهم صغيرة مشروعات إقامة في للتوسع إستراتيجية إطار في والمتوسطة الشركات الصغيرة

 .تطوير االقتصاديوال اإلصالح

 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لالستثمار والذي يهدف إلى  1121للعام  1القانون رقم  صدور

 .جلوق عبر سياسة استثمارية طويلة األالمساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالس

  ضوء  وفي على سورية حملة الضغوطات التي تتبناها الحكومة التركية مؤخراً ضمن إطار

إيقاف العمل باتفاقية التجارة ب اتخذت الحكومة السورية قراراً بمبدأ المعاملة بالمثل  المصلحة الوطنية وعمالً 

 .لهذه االتفاقية وكل األحكام والتعليمات الصادرة استناداً  اسورية وتركيالحرة بين 

 سة وزير االقتصاد تم تشكيل أكثر من فريق وطني لتنشيط الصادرات ودعم الصناعة الوطنية برئا

 .قر الفريق الوطني دعم صناعة األلبسةأوالتجارة وقد 

  عملت الحكومة السورية في السنوات األخيرة على إتباع استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية تهدف

 إلى خفض تكاليف اإلنتاج الزراعي وزيادة الغلة الزراعية والسعي إلنتاج نوعي من السلع الزراعية ينافس

ألسواق اإلقليمية والعالمية، ترافق هذا مع تحرير لألسعار والسماح للقطاع الخاص بتسويق معظم ا في

 .المحاصيل الزراعية وتحرير أسواق مدخالت اإلنتاج

  إصدار مجموعة من القرارات والمراسيم التشريعية ب 1122الحكومة السورية خالل العام قامت

 .بما يحقق طموح العاملين فيه في النشاط االقتصاديلتعزيز دور ومساهمة الزراعة وعدلت أخرى 
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تجربة رائدة في مجال : أسواق الضيعة –الفصل الخاص 

 التسويق الزراعي

المالمح العامة للتسويق الزراعي 7-1
91
  

يقصد بالتسويق الزراعي كل عمل أو جهد مبذول يلي إنتاج السلعة الزراعية ويضيف منافع اقتصادية للمنتج الزراعي 

واء أكان فرد، مجموعة أو مؤسسة خاصة كانت أم حكومية أي أنه يتضمن كافة العمليات التي تلي إنتاج السلعة س

الزراعية مثل التجهيز والتوضيب والتدريج والتعبئة والنقل من المزرعة إلى مراكز التجميع المحلية والمركزية أو 

ات والبيانات التسويقية المتاحة وما يرافق ذلك من تمويل المنافذ الحدودية للتصدير الخارجي ورصد وتحليل المعلوم

 .وتسعير للسلعة يتمثل في دفع أجور، ضرائب أو رسوم جمركية

ومن الجدير ذكره أن التفكير في آلية التسويق الزراعي المعتمدة وتنفيذها كان يبدأ بعد إنتاج السلع مباشرة ولكن بفضل 

داخلياً وخارجياً والتطور الذي يشهده مجال التسويق الزراعي تسويقية زيادة اإلنتاج الزراعي وتنوع الفرص ال

وسياساته المترافق مع انفتاح المستهلك النهائي على ثقافة المنتج الزراعي اآلمن والجودة العالية جعل الحاجة ملحة إلى 

وذلك بتجميع أكبر قدر من المعلومات إيالء عملية التسويق قدًرا كبيراً من االهتمام والتخطيط قبل إنتاج السلع الزراعية 

يقية المتاحة وعن ذوق المستهلك النهائي وحاجاته والبدائل المتاحة لديه وعن المنافسين عن األسواق والفرص التسو

المحليين وعن السلسلة التسويقية المعتمدة للمنتج وآليات النقل والتخزين والترويج مع الدراية الكاملة بحجم الخطر أو 

 .ة المترافق مع عملية التسويق ومحاولة تجنبهاالخسار

هذا ومع تنامي اهتمام الدول المتقدمة والنامية بالتسويق الزراعي وتطور أدواته أتسمت نظرة العالم اليوم لعملية تسويق 

شير السلع الزراعية عموماً والغذاء خصوصاً بنظرتين مختلفتين على الرغم من أنهما مرتبطتين ببعضهما البعض إذ ت

النظرة األولى وهي نظرة االقتصاديين والمحللين إلى الكيفية التي يتم فيها تنظيم آليات التسويق والمسيرة التي يتبعها 

النظرة الثانية وهي التي يتبعها متخذو القرار  أما ومدى تأدية هذه الطريقة مهامها االقتصادية واالجتماعية بكفاءة؛

 .المستهلك مقابل حصول المنتج على الربح فتتعلق باستراتيجية معينة إلرضاء

                                                           
91 -A%C7%E1%CF%D1%C7%D3%C7%C-%C7%E1%ED%C9-http://www.alkherat.com/vb/showthread.php?8765

-%E1%E3%E4%CA%CC%C7%CA-%C7%E1%CA%D3%E6%ED%DE%ED%C9

%C7%E1%-%C7%E1%E3%D4%C7%D1%ED%DA 

http://www.alkherat.com/vb/showthread.php?8765-%C7%E1%ED%C9-%C7%E1%CF%D1%C7%D3%C7%CA-%C7%E1%CA%D3%E6%ED%DE%ED%C9-%E1%E3%E4%CA%CC%C7%CA-%C7%E1%E3%D4%C7%D1%ED%DA-%C7%E1%25
http://www.alkherat.com/vb/showthread.php?8765-%C7%E1%ED%C9-%C7%E1%CF%D1%C7%D3%C7%CA-%C7%E1%CA%D3%E6%ED%DE%ED%C9-%E1%E3%E4%CA%CC%C7%CA-%C7%E1%E3%D4%C7%D1%ED%DA-%C7%E1%25
http://www.alkherat.com/vb/showthread.php?8765-%C7%E1%ED%C9-%C7%E1%CF%D1%C7%D3%C7%CA-%C7%E1%CA%D3%E6%ED%DE%ED%C9-%E1%E3%E4%CA%CC%C7%CA-%C7%E1%E3%D4%C7%D1%ED%DA-%C7%E1%25
http://www.alkherat.com/vb/showthread.php?8765-%C7%E1%ED%C9-%C7%E1%CF%D1%C7%D3%C7%CA-%C7%E1%CA%D3%E6%ED%DE%ED%C9-%E1%E3%E4%CA%CC%C7%CA-%C7%E1%E3%D4%C7%D1%ED%DA-%C7%E1%25
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 المالمح العامة للتسويق الزراعي في سورية  4-2-2

  92قنوات تسويق السلع الزراعية

بشكل روتيني وبعد جني اإلنتاج الزراعي في نهاية كل موسم زراعي في سورية ينقل المزارع السوري إنتاجه 

غيرة أو متوسطة السعة وغالباً ما تكون مكشوفةً ومعرضةً  ألشعة الزراعي المعروض للبيع بنفسه بواسطة شاحنات ص

الشمس والعوامل الجوية األخرى إلى األسواق الشعبية المحلية القريبة من مكان اإلنتاج األساسي أو إلى األسواق 

 أن هناك طريقاً المركزية في المحافظة أو حتى يقوم بنقلها إلى أسواق المحافظات األخرى التي تلقى فيها رواجاً، إال

أخراً أسهل وأضمن يسلكها المزارع لتصريف إنتاجه وتتمثل ببيعه إلى الضمان أو سماسرة تجار الجملة ونصف الجملة 

أو حتى مالكي مراكز التوضيب والتصدير مباشرةً حيث يتم نقل اإلنتاج إلى األسواق أو المراكز المذكورة ضمن 

وبعد أن تصل المنتجات الزراعية بعد رحلة عناٍء إلى األسواق المركزية أو . المحافظة نفسها أو إلى محافظة أخرى

أسواق الجملة يأتي دور الوسطاء من تجار الجملة ونصف الجملة لنقل هذا اإلنتاج وبيعه في أسواق المفرق أو لباعة 

 .المفرق

حديث هنا على الخضار وال -وبما أن عمليات التصنيف والتوضيب تأتي بعد قطاف وجني المحاصيل الزراعية 

فهي تعتبر جزًء من الرحلة التسويقية لهذه المحاصيل ولكنها تتم بشكل غير كامل وغير دقيق   -والفاكهة بشكل خاص 

وبصناديق خشبية وعبوات بولستر، وتشحن هذه المنتجات غالباً بهذا الشكل إلى أسواق الجملة في المحافظة أو سوق 

ق ليتم بيعها لقاء عمولٍة متفق عليها، وفي بعض األحيان يتم بيع اإلنتاج الزراعي الجملة المركزي في محافظة دمش

دون عمليات تصنيف وتوضيب في هذه األسواق باستثناء تحسين الوجه العلوي للصندوق، أما عمليات التصنيف 

ين وتقوم هذه والتجهيز بشكله الكامل والدقيق فيتم في ورشاٍت ومراكز متخصصٍة تعود ملكية معظمها للمصدر

المشاغل والمراكز بتصنيف وتوضيب وتجهيز الخضار والفواكه التي يتم شرائها من أسواق الجملة ونصف الجملة 

 .والبندورة والبطاطا التفاح والحمضيات والعنب: وأحياناً من الحقل، ومن أهم المحاصيل المعنية بهذه العمليات

 أشكال األسواق الزراعية السورية

فة محافظات سورية أسواق جملة ونصف جملة مركزية وبمعدل سوق مركزي رئيسي في كل محافظة، ينتشر في كا

( يوم معين في األسبوع)كذلك ينتشر في كل محافظة مجموعة كبيرة من أسواق المفرق الدائمة واألسواق المؤقتة 

 . شوائية وغير المرخصةومحالت بيع بالمفرق والباعة الجوالة باإلضافة إلى بعض التجمعات التسويقية الع

وحدة إدارية )وتتبع أسواق الجملة ونصف الجملة المركزية من الناحية اإلدارية والتنظيمية إلى ما يسمى بالبلدية 

بتأمين الخدمات األساسية الضرورية من مياه شرب و  والتي تتبع بدورها إلى إدارة المحافظة وتقوم البلدية( حكومية

 . ظيف السوق باإلضافة إلى خدمات الحراسة واألمنصرف صحي ودورات مياه وتن

ويساعد في إدارة وتنظيم السوق باإلضافة الى الجانب الحكومي لجنة السوق والتي تتكون من عدد من تجار السوق 

 . أنفسهم وتقوم هذه اللجنة بتنظيم حركة السوق واإلشراف بشكل محدود على النشاط التجاري للسوق
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مراكز البيع غير منظمة بشكل كبير، وخاصة فيما يتعلق بحركة دخول وخروج الشاحنات، وتعتبر هذه األسواق و

وااللتزام بالعطلة األسبوعية، ومدى توفر البيانات حول الكميات الداخلة والخارجة للسوق، وبأسعار الشراء والبيع، 

كذلك موقع . ن عادةً في مركز المدينةوعمليات نقل البضائع داخل السوق، عالوةً على أن موقع هذه األسواق والتي تكو

بعض التجمعات التسويقية يسبب الكثير من االختناقات المرورية والتي تنعكس على جودة البضائع وتكاليف نقلها سواء 

 .أثناء عرضها في السوق أو خروجها من السوق عند شرائها من قبل تجار المفرق 

التسويق الزراعي المتكامل والمنظم في سوريةإحدى تجارب : 93المؤسسة العامة للخزن والتسويق  

هي مؤسسة قطاع عام لها فروعها في كافة محافظات القطر، أحدثت بموجب  المؤسسة العامة للخزن والتسويق

 :، مهمتها األساسية تنحصر في1111لعام  222المرسوم التشريعي رقم 

 خارجياً تسويق المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني داخلياً و. 

 التخزين بشقيه العادي والمبرد لصالح المؤسسة وللغير. 

 النقل بشقيه العادي والمبرد لصالح المؤسسة وللغير. 

تعتمد المؤسسة في سياستها التسويقية على التركيز على تجارة الجملة من خالل مراكز الجملة الموزعة في كافة 

مركزاً، ونظراً لحرص المؤسسة على إيصال السلعة الزراعية إلى  61المحافظات مع العلم أن عدد هذه المراكز يتجاوز

المستهلك النهائي وبمواصفات جيدة تناسبه فقد وزعت صاالت البيع بالمفرق التابعة لها على كافة المدن والمحافظات 

مؤتمتة ومنتشرة صالة، إضافة إلى أنها تمتلك وحدات خزن وتبريد وفق الشروط الفنية العالمية و 211وبعدٍد يصل إلى 

في كافة المحافظات، إلى جانب تسيير سيارات جوالة تغطي المناطق التي ال تتوافر فيها صاالت أو منافذ خاصة، إذ 

تقوم المؤسسة بعملية الشراء المباشر من المنتجين والمزارعين واستيراد المواد غير المتوفرة محلياً بما يسهم في 

  .الوساطة بين المنتج والمستهلكاستقرار السوق وتخفيض عدد حلقات 

تلعب حالياً المؤسسة العامة للخزن والتسويق دوراً مهماً في مواجهة األزمة الراهنة في سورية بفضل توفر اإلمكانيات 

الالزمة لها مادياً وفنياً وبشرياً وبعدما اكتسبت المؤسسة تجربةً جيدةً في بعض المحافظات يمكن تعميمها على باقي 

ورغم تأثر المؤسسة باألزمة استمرت في نقل المنتج السوري بأسعاٍر مخفضة   .وتالفي السلبيات أيضاالمناطق 

للمنتجين وطرح أسعار مخفضة للخدمات المقدمة من وحدات الخزن والتبريد وخطوط الفرز والتبريد من أجل حفظ 

والمستهلك واختصار الحلقات الوسيطة المنتج في زمن الوفرة وطرحه في أوقات الندرة لتحقيق االستقرار للمنتج 

  .وطرح مادة بجودٍة عاليٍة وسعٍر مناسب

 معوقات تسويق المنتج الزراعي محليا  

مع بدء انطالق رحلة التسويق في كل موسم زراعي هناك جملةٌ من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام غالبية 

 :يلي ية ونتائجها المرجوة ويمكن إجمالها بماالمزارعين والتي بدورها تخفض من كفاءة العملية التسويق

o  قلة التمويل التسويقي لصغار المزارعين وتخوف المصارف من هذا النوع من التمويل نتيجة وجود عامل

 .المخاطرة
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o  تعدد وتنوع القنوات التسويقية كثرة الوسطاء وما يرافق ذلك من ارتفاع للتكاليف التسويقية وارتفاع نسبة

 .يالفاقد التسويق

o  اختالف وتذبذب األسعار أثناء السنة فضالً عن االختالف في األسعار بين المحافظات والقرى الزراعية

 .ضمن المحافظة الواحدة

o  عدم توفر الخدمات التسويقية الكافية والجيدة خاصةً التخزين والترويج فضالً عن ارتفاع رسوم األسواق

 .الواحدة وتكاليف النقل مابين المحافظات وضمن المحافظة

o  خبرة الدول األخرى المتقدمة  في مجال التسويق عدم انتشار ثقافة اإلطالع لدى التجار والمزارعين على

 .الزراعي وأساليبه المتطورة

o عدم الدراية الكاملة بالمعلومات والبيانات السوقية  التي تساهم بتشكيل خبرة وثقافة التاجر والمزارع. 

 في سورية حقائق عن أسواق الضيعة   7-2

 94فكرة التأسيس واالنطالقة  4-1-2

جاءت فكرة إقامة سوق الضيعة نتيجة امتالء األسواق بالمنتجات المعالجة بالهرمونات والمبيدات والمواد الحافظة 

ودخول أنماط سلوك غذائي غريبة عن مجتمعنا حملت معها الكثير من المضار الصحية والبيئية وأثقلت كاهل األسر 

المادية العالية، في محاولٍة للعودة إلى الطبيعة واألرض والمنتج المحلي وخاصةً في ظل األزمات االقتصادية  بالتكاليف

الراهنة وتوفير منتجاٍت زراعيٍة نظيفٍة غير معدلٍة وراثياً وخاليٍة من المبيدات والهرمونات واألسمدة الكيميائية وتشجيع 

 .اإلنتاج السليم لصحة اإلنسان والبيئة

في محافظة الالذقية والزال مستمراً إلى اآلن دون انقطاع،  1116تموز عام  8طلق سوق الضيعة للمرة األولى في ان

وإذا كانت بداية الفكرة تأمين المنتجات الطبيعية لطالبيها فسرعان ما تبلورت الفكرة أكثر وتحولت إلى بذرٍة ومكان 

غذائية الخطيرة في حياتنا اليومية واالهتمام بالمنتجين ذوي الكفاءة لنشر الوعي الصحي وتنبيه الناس إلى الممارسات ال

بدأت أوالً رحلة البحث عن المنتجين في القرى البعيدة . العالية في اإلنتاج والذي يتميز إنتاجهم بأنه سليم لإلنسان والبيئة

حاب الحرف المميزة، وهكذا تم التي كانت تزرع بحسب المواسم وبعيداً عن األسمدة والمبيدات وكذلك البحث عن أص

 . جمع بعض المنتجين المتميزين الذين شكلوا نقطة بداية سوق الضيعة

كانت انطالقة السوق من إمكانياٍت بسيطٍة جداً، حيث بدأت الفكرة نتيجة عمل تطوعي لمجموعة من األصدقاء تقاسموا 

يعة األساسية رغبةً منهم بنشر فكرة وثقافة بيئية التكاليف األساسية الالزمة لبناء الطاوالت وشراء حاجات سوق الض

 .توعوية يعملون بها ويجسدونها ضمن منازلهم وبيئتهم

إذاً سوق الضيعة بدأ كظاهرٍة تسويقيٍة أهليٍة ونشاٍط تطوعي من قبل األهالي والمزارعيين والمهتمين وعدد من 

ظم ومؤهل من قبل الحكومة السورية بعد أن أولت له الجمعيات األهلية ومؤخراً قد تحول إلى نشاط استثمار زراعي من

 (.كما سنرى في الفقرات الالحقة)كل االهتمام والدعم الالزم خصوصاً في محافظة دمشق وريفها 
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 سوق الضيعة ومقومات بناءه    4-1-1

وعافية،  سان بصحةالتقاء محبي األرض والبيئة نحو الوصول إلى بيئٍة سليمٍة يحيا فيها اإلن سوق الضيعة هو مكان

وهو سوق تفاعلي يضم المنتجين الزراعيين الذين يقفون حول طاوالت خشبية مملوءة بالمنتجات الزراعية الطازجة 

ليقوموا ببيعها مباشرة للمستهلكين دون وسيط، كل المنتجات الموجودة فيه يجب أن تكون مزروعةً أو محصودةً أو 

وفق شروٍط صحيٍة وصديقٍة للبيئة فذلك يضمن الحصول على كل شيء طازج  مخبوزةً أو منتجةً من قبل المنتج نفسه

وبالتالي يكون محافظاً على خواصه الغذائية ونكهته المميزة أكثر من أي منتَج آخر موجود في األسواق األخرى وذلك 

ق ومكان اإلنتاج مع توافر إمكانية سؤال المنتج أو المزارع مباشرة عن طر" كل شيء بلدي وعاألصول " تحت شعار

 .وبنفس الوقت تقديم المعلومات للمنتجين التي يمكن أن تفيدهم في اإلنتاج القادم

عن التسويق المؤقت العفوي وفي أماكن  أسواق الضيعة تتيح الفرصة الدائمة للمزارعيين لتصريف منتجاتهم عوضاً 

انطباعاً خاطئاً عن الريف ومزارعيه  ئيٍة تعطيغير مناسبة على شكل بسطاٍت تشوه المدينة أو تجمعاٍت تسويقيٍة عشوا

من خالل استغالل البعض منهم للمستهلك وتقاضي أسعاٍر كبيرٍة مقابل ادعاءهم أن منتجاتهم بلدية وخالية من المبيدات 

 . واألسمدة 
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كة خارج وفضالً عن كون أسواق الضيعة فعالية ترويجية من المنظور السياحي وفرصة أمام الزوار لتنشيط الحر

الموسم السياحي المعروف، والتعريف بإمكانات ومقومات البلد فإن مشاركة الحرف اليدوية تعطي بعداً سياحياً للسوق 

 .يمكن أن يتسوق من خالله الزائر للحصول على تذكار تراثي أو تاريخي

اجه، والفحص سيكون دائما منتج جديد أن ينضم له ولكن بعد فحص إنت وبالنسبة لشروط المشاركة بالسوق فيمكن ألي

لضمان السالمة للمستهلك والبيئة وذلك لقاء رسم اشتراك شهري للمنتج لقاء تأمين الطاوالت  أثناء مشاركته في السوق

  .من وإلى السوق

 معروضات سوق الضيعة   4-1-2

، أغذية المونة بكافة أنواعها، يتم عرض كافة أنواع الخضار والفواكه الطازجة البلدية، نباتات الزينة والنباتات الطبية

حامض الحصرم، خل التفاح،  والخبز الصحي، العسل، دبس الخرنوب، دبس الرمان، السماق، ماء الزهر، ماء الورد،

دبس الفليلفة، الزعتر، زيت الزيتون، الشرابات الطبيعية، صابون الغار، األعشاب، الحلويات بدون سكر، إكسسوارات 

القش والخشب والصابون البلدي والشمع والعطورات الطبيعية، وإكسسوارات من مواد  سنارة، خرز خشب، أطباق

 .طبيعية وجميع هذه المنتجات خالية من المواد الحافظة أو المواد الملونة أو المنكهات أو ما شابه
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 95فعاليات تنموية ثقافية في سوق الضيعة صديقة للبيئة واإلنسان  4-1-2

 تهدف من خالل مجموعٍة " صغار كبار"ة زاوية خاصة لألطفال تسمى يتواجد ضمن سوق الضيع

متنوعٍة من األنشطة إلى تنمية قدرات األطفال المختلفة الجسدية والعقلية ونقل تجارب اآلباء إلى األبناء، 

تشمل هذه األنشطة مجموعة من األلعاب الحركية والمعلومات الحسية التي تخص الصحة والبيئة باإلضافة 

األنشطة التنموية كحمالت التنظيف أو تعلّم بعض الِحرف على يد الخبراء فيها وغيرها من األنشطة التي إلى 

 . تعود بالفائدة على الجميع

  سوق الضيعة هو سوٌق صديٌق للبيئة وصحة اإلنسان، خاٍل من استهالك األكياس البالستيكية

تي يصطحبها المتسوقون معهم أو أن تكون متواجدة الضارة مستعيضاً عنها باألكياس القماشية أو الورقية ال

  .في السوق

  أطلق سوق الضيعة منذ بدايته حملةً للحفاظ على األشجار والغابات، ففي كل عام يقوم سوق الضيعة

باالشتراك ما بين المنتجين والمستهلكين والمهتمين الذين يرغبون بالمشاركة في حمالت التشجير بإقامة 

ة أكثر من مئتي شجرة مثمرة و حراجية في األماكن المحروقة أو في األماكن الجرداء رحالت تتضمن زراع

 .ويأخذ األطفال الحيّز األساسي في هذه األنشطة لتعليمهم كيفية الزراعة واالهتمام باألشجار والغابات

 كسر الحلقات الوسيطية بين المزارع والمستهلك النهائي سمة أسواق الضيعة  4-1-2

أسواق الضيعة وذلك خدمةً للمواطن في إيصال المنتج  سمةر الوسيط بين المزارع والمستهلك النهائي هو إلغاء دو

الزراعي مباشرةً له بالسعر المقبول والنوعية الجيدة المضمونة والتي تلبي رغباته واحتياجاته المعاشية والحد من 

اج إليها األسرة ويخفف أعباء الحياة وتكاليفها عن كاهل موجة الغالء التي تشهدها المواد األساسية اليومية التي تحت

المواطن السوري وستسهم هذه األسواق في خفض أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه بنسبة تتراوح بين 

عادة التوازن السوقي وتقلل من حلقات الوساطة التسويقية وتخفف عن المزارع إكونها تعمل على %  22إلى  %21

 . ء وتكاليف إضافية وتعطيه ربحاً أفضل بعيداً عن استغالل التجار والسماسرةأعبا
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 توزع أسواق الضيعة وفعالياتها في المحافظات السورية  4-1-6

 : في محافظة الالذقية

على  بناءً  -يتواجد سوق الضيعة في حديقة البطرني كل يوم سبت بعد سلسلٍة من التنقالت رافقته بدًء من حديقة الفرسان 

واستمر سوق الضيعة فيها لحوالي الشهر ثم تم التعاقد مع مدينة مالهي البانوراما بعدها استقر موقع  -طلب البلدية 

 .السوق في حديقة البطرني حتى اآلن

 :في محافظة حلب

 في ساحة الحطب في منطقة الجديدة 1122تم عرض فعاليات سوق الضيعة األول في منتصف الشهر العاشر من عام 

وذلك بالتعاون مع محافظة حلب وبرنامج فردوس التابع لألمانة السورية للتنمية وذلك على أمل انتشار هذه األسواق 

وتضمن هذا المعرض مجموعةً من  ،وفعالياته المتعددة خالل السنوات القادمة وفي مناطق أخرى من المحافظة

ت الغذائية البلدية التي تشتهر بها منطقة عفرين في محاولٍة المنتجا المشغوالت والمطرزات اليدوية الريفية والعديد من

لربط سوق الريف بالمدينة لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية في المنطقة وتأتي أهمية هذه المعارض من خالل رفع 

بالمدن أن أبناء المدن يهتمون بهم مما يؤدي إلى دمج سكان الريف  الروح المعنوية لدى سكان الريف حينما يشعرون

 .بين سكان الريف والمدينة االجتماعية وإزالة الفوارق

عالوةً على أن عرض المطرزات الريفية اليدوية والمنتجات الزراعية البلدية المصنوعة محلياً كالمربيات والحلويات 

ة على تفعيل الخالية من السكر هو فرصةٌ للتعرف على منتجات المرأة الريفية ونشاطاتها عن كثب وتشجيع هذه المرأ

 . دورها في المجتمع الريفي أكثر فأكثر، باإلضافة إلى كونها مصدر رزٍق ودخٍل إضافي  لهوالء النسوة الريفيات

 : في السويداء

في حديقة المزرعة، إذ عرض فيه المزارعون  1121تم افتتاح سوق ضيعتنا في السويداء ألول مرة في صيف عام 

ب الكاملة والخضار والفاكهة والمربيات والمؤنة التي تحتاجها ربة المنزل إضافة إلى إنتاجهم البلدي النظيف من الحبو

 .المطرزات والمنسوجات اليدوية وذلك تحت إشراف مهندسيين زراعيين لديهم خبرةٌ ودرايةٌ بهدف إنشاء السوق

 : في دمشق

للمنتجات الصديقة للبيئة  ي الملتقى األولبعد ثبات نجاح هذه األسواق وشعبيتها في الالذقية وأثناء عرض نموذج عنه ف

في حديقة التكية السليمانية في دمشق القى السوق إقباالً وإعجاباً كبيراً من  1121الذي أقيم في شهر نيسان من عام 

سكان محافظة دمشق خصوصاً مع وجود الواقع التسويقي المشوه الذي يحتاج إلى تطوير وتفعيل بالشكل المالئم، ومع 

خصوصاً إليجاد أماكن ألسواق شعبية منظمٍة لمنتجي المحاصيل  نية الحكومة السورية ومحافظة مدينة دمشقتوفر 

والمنتجات النباتية والحيوانية تبيع انتاجها مباشرة للمستهلك في محافظة دمشق، فقد اجتمعت كل هذه المقومات مشكلةً 

هذا اإلطار قامت المكاتب التنفذية للمحافظة خالل عام  وفي ،انطالقة مشروع إنشاء أسواق الضيعة في محافظة دمشق

بتسجيل المزارعيين الراغبين ببيع إنتاجهم في هذه األسواق وللمستهلك مباشرةً بعد معرفة الكمية المراد تسويقها  1121

نمط البيع  وأن يكون الئقٍ  حجز المواقع يكون بتعرفٍة رمزيٍة ويضمن تسويق المنتج بشكلٍ  وموعد التسويق علماً أن

السائد في األسواق بالمفرق تفادياً لدخول التجار أو بيع المواد المستوردة مع اإلشارة إلى وجود شروٍط وإجراءاٍت 

 .صارمٍة للمخالفين والمتالعبين
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أالف  4األول في منطقة الدباغات في منطقة تنظيم باب شرقي بمساحة : قامت المحافظة بإنجاز موقعين لهذا المشروع

وأبدت أيضا نيتها إقامة  1آالف م 2الثاني في بداية شارع الثالثين مقابل أبنية القاعة في منطقة الميدان بمساحة و 1م

أسواٍق أخرى في منطقة السومرية ومنطقة القابون قرب مراكز انطالق البولمان، كما تعهدت المحافظة بالتجهيز الكامل 

المرافق العامة التي يحتاجها لقاء بدل استثمار رمزي من المزارعين ال لهذه األسواق وتوفير كافة الخدمات األساسية و

 .ليرة شهرياً  211يتجاوز 

 :في محافظة ريف دمشق

أقرت مؤخراً اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ أسواق الضيعة المخصصة لبيع المنتجات الزراعية المنتجة محلياً بصورٍة 

اً في مدن وبلدات المحافظة في قطنا وجديدة عرطوز وعرطوز سوق 21مباشرٍة في محافظة ريف دمشق إقامة 

 .وصحنايا وداريا ومعضمية الشام والسيدة زينب وقارة والنبك والكسوة والقطيفة والعتيبة

هذه األسواق ستكون متاحةً لجميع المزارعين في محافظتي دمشق وريفها لبيع الخضار والفواكه ومشتقات الحليب 

ين مظالت حماية من العوامل الجوية وتقديم خدمات الماء والكهرباء من قبل المحافظة وستقوم وبأجوٍر رمزية مع تأم

المديريات المعنية بمراقبة عمل هذه األسواق لضمان الشروط الصحية وسالمة هذه المنتجات واألسعار التي تباع بها 

ادات منشأ بمنتجاتهم إلى مديريتي الزراعة مع اشتراط تقديم المزارعين الراغبين ببيع منتجاتهم في هذه األسواق شه

 .واالقتصاد

 أسواق عربية وعالمية مماثلة ألسواق الضيعة في الشكل والمضمون  4-1-4

في األردن
96

 

مؤخراً تمت في األردن صياغة مشروٍع مقترٍح لتوريد الخضار والفواكة الطازجة إلى أسواق المؤسسة االستهالكية 

 .ومٍي وجمعية مصدري الخضار والفواكهوذلك تحت إشراٍف حك المدنية

وتقوم فكرة هذا المشروع على توريد المنتجات من المزارعين مباشرةً إلى المستهلك دون المرور بالعديد من الحلقات 

التسويقية التقليدية وكذلك التوسع التدريجي في أنواع السلع المشمولة بهذه االتفاقية والتوسع في خطة التوزيع في فروع 

 .ؤسسة لتشمل أكبر عدٍد ممكٍن من الفروعالم

ويهدف المشروع للحد من االختناقات التسويقية في مجال اإلنتاج واختصار الحلقات التسويقية بين المنتج والمستهلك 

 .وبيع الخضار والفواكه للمستهلك بأسعاٍر معتدلٍة وتحسين إيرادات المزارعين المنتجين

وقيع اتفاقية بين المؤسسة االستهالكية المدنية والجمعية األردنية لمصدري ومنتجي وفيما يتعلق بآلية العمل فسيتم ت

الخضار والفواكه تضمن توريد الكميات واألنواع باألوزان واألحجام ودرجات الجودة التي يتم االتفاق عليها في ملحٍق 

 .خاٍص بهذه االتفاقية

                                                           
96 http://www.khaberni.com/more.php?newsid=93192&catid=2 
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في الكويت
97

 

الصليبية في  و شكل من أشكال أسواق الضيعة، ويقع سوق الفرضة بمنطقةه "والخضار سوق الفرضة الجديد للفاكهة"

 متر مربع تم تجهيزها بالخدمات والمرافق وكافة الوسائل التي تؤّمن ألف 211مدينة الكويت على رقعٍة مساحتها 

وقد حقق سوق ، ةالجودة المطلوبة وجميع المتطلبات الالزم الراحة الكاملة للزائرين وتلبي احتياجاتهم وفق معايير

عالمٍي جديٍد  للمنتجين الراغبين بتسويق محاصيلهم بشكٍل أكثر كفاءةً من خالل تجهيز السوق بنظاٍم الفرضة فرصةً 

وذلك للمحافظة القصوى على التبريد الدائم للمنتجات المخزنة  خاٍص بالشاحنات التي يتم وصلها بنظام الطاقة مباشرةً،

 الجدير بالذكر أن إحدى الشركات التسويقية ومن .ألف متر مربع 22وق مساحتها التبريد التي تف في مستودعات

الخاصة كانت هي وراء إنشاء سوق الفرضة للخضار والفاكهة بهدف مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية للسوق 

  .المحلية

 :في لبنان 

سوق أهالي كفررمان"
98

هورين بزراعة الخضار على أنواعها ركناً يحتل العشرات من أهالي بلدة كفررمان المش":  

الذي يعرضون فيه منتجاتهم " سوق أهالي كفررمان"خاصاً بهم في سوق اإلثنين التجاري في النبطية يعرف بـ

أنواٌع عديدةٌ من الزهور البرية كالبابونج والزيزفون كما تعرض الزراعية الشهيرة من الخضار البلدية بأنواعها، 

المؤنة البلدية البيتية التي تشتهر بصناعتها المرأة الريفية في كفررمان والتي تتفنن في صناعتها  والبخور،عالوة على

وحفظها في عبواٍت زجاجيٍة حافظة، وتلقى هذه المنتجات رواجاً كبيراً لدى الكثير من المواطنين الذي يتهافتون لشرائها 

ويشكل سهل المئذنة  عالية وطعمها ونكهتها البلدية الغنيةمن سوق اإلثنين في النبطية أسبوعياً، نظراً لجودتها ال

الزراعي الذي تشتهر به بلدة كفررمان المصدر األول إلنتاج هذه الخضار البلدية والزهور البرية، وكان في السابق 

 . يعتبر بمثابة السلة الغذائية والزراعية ألهالي منطقة النبطية

سوق الطيب"
99

اري ويلتقي فيه المزارعون ومنتجو المأكوالت الصحية مرتين أسبوعياً يقع في وسط بيروت التج":  

سلعاً زراعيةً غذائيةً طازجةً وبلديةً مثل الخضار والفواكه الطبيعية، والعسل، وزيت  ليعرضوا( كل سبت وأربعاء)

البيتية التي  مكونات المونةالزيتون، والمربيات المصنوعة بيتياً، واألجبان البلدية، والمأكوالت التقليدية، عالوةً على 

المنتج إلى المستهلك مباشرةً  درج اللبنانيون في الماضي على تخزينها لفصل الشتاء، وتصل جميعها من المزارع أو

 .دون وسيط

في السعودية
100
  

ين هو أحد برامج أمانة الرياض التي حققت نجاحاً متصاعداً نتيجة إقبال المزارعين والمستهلك" يوم المزارع"سوق 

عليه والذي يوافق يوم الخميس بشكل أسبوعي، إذ أوجد هذا السوق للمزارعين منفذاً إليصال منتجاتهم بشكل مباشر 

                                                           
97 http://www.alforda.com/About.aspx 

 
98 http://www.bintjbeil.com/A/news/2003/0506_kfarruman.html 
99 http://www.almosafr.com/forum/t56435.html 
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وبدون وسيط إلى المستهلكين الذين يبحثون عن السلع الزراعية والغذائية الطازجة والسعر المناسب، ومنها الحمضيات 

 . والعسل وزيت الزيتون والحبوب بأنواعها وخاصةً العضوي منها المنتجة محلياً، والخضراوات والفواكه الطازجة،

يقدم هذا السوق خدمةً ملموسةً للمزارعين والمستهلكين على حٍد سواء، كما يوجد الفريق اإلشرافي من اإلدارة العامة 

منتجات، إضافةً لألسواق بشكٍل مستمر وعلى ثالث فترات لمتابعة المزارعين وتنظيم مواقعهم والتأكد من صالحية ال

إلى وجود فريق من النظافة لمتابعة أعمال النظافة بالموقع وإزالة المخلفات، وكذلك وجود الحراسات األمنية التي تقوم 

 . بتنظيم دخول وخروج السيارات لمواقف المتسوقين وسيارات المزارعين

  في الواليات المتحدة األمريكية

)أسواق المزرعة الطازجة 
101

(FRESH FARM Markets 

سوقاً نشطاً للمنتجين في المنطقة، تضم الشبكة  22هي أكبر شبكة أسواٍق للمزارعيين في منطقة خليج التشزبيك وتدير 

متسوٍق من مختلف الفئات ألف  261فداٍن مزروٍع مع أكثر من  9111واليات وأكثر من  2مزارٍع من  221أكثر من 

نموذجاً يحتذى لبقية المزارعين في المنطقة ونموذجاً وطنياً رائداً في السكانية سنوياً، وهو ما يجعل هذه األسواق 

 .المجال الغذائي

عدداً من الجوائز والتكريمات تقديراً لمسيرتها الطويلة والتي  1121وتلقت شبكة أسواق المزرعة الطازجة في عام 

بهذه األسواق والتي تؤمن الغذاء الطازج سنة في مجال رعاية أسواق المزارعين المنتجين والبرامج المرتبطة  22تبلغ 

لالستدامة، إضافة إلى تلقي القائمين عليها " العمدة"والصحي للمجتمع في العاصمة واشنطن ومنطقتها، مثل جائزة 

من مجلة واشنطن لجهودهم في مجال تعريف العامة بقضايا الغذاء والتنمية وفي نفس الوقت " العمالق األخضر"جائزة 

 .الربح للمزارعين والحرفيينإتاحة فرصة 
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تقع هذه األسواق في : (Dupont Circle The)سوق  حلقة دوبنت : ومن شبكة أسواق المزرعة الطازجة هذه نذكر 

مزارع  21يضم السوق في موسم ذروة اإلنتاج أكثر من ، ابه طيلة نهار يوم األحدقلب واشنطن العاصمة ويفتح أبو

فواكه وخضار ولحوم ولحوم دجاج وأسماك وأجبان وفطائر وخبز ومعكرونة طازجة  عارضين منتجاتهم المتنوعة من

وأزهار مقطوفة ونباتات معبئة في أوعية وصابون ومنتجات عشبية، وقد ُصنفت أسواق المزرعة الطازجة في مقدمة 

 .(تريتفاينشل تايم، وول س)أسواق المزارعيين في الوالية وذلك حسب عدد من الصحف العالمية المهمة 

يوجد سوق الربيع الفضي في قلب بلدة سبرنغ سلفر، ويفتح أبوابه (: The Silver Spring)سوق الربيع الفضي 

 .للمتسوقين يوم السبت طيلة فترة الظهيرة

 (. أي شبكة أسواق المزرعة الطازجة)إضافة إلى عدد كبير من األسواق التي تنتمي إلى هذه الشبكة 

 واعدنحو مستقبل تسويقي   7-3

الذي شهده العالم قامت  وقضايا تداول وتسويق الغذاء خصوصاً  ضمن إطار االهتمام بقضايا التسويق الزراعي عموماً 

الحكومة السورية ممثلةً بوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بترجمة هذا التوجه عملياً عن طريق إعداد مشروٍع 

في تطوير آلية النظام التسويقي للمنتجات الزراعية ورفع الكفاءة  خاٍص لتطوير اإلرشاد التسويقي الزراعي بشكل يسهم

التسويقية على الصعيدين الداخلي والخارجي بما ينعكس إيجاباً على أطراف السلسلة التسويقية أي المنتج الزراعي 

والمستهلك النهائي ويشجعهم على مسك سجالٍت زراعيةٍ 
102

تغلب على ويعلمهم كيفية اتخاذ القرارات السليمة وال 

 . المخاطر التسويقية التي قد تعترض طريقهم

ويأتي هذا المشروع للتخلص من كل األساليب البدائية التي كانت وال تزال تحكم عمليات تسويق المنتجات الزراعية 

وذلك ضمن إطار خطة متكاملة لتطوير النظام الوطني للتسويق الزراعي وقد حمل هذا المشروع ضمن طياته نوايا 

ة وأمال واسعة لتطوير األسواق الزراعية وتشكيل اتحادات نوعية تخصصية وزيادة وسائل الدعاية والترويج جاد

وتطوير مشاغل الفرز والتعبئة والتوضيب والنقل والتبريد وإحداث نظام معلومات السوق واعتماد المقاييس السورية 

  .والعالمات التجارية الفارقة

لتطوير القدرات الفنية لصغار المزارعين وإطالعهم على كل ما يتعلق بأساليب التسويق كما يهدف هذا المشروع أيضاً 

الحديثة وكيفية التعامل مع التجار منعاً من التعرض للغبن وتدريبهم على تطبيق الممارسات الجيدة وزيادة الوعي لديهم 

 .حول األنظمة والقوانين المحلية والعالمية الناظمة للتجارة الزراعية

بالنتيجة فإن الجميع تواق إلى سياسة تسويقية جديدة، فإنجاح المشروع التسويقي يتطلب اإلطالع على تجارب و

اآلخرين بل والعمل على ابتكار وتطوير أساليب أخرى قد تكون أكثر تميزا من مثيالتها في األسواق الخارجية ما دام 

لحديث لن ينصف الفالح والمستهلك في آٍن معاً إنما قد يخلق أن الشروط األساسية للنجاح متوفرة، فالتسويق الجديد وا

المزيد من فرص العمل لجهة إحداث شركاٍت خاصة في الفرز والتوضيب وشركاٍت أخرى خاصة في تقديم الدعاية 

 . واإلعالن وتنظيم المعارض الزراعية المحلية والمشاركة بمثيالتها في البلدان الزراعية المتطورة

                                                           
 تالمقصود بهذه العبارة تدريب وتأهيل المزارعيين والمنتجين الزراعيين على عملية  تبويب كافة المعلومات والبيانات المتعلقة  بالعمليا 102

 .المخاطرةالزراعية كافة من اإلنتاج وحتى التسويق في سجالت خاصة لكي يتسنى لهم  حساب الربح والخسارة وعامل 
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 ت والمقترحات التوصيا  7-4

  ايالء أسواق الضيعة اهتماماً أكبر من الجهات الحكومية والخاصة ذات العالقة من خالل جعل هذه

األسواق أسواقاً على شكل محالت وأروقة دائمة منظمة بعيدة عن التشابكات المرورية ومزودة بكافة 

المزارع على حد سواء ومزودة أيضاً الخدمات والمرافق ووسائل النقل التي توفر الراحة واألمان للمتسوق و

 .بنظام معلومات متطور

  االستفادة من تجارب الدول المجاورة والدول المتقدمة في هذا المجال ومحاولة تطبيقها بشكل يناسب

 .المزارع والمستهلك السوري وخاصة مجال النقل والتبريد والترويج

 مية ونشر ثقافة مجتمعية حول ماهية السعي للترويج لهذه األسواق من خالل النشاطات اإلعال

منتجات هذه األسواق الطبيعية والصحية وذلك بإقامة الندوات والمعارض التعريفية في وسائل اإلعالم كافة، 

 .األمر الذي يكفل تفاعل المواطنين مع هذه التجربة الرائدة واإلضافة لها

 ة المواطنين بكل شرائحهم المجتمعية  زيادة عدد هذه األسواق من حيث الكم والنوعية بشكل يخدم كاف

 .وفي كل حٍي ومنطقٍة في سورية

  تفعيل دور حماية المستهلك واآلليات الواجب إتباعها لمنع دخول الوسطاء ومنع التالعب باألسعار

في أسواق الضيعة من خالل إقامة مراكز تضم خبراء مختصين باألسعار مهمتها مراقبة السوق وتدفق السلع 

 .مقترحات بشأن األسعار وتعديلهاوتقديم ال

  التأكيد على تطبيق القرارات التموينية الناظمة لعملية البيع والشراء مع التشديد على خضوع أسواق

الضيعة للرقابة من حيث المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات السورية القياسية وخلوها من األثر 

 .ثياً وذلك في المختبرات الحكومية ومعاقبة المخالفينالمتبقي للمبيدات والمواد المعدلة ورا

  دعم الحكومة السورية للمنتجين عبر تقديم القروض بشروٍط ميسرٍة مع تمديد فترة التسديد وتوفير

مستلزمات اإلنتاج وقيامها بتزويد المنتجين بالوقود لتشغيل معداتهم، األمر الذي من شأنه تحسين دخلهم 

رق الكسب السريع من خالل اإلفراط في استخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية وبالتالي عزوفهم عن ط

 .وانتقالهم إلى الزراعة النظيفة الطبيعية وتسويق منتجاتهم في أسواق الضيعة

  السعي لجعل أسواق الضيعة أسواقاً بديلة عن األسواق والتجمعات التسويقية الحالية العشوائية والتي

الكثير من اإلشكاليات وذلك طبعاً بعد أن تحصل أسواق الضيعة على قدٍر كاٍف من  تستغل المستهلك وتسبب

 . االهتمام والتنظيم

  االستفادة من تجربة مؤسسة الخزن والتسويق ليس في مجال التسويق فحسب وإنما في مجال النقل

سهل استمرار تدفق المنتجات أيضاً ألنه العائق األهم واألخطر بين المناطق المنتجة والمناطق المستهلكة بما ي

 يةالزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتلبية احتياجات األسر السور
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 مرفق المنهجية 

 يعرف على أنه التغير النسبي السنوي المئوية خالل فترة معينة :  (AGR)معدل النمو السنوي 

100*1
1

1

0




























T
T

Y

Y
AGR 

YT   = قيمة السنة األخيرة 

Y0  =األولى  قيمة السنة 

T   = عدد السنوات 

. يمثل التغيرات في كميات المنتجات المتبادلة بين الدول والمثقلة حسب األسعار: ( QI( )االستيراد)رقم كمية التصدير 

 (. أي أنها رقم السبيريس القياسي)وتمثل التثقيالت قيم الوحدة في سنة األساس 

100*
00

0






i

i

t

qp

qp

QI 

po  = وسطي قيمة الوحدة ( 2992-2989)فترة األساس 

qt   = الكمية الحالية 

qo  = وسطي الكمية ( 2992-2989)فترة األساس 

( أي محسوباً على أساس تسليم ظهر الباخرة) f.o.bيمثل التغير في قيمة الصادرات :  (EV)الرقم القياسي للتصدير 

 ( .2992-298وسطي فترة السنوات الثالث )بالنسبة لفترة األساس 

100*
00




i

i

tt

qp

qp

EV 

i    = الرقم القياسي للسلعة 

pt   =السعر الحالي 

po   = سعر فترة األساس 

po   =الكمية الحالية 

qo   =كمية سنة األساس 
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لفترة ( أي متضمنة التكاليف والتأمين والشحن) c.i.fيمثل تغير قيمة الواردات :  (IV)الرقم القياسي للواردات 

 . األساس

100*
00




i

i

tt

qp

qp

IV 

i    =الرقم القياسي للسلعة 

pt  =السعر الحالي 

po  =سعر فترة األساس 

qt    =الكمية الحالية 

qo  =كمية سنة األساس 

يمثل التغيرات في كميات المنتجات المتبادلة بين الدول : (UV)( الصادرات)الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات 

أي أنها رقم السبيريس )في سنة األساس ( الصادرات)تثقيالت كميات الواردات وتمثل ال. والمثقلة حسب األسعار

 (.القياسي

100*
00

0






i

i

t

qp

qp

UV 

i  =الرقم القياسي للسلعة 

pt – =سعر الوحدة الحالي 

po  = وسطي قيمة الوحدة( 2992-2989)فترة األساس 

qo  = وسطي الكمية( 2992-2989)فترة األساس 

 (ToT) حدا التجارة

 يعرف على أنه النسبة بين األرقام القياسية لسعر وحدة الصادرات والواردات 

I

E

UV

UV
ToT  

  (RUV)قيمة الوحدة النسبية 

يتم حساب قيمة الوحدة النسبية لكل منتج على أنها نسبة وسطي قيمة وحدة الصادرات السورية إلى وسطي قيمة الوحدة 

المنتج في سورية التي تساوي قيمة الوحدة  قيمة وحدة) 2أو وسطي قيمة الوحدة النسبية هي والنقطة المرجعية . العالمية

فعندئذ تقوم سورية بتصدير  2من ( أعلى)وإذا كانت قيمة الوحدة النسبية أدنى (. لنفس المنتج في األسواق العالمية
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م الوحدة األعلى على أنها تعكس نوعية وتعتبر قي. العالمي الوسطي " السعر"من ( أعلى)أدنى " بأسعار"منتجاتها 

 . أعلى وهي التشكل مؤشراً على القدرة التنافسية الضعيفة للسعر

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)الميزة النسبية الظاهرية 

يظهر الرقم القياسي ما إذا كان أداء السلعة المصدرة أعلى من الصادرات السورية الوسطية من حيث الحصة في 

صادرات تعدل حسب المشاركة اإلجمالية لل_ وإذا كان للمنتج حصة مرتفعة من األسواق العالمية. األسواق العالمية 

 . ميزة نسبية فعندئذ يقال بأنها تظهر _ السورية في األسواق العالمية

ws

iwis

EE

EE
RCA 

i    =الرقم القياسي للسلعة 

Eis  =( المنتج)قيمة صادرات السلعةi لسورية 

Es  = قيمة إجمالي الصادرات السورية 

Eiw  =( المنتج)قيمة صادرات السلعةi للعالم 

Ew =لي الصادرات العالمية قيمة إجما 

 (TB)الميزان التجاري 

 ويعرف على أنه قيمة الصادرات مطروحاً منها قيمة الواردات

IETB  

 =E               قيمة الصادراتI =قيمة الواردات 

 (STB)الميزان التجاري القياسي 

قيمة +قيمة الصادرات)على حجم التجارة ( لوارداتقيممة ا-قيمة الصادرات)يعرف على أنه نسبة الميزان التجاري 

 (الواردات
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IE

IE
STB




 

  (PSE)تقديرات دعم المنتج 

القيمة المالية إلجمالي التحويالت من المستهلكين ودافعي الضرائب للمنتجين الزراعيين ، المحسوبة عند مستوى باب 

دعم الزراعة ، بغض النظر عن طبيعتها أو أهدافها أو تأثيراتها على المزرعة ، والناشئة من إجراءات السياسات التي ت

وتتضمن دعم سعر السوق والدفعات من الموازنة مثل التحويل اإلجمالي من دافعي الضرائب . إنتاج المزرعة أو الدخل

عدد الحيوانات /روعة المساحة المز –اإلنتاج الحالي : للمنتجين الزراعيين الناشىء من إجراءات السياسات المبنية على

 PSEوتقيس النسبة المئوية للـ.  الدخل المزرعي اإلجمالي  –محددات مدخالت اإلنتاج  –استخدام المدخالت  –

 .   التحويالت كنسبة من إجمالي ما تستلمه المزرعة

 (MPS)دعم سعر السوق 

للمنتجين الزراعيين الناشئة من إجراءات  ودافعي الضرائب القيمة المالية السنوية إلجمالي التحويالت من المستهلكين

السياسات التي تحدث فجوة بين أسعار السوق المحلية واألسعار الحدودية الخاصة بسلع زراعية محددة محسوبة عند 

 .باب المزرعة

 (GSSE)تقديرات دعم الخدمات العامة 

زراعة بشكل جماعي الناشئة من إجراءات القيمة المالية السنوية للتحويالت اإلجمالية للخدمات العامة المقدمة لل

استهالك  –الدخل  -السياسات التي تدعم الزراعة بغض النظر عن طبيعتها أو أهدافها أو تأثيراتها على إنتاج المزرعة 

 .  منتجات المزرعة

 (TSE)تقديرات الدعم الكلي 

كين الناشئة من إجراءات السياسات التي تدعم القيمة المالية السنوية للتحويالت اإلجمالية من دافعي الضرائب والمستهل

. الزراعة، الصافية من استالمات الموازنة الموحدة بغض النظر عن  أهدافها أو تأثيراتها على إنتاج المزرعة أو الدخل

التحويالت الكلية من السياسات الزراعية كنسبٍة مئوية من إجمالي الناتج المحلي  TSEوتقيس النسبة المئوية للـ

(GDP.) 

 ( TI)كثافة التجارة 

ومقارنة إجمالي التجارة ( التجارة اإلجمالية) ما بإضافة التصدير إلى االستيراد  يقيس االقتصاديون كثافة التجارة لقطاعٍ 

 .إلى الناتج المحلي اإلجمالي
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 المراجع

  ،1122نظرة على االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، واشنطن. 

  حاالت : السياسات الزراعية في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي(: 1122)بالندفورد ورفاقه

 . اإلصالح والخيارات قُُدماً، التجارة الزراعية والغذائية العالمية، واشنطن

  ،1121جوانب من السياسات الزراعية، المفوضية األوروبية، بروكسل. 

  رية العامة للزراعة والتنمية الريفية، المدي -قطاع الزراعة في أوكرانيا، المفوضية األوروبية

 .1119بروكسل، 

 سياسة التدخل بالسوق لسياسة األبتكار، المفوضية : السياسات الزراعية المشتركة من منظور

 .1122المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية، بروكسل،  -األوروبية 

  والتنمية، أمانة منظمة التعاون تقرير تقدير ورصد السياسات الزراعية لدول منظمة التعاون

 .1122والتنمية، نيويورك، 

  التعاون تقرير تقدير ورصد السياسات الزراعية لدول منظمة التعاون والتنمية، أمانة منظمة

 .1121والتنمية، نيويورك، 

  المركز الوطني للسياسات الزراعية، دمشق، 1121تقرير واقع الغذاء والزراعة في سورية ،

1122.  

 ة بيانات األمم المتحدة التجارية قاعدUNCOMTRADE. 

 المجموعات اإلحصائية السنوية لوزارة الزراعة. 

 نشرات المكتب المركزي لإلحصاء. 

  قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية www.napcsyr.net 

  موقع أسعار الصرف rate.com-www.e 

  موقع موندي للمؤشرات السعريةhttp://www.indexmundi.com  

  موقع حقائق حول التجارةhttp://www.truthabouttrade.org  

 راعة الدولية موقع منظمة األغذية والز www.fao.org 

  موقع منظمة التجارة العالميةwww.wto.org 

  موقع وكالة رويترز اإلخبارية http://www.reuters.com  

http://www.napcsyr.net/
http://www.napcsyr.net/
http://www.e-rate.com/
http://www.e-rate.com/
http://www.indexmundi.com/
http://www.truthabouttrade.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.wto.org/
http://www.reuters.com/
http://www.reuters.com/
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 موقع المفوضية األوروبية http://ec.europa.eu    

  موقع األعمال الهندية http://www.thehindubusinessline.com  

  موقع االتفاقيات الثنائية ghttp://www.bilaterals.or 

 موقع المدير اإلفريقي http://www.africanmanager.com  

  زوايا"موقع " http://www.zawya.com   

  أنباء"موقع " http://www2.anba.com.br  

 ( البريطاني)وقع الجسور م http://ictsd.org 

 موقع بلومبرغ http://www.bloomberg.com   

  موقع صحيفة الديلي ستار البريطانية .lbhttp://www.dailystar.com  

  موقع كل أفريقيا http://allafrica.com   

  موقع أرشيف الدراسات http://archive.feedblitz.com  

  صحيفة إنديان تايمز http://articles.economictimes.indiatimes.com  

  موقع أخبار أوروبا http://www.neurope.eu  

  صحيفة عالم اليوم التركية http://www.todayszaman.com  

 موقع صحيفة الفجر الباكستانية  http://dawn.com  

  موقع مركز البحث والتحليل السياسي الهندي http://cipra.in  

  صحيفة جاكرتا بوست http://www.thejakartapost.com  

 وست موقع صحيفة بورنيو ب http://www.theborneopost.com  

  موقع صحيفة أنباء ممفيس http://www.memphisdailynews.com  

 موقع صحيفة طهران تايمز /www.tehrantimes.comhttp:/   

  موقع توسيع العولمة http://www.expandglobal.com  

 موقع صحيفة كوريا تايمز http://www.koreatimes.co.kr   

  موقع أرض كورياhttp://view.koreaherald.com  

  موقع اإلعالم القياسي http://www.standardmedia.co.ke  

 موقع صحيفة سودان دايلي تايمز http://www.sundaytimes.lk    

http://ec.europa.eu/
http://www.thehindubusinessline.com/
http://www.thehindubusinessline.com/
http://www.bilaterals.org/
http://www.bilaterals.org/
http://www.africanmanager.com/
http://www.zawya.com/
http://www.zawya.com/
http://www2.anba.com.br/
http://www2.anba.com.br/
http://ictsd.org/
http://ictsd.org/
http://www.bloomberg.com/
http://www.dailystar.com.lb/
http://www.dailystar.com.lb/
http://allafrica.com/
http://allafrica.com/
http://archive.feedblitz.com/
http://archive.feedblitz.com/
http://articles.economictimes.indiatimes.com/
http://articles.economictimes.indiatimes.com/
http://www.neurope.eu/
http://www.neurope.eu/
http://www.todayszaman.com/
http://www.todayszaman.com/
http://dawn.com/
http://dawn.com/
http://cipra.in/
http://cipra.in/
http://www.thejakartapost.com/
http://www.thejakartapost.com/
http://www.theborneopost.com/
http://www.theborneopost.com/
http://www.memphisdailynews.com/
http://www.memphisdailynews.com/
http://www.tehrantimes.com/
http://www.expandglobal.com/
http://www.expandglobal.com/
http://www.koreatimes.co.kr/
http://view.koreaherald.com/
http://www.standardmedia.co.ke/
http://www.standardmedia.co.ke/
http://www.sundaytimes.lk/
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  ( آخر أخبار نيوزيالندا والعالم)موقع ستفhttp://www.stuff.co.nz   

  موقع حزب الوفد المصري www.alwafd.org 

  أفضل القراءات اإلفريقية  –موقع البريد والحارس ://www.mg.co.zahttp  

  موقع أخبار صوت أمريكا http://www.voanews.com  

  صحيفة الديلي نيوز المصرية http://thedailynewsegypt.com 

  موقع بانغور اإلخباري http://bangordailynews.com  

  النيوزيالندي " االستدامة"موقع http://www.sustainabilitynz.org  

  (ياهو)موقع األخبار التابع لمحرك البحث http://news.yahoo.com   

  موقع http://www.ft.com  

  موقع المنظمة العالمية للزراعة http://momagri.org 

  موقع تيتروناتشورال http://www.teatronaturale.com  

 التركية  موقع صحيفة حريت http://www.hurriyetdailynews.com 

  ( هيئة اإلذاعة البريطانية)موقع البي بي سي http://www.bbc.co.uk 

  موقع داماس بوست www.damaspost.comhttp://  

 موقع البوابة العربية إلى أوكرانيا arabia.ae/ae/ukraine-http://www.ukraine  

  سانا"موقع وكالة األنباء العربية السورية " www.sana.sy 

 س موقع سيريا ستب http://www.syriasteps.com 

 موقع سيريا فاينانس http://www.syrianfinance.org  

 موقع صحيفة االقتصادية www.iqtissadiya.com  

  منتدى الشام الثقافيموقع sham.net-http://www.al  

 موقع صحيفة الثورة http://thawra.alwehda.gov.sy   

 موقع شبكة المعرفة الريفية reefnet.gov.syhttp://www.   

 موقع خبرني االلكتروني http://www.khaberni.com  

  ( الموسوعة الزراعية الشاملة)موقع الخيرات الزراعية http://www.alkherat.com 

 موقع صحيفة البعث ميديا www.albaathmedia.sy  

http://www.stuff.co.nz/
http://www.alwafd.org/
http://www.alwafd.org/
http://www.mg.co.za/
http://www.mg.co.za/
http://www.voanews.com/
http://www.voanews.com/
http://thedailynewsegypt.com/
http://thedailynewsegypt.com/
http://bangordailynews.com/
http://bangordailynews.com/
http://www.sustainabilitynz.org/
http://www.sustainabilitynz.org/
http://news.yahoo.com/
http://www.ft.com/
http://www.ft.com/
http://momagri.org/
http://momagri.org/
http://www.teatronaturale.com/
http://www.teatronaturale.com/
http://www.hurriyetdailynews.com/
http://www.hurriyetdailynews.com/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.damaspost.com/
http://www.damaspost.com/
http://www.ukraine-arabia.ae/ae/ukraine
http://www.sana.sy/
http://www.sana.sy/
http://www.syriasteps.com/
http://www.syriasteps.com/
http://www.syrianfinance.org/
http://www.iqtissadiya.com/
http://www.al-sham.net/
http://thawra.alwehda.gov.sy/
http://www.reefnet.gov.sy/
http://www.khaberni.com/
http://www.alkherat.com/
http://www.alkherat.com/
http://www.albaathmedia.sy/
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 موقع صحيفة الدستور االردنية http://www.addustour.com     

 موقع المؤسسة العامة للخزن والتسويق السورية ing.com.symarket-www.store  

 موقع بيت اإلنسان www.baytalinsaan.com  

 موقع أخبار سوق عمان المالي www.ammanxchange.com  

 موقع سوق الفرضة comwww.alforda.   

 موقع بنت جبيل www.bintjbeil.com  

 موقع المسافر www.almosafr.com  

 موقع أسواق المزرعة الطازجة http://freshfarmmarkets.org  

http://www.addustour.com/
http://www.store-marketing.com.sy/
http://www.baytalinsaan.com/
http://www.ammanxchange.com/
http://www.alforda.com/
http://www.bintjbeil.com/
http://www.almosafr.com/
http://freshfarmmarkets.org/
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 ة الجداولقائم

 2010تجارة العالم حسب المناطق،   2.2الجدول 

 1117-1111صادرات العالم حسب المناطق،  1.2الجدول 

 2001-2010واردات العالم حسب المناطق،   2.2الجدول 

   2010أهم الدول المصدرة ،  2.2الجدول 

   2010أهم الدول المستوردة ،  2.2الجدول 

  2008-2010العالمية بالسلع حسب المناطق ،  شبكة التجارة 6.2الجدول 

 2010حصة المنتجات الزراعية من إجمالي السلع األولية حسب المناطق،  4.2الجدول 

 2010أهم الدول المصدرة الزراعية،   8.2الجدول 

 2010أهم الدول المستوردة الزراعية،   9.2الجدول 

 2008-2010تجارة الشرق الوسط الزراعية،  21.2الجدول 

 1121-1111، 1111، 2771 الواردات الزراعية لبعض الدول العربية  22.2الجدول 

 1121-1115واردات وصادرات القمح العالمية،  21.2الجدول 

 1121أهم مصدري القمح،  22.2الجدول 

 1121أهم مستوردي القمح،  22.2الجدول 

 1121-1115واردات وصادرات الشعير العالمية،   22.2الجدول 

 1121أهم مصدري الشعير،  26.2الجدول 

 1121أهم مستوردي الشعير،   24.2الجدول 

 1121-1115واردات وصادرات الرز العالمية،  28.2الجدول 

 1121أهم مصدري الرز،  29.2الجدول 

 1121أهم مستوردي الرز،  11.2الجدول 
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 1121-1115واردات وصادرات الذرة العالمية،   12.2الجدول 

 1121أهم مصدري الذرة،  11.2الجدول 

 1121أهم مستوردي الذرة،   12.2الجدول 

 1121-1115واردات وصادرات القطن الممشط أو المكرود العالمية،   12.2الجدول 

 1121أهم مصدري القطن الممشط أو المكرود،   12.2الجدول

 1121أهم مستوردي القطن الممشط أو المكرود،   16.2الجدول 

 1121-1115واردات وصادرات زيت الزيتون العالمية،   14.2الجدول 

 1121أهم مصدري زيت الزيتون،   18.2الجدول 

 1121أهم مستوردي زيت الزيتون،  19.2الجدول 

 1121-1115واردات وصادرات السكر العالمية،  21.2الجدول 

 1121أهم مصدري السكر،  22.2الجدول 

 1121توردي السكر، أهم مس 21.2الجدول 

 1121حتى  1113 -1112متوسط ،الميزان التجاري السوري 2-1الجدول 

 1121، مؤشرات التجارة الكلية السورية من خالل اهم الشركاء التجاريين 1-1الجدول 

 1121حتى  1113 -1112متوسط ، الصادرات السورية حسب القطاعات 2-1الجدول 

 1121حتى  1113 -1112متوسط ، حسب المناطقالصادرات السورية ب 2-1الجدول 

 1121،وجهة الصادرات السورية الرئيسية 2-1الجدول 

 1121حتى  1113 -1112متوسط ، المستوردات السورية بحسب القطاعات 6-1الجدول 

 1121حتى  1113 -1112متوسط ، المستوردات السورية بحسب المناطق 4-1الجدول 

 1121،سيين للبضائع السورية الموردين الرئي 8-1الجدول 

 1121، تركيز السوق للتجارة السورية الكلية  9-1لجدول 

 1121حتى  1113 -1112متوسط  ،1112التجارة والناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة لعام 21-1الجدول 
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حتى  1113 -1112متوسط ، غذائيةوغير ال، التجارة الزراعية السورية مصنفة بحسب المواد الخام المصنعة 22-1الجدول 

1121 

 1121حتى  1113 -1112متوسط ، التجارة الكلية والتجارة الزراعية 21-1الجدول 

 1121حتى  1113 -1112،  قيم الصادرات الزراعية السورية بحسب الفصول 22-1الجدول 

 1121حتى  1113 -1112الصادرات الزراعية السورية الرئيسية  22-1الجدول 

 1121حتى  1113 -1112الصادرات الزراعية السورية الرئيسية  22-1دول الج

 1121حتى  1113 -1112، قيم المستوردات السورية بحسب الفصول 26-1الجدول 

 1121حتى  1113 -1112، المستوردات الزراعية السورية الرئيسية 24-1الجدول 

 1121حتى  1113 -1112، المستوردات الزراعية السورية الرئيسية 28-1الجدول 

- 1111و  1112للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل األعوام (  RCA)الميزة النسبية الظاهرية  2 -2الجدول 

1117 

 1117- 1111و  1112للصادرات الزراعية السورية خالل  (  RUV)قيمة الوحدة النسبية  1-2الجدول 

 1121-1117ية السورية الرئيسية  تنوع السوق للصادرات الزراع 2-2الجدول 

 1121-1117تنوع السوق للواردات الزراعية السورية الرئيسية   2 -2الجدول 

 1121الميزان السلعي ألهم الصادرات والواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام  2-2الجدول 

 المياه المعدنية والغازية 6-2الجدول 

 األغنام الحية  4-2الجدول 

 البندورة 8-2الجدول 

 زيت الزيتون 9-2الجدول 

 األلبان واألجبان 21 -2الجدول 

 (الخوخ -الدراق  -األجاص  -الكرز  -المشمش  -التفاح )فواكه مختارة  22-2الجدول 

 بذور الكمون 21-2الجدول 
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 القطن غير المكرود وغير الممشط 22 -2الجدول 

 العدس 22-2الجدول 

 (المندرين -الليمون  -البرتقال  )لحمضيات ا 22-2الجدول 

 الجلود 26 -2الجدول 

 البطاطا الطازجة والمبردة 24-2الجدول 

 قمر الدين وملبن 28-2الجدول 

 القمح القاسي والطري 29 -2الجدول 

 بذور اليانسون 11-2الجدول 

 (لنت القطن)زغب بذور القطن  12-2الجدول 

 العنب الطازج 11 -2الجدول 

 الفستق الحلبي المقشر وغير المقشر 12-2الجدول 

 الحمص 12-2الجدول 

 السكر 12 -2الجدول 

 الذرة 16-2الجدول 

 فول الصويا 14-2الجدول 

 الرز 18 -2الجدول 

 الشعير 19-2الجدول 

 األكساب وبقايا استخراج الزيوت   21-2الجدول 

 الموز 22 -2الجدول 

 الشاي 21-2الجدول 

 الحليب المجفف 22-2دول الج

 بذور السمسم وعباد الشمس 22 -2الجدول 
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 األسماك المعلبة 22-2الجدول 

 القهوة الخضراء والمجففة 26-2الجدول 

 الزبدة والسمن 24 -2الجدول 

 مطحونة أو غير مطحونة -مع سوقها  -خام  -المتة  28-2الجدول 

 النخالة والجريش 29-2الجدول 

 1121-1112الواردات والصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول خالل الفترة  21 -2الجدول 

 1121حسب حجم التجارة الزراعية خالل عام  ةأهم الشركاء التجاريين لسوري 22-2الجدول 

 1121-1116الوجهات التصديرية الرئيسية للصادرات الزراعية السورية خالل الفترة  21-2الجدول 

 1121-1116المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل الفترة  22 -2الجدول 

 1121التجارة الزراعية السورية مع العراق حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  22-2الجدول 

 1121حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  االتحاد األوروبيالتجارة الزراعية السورية مع  22-2الجدول 

 1121التجارة الزراعية السورية مع  البرازيل حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  26 -2الجدول 

 1121حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  مصرالتجارة الزراعية السورية مع  24-2الجدول 

 1121كية خالل عام حسب فصول التعرفة الجمرالواليات المتحدة جارة الزراعية السورية مع الت 28-2الجدول 

 1121حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  السعوديةالتجارة الزراعية السورية مع  29 -2الجدول 

 1121حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  األردنالتجارة الزراعية السورية مع  21-2الجدول 

 1121عرفة الجمركية خالل عام حسب فصول الت تركياالتجارة الزراعية السورية مع  22-2الجدول 

 1121أهم الصادرات الزراعية السورية إلى العراق خالل عام  21 -2الجدول 

 1121أهم الصادرات الزراعية السورية إلى المملكة العربية السعودية خالل عام  22-2الجدول 

 1121خالل عام  األردنأهم الصادرات الزراعية السورية إلى  22-2الجدول 

 1121خالل عام  مصرأهم الصادرات الزراعية السورية إلى  22 -2ول الجد

 1121خالل عام  تركياأهم الصادرات الزراعية السورية إلى  26-2الجدول 
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 1121خالل عام  لبنانأهم الصادرات الزراعية السورية إلى  24-2الجدول 

 1121خالل عام ( 15)وربي أهم الواردات الزراعية السورية من دول االتحاد األ 28 -2الجدول 

 1121أهم الواردات الزراعية السورية من البرازيل خالل عام  29-2الجدول 

 1121أهم الواردات الزراعية السورية من الواليات المتحدة األمريكية خالل عام  61-2الجدول 

 1121خالل عام  األرجنتينأهم الواردات الزراعية السورية من  62 -2الجدول 

 1121خالل عام  روسياأهم الواردات الزراعية السورية من  61-2دول الج

 1121خالل عام  مصرأهم الواردات الزراعية السورية من  62-2الجدول 

 1121-1111تطور المؤشرات الكلية حسب القطاعات باألسعار الجارية،  2-6الجدول 

 1121-1111، 1111لثابتة لعام تطور المؤشرات الكلية حسب القطاعات باألسعار ا 1-6الجدول 

 أسعار الصرف 2-6الجدول 

 

 

 

 



 .%(دوالر و مليار) 0212تجارة العالم حسب المناطق،  - 1.1لجدول ا

 الحصة العالمية %التغير  0212قيمة التجارة في العام   0222قيمة التجارة في العام في   المنطقة

 100.0 20 29927 24860 العالم

 39.0 2 11666 11491 أوروبا

 28.3 8- 8462 9197 آسيا

 14.9 4- 4457 4648 أمريكا الشمالية

 4.9 23 1457 1184 الشرق األوسط

 3.9 28 1155 902 أمريكا الوسطى والجنوبية

 3.3 28 1002 785 اتحاد الدول المستقلة

 3.3 23.9 978.0 789.1 أفريقيا

 موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 .%(دوالر و مليار) 0212-0221صادرات العالم حسب المناطق،  - 0.1الجدول 

 المنطقة

 األعوام
معدل النمو السنوي 

-(0220-22) لمتوسط 

(12-20) 

التغير  %

(0212/0222 -21متوسط  (

0222 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

-20متوسط 

12 

 21.9 12.0 14,263.9 14,850.6 12,178.0 15,763.0 13670.0 10121.0 9153.0 7551.0 6738.7 العالم

 12.3 9.6 5,705.6 5,631.8 5,016.0 6,469.1 5799.3 4353.0 4031.1 3381.7 2957.3 أوروبا

 31.1 14.0 4,211.2 4,686.1 3,575.2 4,372.4 3810.3 2773.0 2633.9 2122.2 1867.9 آسيا

 22.6 8.1 1,867.4 1,964.6 1,602.4 2,035.2 1840.8 1478.0 1324.5 1163.0 1138.9 أمريكا الشمالية

 29.7 19.1 869.3 894.9 689.7 1,023.1 767.8 529.0 389.7 301.8 263.7 الشرق األوسط

 30.2 20.0 580.8 588.0 451.6 702.8 519.4 342.0 265.7 194.6 164.0 اتحاد الدول المستقلة

 25.7 16.7 546.4 577.0 458.9 603.4 498.0 351.0 276.3 212.9 196.0 أمريكا الوسطى والجنوبية

 32.3 18.9 483.1 508.0 383.9 557.4 434.5 296.0 231.7 175.2 150.9 أفريقيا

 المنطقة

% 
معدل النمو السنوي 

-(0220-22) لمتوسط 

(12-20) 

التغير  %

(0212/0222 -21متوسط  (

0222 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

-20متوسط 

12 

 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العالم

 7.9- 2.1- 40.0 37.9 41.2 41.0 42.4 43.0 44.0 44.8 43.9 أوروبا

 7.5 1.9 29.5 31.6 29.4 27.7 27.9 27.4 28.8 28.1 27.7 آسيا

 0.5 3.4- 13.1 13.2 13.2 12.9 13.5 14.6 14.5 15.4 16.9 أمريكا الشمالية

 6.4 6.4 6.1 6.0 5.7 6.5 5.6 5.2 4.3 4.0 3.9 الشرق األوسط

 6.8 7.2 4.1 4.0 3.7 4.5 3.8 3.4 2.9 2.6 2.4 اتحاد الدول المستقلة

 3.1 4.2 3.8 3.9 3.8 3.8 3.6 3.5 3.0 2.8 2.9 أمريكا الوسطى والجنوبية

 8.5 6.2 3.4 3.4 3.2 3.5 3.2 2.9 2.5 2.3 2.2 أفريقيا

.موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 .%(دوالر و  مليار) 0212-0221واردات العالم حسب المناطق،  - 2.1الجدول 

 المنطقة

  
معدل النمو السنوي لمتوسط 

 (22-0220)-(12-20) 

  التغير %

-21متوسط  (2010/2009)

0222 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

-20متوسط 

12 

 18.9 11.6 14,757.2 15,076.5 12,682.0 16,513.0 14297.0 16422.0 14273.0 10121.0 7010.0 العالم

 13.5 9.9 5,960.4 5,859.3 5,161.5 6,860.4 6097.3 6820.0 6089.8 4353.0 3020.9 أوروبا

 23.0 14.7 4,250.7 4,510.6 3,667.8 4,573.7 3819.1 4545.2 3806.3 2773.0 1723.7 آسيا

 23.2 7.3 2,589.8 2,683.2 2,178.0 2,908.1 2702.1 2912.2 2706.8 1478.0 1638.7 أمريكا الشمالية

 30.5 17.2 538.6 577.8 442.9 595.0 457.2 595.6 457.9 351.0 189.8 أمريكا الوسطى والجنوبية

 13.8 17.6 551.7 561.8 493.9 599.3 469.6 586.2 467.2 529.0 180.7 الشرق األوسط

 4.9- 14.6 521.0 469.9 405.2 476.3 372.6 465.6 368.3 296.0 146.0 أفريقيا

 2.1 16.0 431.8 413.9 333.1 500.2 378.6 497.8 377.1 342.0 110.2 لمستقلةاتحاد الدول ا

 المنطقة

  
معدل النمو السنوي لمتوسط 

 (22-0220)-(12-20) 

 التغير  %

-21متوسط  (2010/2009)

0222 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

-20متوسط 

12 

 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العالم

 4.5- 1.5- 40.4 38.9 40.7 41.5 42.6 41.5 42.7 43.0 43.1 أوروبا

 3.4 2.8 28.8 29.9 28.9 27.7 26.7 27.7 26.7 27.4 24.6 آسيا

 3.6 3.8- 17.5 17.8 17.2 17.6 18.9 17.7 19.0 14.6 23.4 أمريكا الشمالية

 9.7 5.1 3.6 3.8 3.5 3.6 3.2 3.6 3.2 3.5 2.7 أمريكا الوسطى والجنوبية

 4.3- 5.4 3.7 3.7 3.9 3.6 3.3 3.6 3.3 5.2 2.6 اتحاد الدول المستقلة

 20.0- 2.8 3.5 3.1 3.9 3.6 3.3 3.6 3.3 5.2 2.6 الشرق األوسط

 14.1- 4.0 2.9 2.7 3.2 2.9 2.6 2.8 2.6 2.9 2.1 أفريقيا

.موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 .%(دوالر و مليار) 0212، أهم الدول المصدرة  - 1.1الجدول 

 0212القيمة  0222القيمة  المصدرون
الحصة العالمية 

 %0222 

الحصة العالمية 

 %0212 

الترتيب 

0222 

الترتيب 

0212 

التغير  %

0212-0222  

باستثناء التجارة  ( العالم

 )األوروبية الداخلية
9431.00 11871.6 100.0 100.0 - - 26 

تجارة ) 02االتحاد األوروبي 

(خارجية  
1528.00 1788.1 16.2 15.1 1 1 17 

 31 2 2 10.4 12.7 1577.8 1201.50 الصين

 21 3 3 8.4 11.2 1278.3 1056.00 الواليات المتحدة

 33 4 4 5.1 6.1 769.8 580.70 اليابان

 28 5 5 3.1 3.8 466.4 363.50 كوريا

 22 6 6 2.6 3.5 401.0 329.00 هونج كونج

 32 7 8 2.6 3.2 400.1 303.00 روسيا

 23 8 7 2.5 3.3 388.0 316.00 كندا

 30 9 9 2.3 2.9 351.9 269.80 سنغافورة

 30 10 10 2.0 2.4 298.3 229.00 المكسيك

 35 11 11 1.8 2.2 274.6 203.70 تابييه، الصينية

 30 12 12 1.6 2.0 249.7 192.00 المملكة العربية السعودية

 19 13 13 1.4 2.0 220.0 175.00 اإلمارات العربية المتدة

 33 14 15 1.4 1.7 220.0 162.00 الهند

 38 15 17 1.4 1.6 212.6 154.00 استراليا

 32 16 18 1.3 1.6 201.9 153.00 البرازيل

 26 17 16 1.7 1.7 198.8 157.00 ماليزيا

 13 18 14 1.6 1.8 195.4 172.00 سويسرا

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 .%(دوالر و مليار)  0212أهم الدول المستوردة ،  - 1.1الجدول 

 القيمة المستوردين
% العالميةالحصة 

0222 

% الحصة العالمية

0212 

الترتيب 

0222 

الترتيب 

0212 

% التغير  

0222-0212 

باستثناء التجارة )العالم 

 (األوروبية الداخلية
12037.3 100.0 100.0 - - 25 

تجارة ) 02االتحاد األوروبي 

 (خارجية
1990.9 16.5 17.4 1 1 18 

 الواليات المتحدة
1969.2 16.4 16.6 2 2 23 

 الصين
1395.1 11.6 10.4 3 3 39 

 اليابان
694.1 5.8 5.7 4 4 26 

 هونج كونج
442.0 3.7 3.6 5 5 25 

 32 6 7 3.3 3.5 425.2 كوريا

 22 7 6 3.4 3.3 402.3 كندا

 27 8 8 2.7 2.7 327.2 الهند

 26 9 9 2.5 2.6 310.8 سنغافورة

 29 10 10 2.5 2.6 310.6 المكسيك

 تابييه، الصينية
251.2 2.1 1.8 12 11 44 

 30 12 11 2.0 2.1 248.7 روسيا

 22 13 13 1.7 1.7 201.6 استراليا

 البرازيل
191.5 1.6 1.4 18 14 43 

 32 15 15 1.5 1.5 185.5 تركيا

 36 16 17 1.4 1.5 182.4 تايالن

 سويسرا
175.9 1.5 1.6 14 17 13 

 33 18 19 1.3 1.4 164.7 ماليزيا

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 .%(مليار دوالر و)  0212-0220شبكة التجارة العالمية بالسلع حسب المناطق ،  - 1.1الجدول 

 أسيا الشرق األوسط افريقيا اتحاد الدول المستقلة اوروبا الغربية امريكا الوسطى والجنوبية أمريكا الشمالية العالم المستورد

 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008 السنة

                                                 المصدر

                                                 العالم

 350.7 276.2 297.9 73.0 63.1 69.7 68.9 57.6 66.0 55.2 43.7 55.9 586.2 546.2 635.0 53.3 43.4 54.4 164.6 142.2 163.5 1361.9 1181.3 1348.1 (1)المنتجات الزراعية 

 256.2 209.8 220.1 67.9 59.2 64.9 61.8 51.9 59.3 50.3 40.0 51.1 490.7 471.3 535.6 46.8 39.0 48.5 138.5 123.1 135.4 1118.7 1000.5 1118.9 الغذاء

 94.5 66.4 77.8 5.0 4.0 4.8 7.2 5.8 6.7 4.9 3.7 4.8 95.5 74.8 99.4 6.5 4.5 5.9 26.2 19.1 28.1 243.2 180.8 229.3 المواد الخام

 4216.4 3198.6 3886.8 560.6 486.3 585.2 452.8 387.0 454.4 399.0 308.8 514.9 5844.2 5108.9 6765.4 586.7 436.2 583.9 2508.4 2025.1 2700.4 14851.0 12204.0 15767.0 إجمالي الصادرات السلعية

                                                 أمريكا الشمالية

 80.0 64.6 70.1 5.6 5.2 7.0 7.6 6.1 8.7 2.2 2.2 3.1 21.1 17.4 22.7 14.8 12.7 16.4 81.8 71.5 83.1 213.5 179.8 211.2 (0)المنتجات الزراعية 

 413.1 324.2 375.6 52.7 49.5 60.2 32.5 28.3 33.6 11.1 9.4 16.0 330.0 291.9 369.0 165.3 128.2 164.9 956.5 768.8 1013.4 1964.6 1602.4 2035.2 إجمالي الصادرات السلعية

 22.8 23.4 23.5 7.6 8.3 10.0 11.1 10.5 13.2 3.9 5.0 5.5 3.6 3.2 3.6 27.8 29.3 30.1 49.7 50.3 50.8 15.7 15.2 15.7 (1)من ( 0)نسبة 

                                           10.9 11.2   أمريكا الوسطى والجنوبية

 41.9 34.4 32.9 11.3 8.8 8.1 9.9 8.1 9.5 7.2 5.5 7.6 42.7 39.1 48.5 27.3 22.3 27.4 22.0 19.5 20.8 163.3 138.7 155.6 (2)المنتجات الزراعية 

 134.0 95.6 100.7 14.9 11.4 11.9 15.0 13.2 16.8 7.6 5.8 8.7 107.9 89.7 120.8 147.9 119.2 161.4 138.0 113.9 171.9 577.0 459.1 603.5 إجمالي الصادرات السلعية

 11.9 12.5 11.0 15.4 13.9 11.7 14.3 14.0 14.4 12.9 12.6 13.7 7.3 7.2 7.6 51.1 51.4 50.3 13.4 13.7 12.7 12.0 11.7 11.5 (1)من ( 2)نسبة 

                                           28.3 30.2   اورو

 35.9 28.6 31.0 15.6 13.3 14.1 20.7 17.8 20.6 20.1 16.1 20.9 448.5 427.4 486.5 5.5 4.7 5.6 23.1 20.6 23.7 570.2 530.3 603.7 (1)المنتجات الزراعية 

 524.2 428.1 489.3 167.7 153.6 188.7 176.7 162.1 185.6 179.8 146.7 239.7 3998.4 3621.1 4717.3 97.8 75.0 97.1 415.8 367.8 475.5 5631.8 5016.3 6469.9 إجمالي الصادرات السلعية

 10.2 10.3 10.4 21.3 21.1 20.3 30.1 30.9 31.2 36.5 36.9 37.3 76.5 78.2 76.6 10.4 10.7 10.2 14.0 14.5 14.5 41.9 44.9 44.8 (1)من ( 1)نسبة 

                                           10.1 10.6   اتحاد الدول المستقلة

 8.2 9.4 10.2 3.0 3.6 3.7 3.1 2.9 2.7 16.6 12.9 15.3 10.6 8.6 13.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.7 0.5 44.5 40.3 46.9 (1)النتجات الزراعية 

 87.8 65.4 78.7 19.4 15.5 22.2 8.7 7.2 10.4 109.1 84.6 134.1 308.2 236.6 403.5 6.4 4.5 9.1 33.0 22.3 33.6 588.0 450.3 702.5 إجمالي الصادرات السلعية

 2.3 3.4 3.4 4.2 5.7 5.3 4.5 5.1 4.1 30.0 29.6 27.3 1.8 1.6 2.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.3 3.3 3.4 3.5 (1)من ( 1)نسبة 

                                           7.6 8.9   افريقيا

 8.5 6.8 6.7 6.4 4.7 4.6 10.5 8.9 8.6 1.3 0.9 1.0 20.3 18.6 20.4 0.5 0.5 0.3 2.8 2.1 2.3 54.8 45.5 45.4 (1)المنتجات الزراعية 

 122.5 86.5 118.0 18.7 14.6 17.2 62.5 49.6 52.8 2.0 1.4 1.9 183.7 150.6 225.3 13.6 9.3 15.6 85.3 63.9 120.3 508.1 391.2 560.8 إجمالي الصادرات السلعية

 2.4 2.5 2.3 8.8 7.4 6.6 15.3 15.4 13.0 2.3 2.1 1.9 3.5 3.4 3.2 0.9 1.0 0.6 1.7 1.5 1.4 4.0 3.9 3.4 (1)من ( 1)نسبة 

                                           10.8 11.6 8.1 الشرق األوسط

 2.7 1.9 2.3 13.5 12.2 13.5 1.6 1.4 1.7 1.0 0.9 1.0 2.3 2.1 2.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 22.3 19.3 21.8 (2)المنتجات الزراعية 

 470.6 348.6 536.9 89.1 78.0 81.8 29.0 24.5 33.1 4.8 3.8 5.6 108.0 77.5 126.1 7.3 4.7 7.8 79.0 61.2 109.5 894.9 706.2 1023.4 إجمالي الصادرات السلعية

 0.8 0.7 0.8 18.5 19.3 19.3 2.4 2.5 2.5 1.9 2.1 1.7 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 1.6 1.6 1.6 (1)من ( 2)نسبة 

                                           2.5 2.7   أسيا

 173.5 130.4 144.7 17.6 15.4 18.6 15.5 12.5 14.2 6.8 5.2 7.0 40.7 33.1 41.1 5.0 3.1 4.6 34.0 27.4 32.5 293.3 227.5 263.5 (0)المنتجات الزراعية 

 2464.2 1850.2 2187.4 197.9 163.8 203.3 128.4 102.2 122.1 84.7 57.1 108.9 807.8 641.2 803.3 148.4 95.4 127.9 800.9 627.4 776.2 4686.1 3578.5 4371.9 إجمالي الصادرات السلعية

 49.5 47.2 48.6 24.1 24.4 26.7 22.5 21.6 21.4 12.4 11.8 12.6 6.9 6.1 6.5 9.4 7.2 8.5 20.7 19.3 19.9 21.5 19.3 19.5 (1)من ( 0)نسبة 

.موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 )%(. 0212حصة المنتجات الزراعية من إجمالي السلع األولية حسب المناطق،  - 2.1الجدول 

 الواردات الصادرات حصة المنتجات الزراعية من إجمالي السلع

 9.2 9.2 العالم

 6.6 10.9 أمريكا الشمالية

 9.1 28.9 أمريكا الوسطى والجنوبية

 10.0 10.1 أوروبا

 13.8 7.6 اتحاد الدول المستقلة

 15.2 10.8 أفريقيا

 13.0 2.5 الشرق األوسط

 8.3 6.3 آسيا

 الواردات الصادرات حصة المنتجات الزراعية من السلع األولية

 31.0 31.0 العالم

 26.1 41.6 أمريكا الشمالية

 32.5 40.1 أمريكا الوسطى والجنوبية

 36.1 47.8 أوروبا

 56.4 10.6 اتحاد الدول المستقلة

 47.6 14.1 أفريقيا

 59.6 3.5 الشرق األوسط

 23.5 35.2 أسيا

 .موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر

 .%(مليار دوالر و) 0212المصدرة الزراعية، أهم الدول  - 0.1الجدول 

 المصدرين

معدل التغير السنوي  الترتيب %الحصة العالمية  قيمة الصادرات

% 

2009 2010 2009 2010 2010 2009/2010 

 7.3 1 39.1 42.0 532.3 496.2 (02)االتحاد األوروبي 

 17.1 2 9.5 9.3 129.2 110.3 تجارة خارجية -االتحاد األوروبي 

 19.2 3 10.5 10.1 142.6 119.6 الواليات المتحدة

 19.1 4 5.0 4.9 68.7 57.7 البرازيل

 19.3 5 3.8 3.7 52.1 43.7 كندا

 26.3 6 3.8 3.5 51.6 40.9 الصين

 42.3 7 2.6 2.1 36.0 25.3 إندونيسيا

 25.5 8 2.6 2.4 35.1 28.0 تايالند

 22.6 9 2.5 2.4 34.6 28.2 األرجنتين

 38.4 10 2.1 1.8 28.9 20.9 ماليزيا

 15.1 11 2.0 2.0 27.0 23.5 أستراليا

 41.6 12 1.7 1.4 23.2 16.4 الهند

 0.8 13 1.5 1.7 20.8 20.7 روسيا

 27.0 14 1.4 1.3 19.6 15.4 نيوزيالندا

 13.5 15 1.4 1.4 18.8 16.6 المكسيك

 6.3 16 1.1 1.2 15.5 14.6 تشيلي

 .منظمة التجارة العالميةموقع : المصدر

 
 

 



 .%(مليار دوالر و) 0212أهم الدول المستوردة الزراعية،  - 2.1الجدول 

 المستوردين

معدل التغير  الترتيب %الحصة العالمية  قيمة الصادرات

 %السنوي 

2009 2010 2009 2010 2010 2009/2010 

 5.6 1 39.1 44.6 556.6 526.9 (02)االتحاد األوروبي 

 8.9 2 10.8 11.9 153.5 141.0 تجارة خارجية-االتحاد األوروبي 

 15.6 3 8.2 8.5 116.5 100.7 الواليات المتحدة

 41.3 4 7.6 6.5 108.2 76.6 الصين 

 14.1 5 5.4 5.7 77.5 67.9 اليابان

 26.3 6 2.6 2.5 36.7 29.1 روسيا

 12.3 7 2.2 2.4 32.0 28.4 كندا

 26.2 8 1.9 1.8 26.6 21.1 كوريا

 16.4 9 1.7 1.7 23.5 20.2 المكسيك

 20.2 10 - 1.5 20.6 17.2 هونج كونج

 22.7 11 1.2 1.2 17.5 14.2 الهند

 30.3 12 1.1 1.0 16.1 12.3 ماليزيا

 37.8 13 1.1 1.0 15.6 11.4 أندونيسيا

 20.8 14 0.9 0.9 13.3 11.0 السعودية

 28.5 15 0.9 0.9 13.2 10.3 تابييه، الصينية

 33.8 16 0.9 0.8 12.9 9.6 تركيا

.موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 %(.مليار دوالر و) 0212 -0220تجارة الشرق الوسط الزراعية،  - 12.1الجدول 

 الشرق األوسط

 الصادرات من الشرق األوسط الشرق االوسطالواردات من   

 2010 2009 2008 2010 2009 2008 العالم

 560.6 486.3 585.2 894.93 706.15 1023.42 إجمالي السلع

 73.0 63.1 69.7 22.28 19.29 21.76 راعيةالسلع الز

% 2.1 2.7 2.5 11.9 13.0 13.0 

 شماليةأمريكا ال

 52.71 49.47 60.15 78.97 61.24 109.48 إجمالي السلع

 5.6 5.2 7.0 0.54 0.47 0.54 سلع الزراعيةال

% 0.49 0.77 0.68 11.6 10.6 10.6 

 أمريكا الوسطى والجنوبية

 14.9 11.35 11.89 7.28 4.69 7.83 إجمالي السلع

 11.3 8.8 8.1 0.08 0.06 0.06 السلع الزراعية

% 0.77 1.28 1.10 68.4 77.4 75.3 

 أوروبا

 167.7 153.63 188.7 75.81 127.06 102.92 إجمالي السلع

 15.6 13.3 14.1 2.31 2.09 2.51 راعيةالسلع الز

% 2.44 1.64 3.05 7.5 8.7 9.3 

 اتحاد الدول المستقلة

 19.44 15.47 22.21 4.78 3.78 5.57 إجمالي السلع

 3.0 3.6 3.7 1.03 0.90 0.96 سلع الزراعيةال

% 17.24 23.81 21.55 16.7 23.3 15.6 

 أفريقيا

 18.74 14.61 17.21 29.01 24.45 33.05 إجمالي السلع

 6.4 4.7 4.6 1.62 1.43 1.66 راعيةالسلع الز

% 5.02 5.85 5.58 26.8 31.8 34.3 

 الشرق األوسط

 89.14 77.96 81.77 89.14 77.96 81.77 إجمالي السلع

 13.5 12.2 13.5 13.51 12.19 13.48 السلع الزراعية

% 16.49 15.64 15.16 16.5 15.6 15.2 

 سياآ

 163.41 203.46 151.22 470.6 348.61 536.94 إجمالي السلع

 17.6 15.4 18.7 3.19 2.15 2.55 السلع الزراعية

% 0.5 0.6 0.7 12.3 7.6 10.8 

.موقع منظمة التجارة العالمية: المصدر



 .%(مليون دوالر و)  0212-0220، 0222، 1222الواردات الزراعية لبعض الدول العربية  - 11.1الجدول   

 البلد

 %نسبة الزراعة من إجمالي الواردات  (دوالر مليون)القيمة 

1990 2000 2008 2009 2010 2010 

 18.3 7350 6995 9098 2815 2766 الجزائر

 22.4 11850 9177 10635 4208 4793 مصر

 األردن
709 942 3043 2574 2682 17.4 

 لبنان
... 1210 2438 2779 3230 17.5 

 المغرب
1096 1941 5887 4408 4922 14.0 

 11.8 2349 2057 2614 1158 506 عمان

 السعودية
3487 5663 15861 12489 13328 13.7 

 16.0 1609 1376 1261 376 ... السودان

 22.7 3838 3313 3020 850 791 سوؤيا

 تونس
819 968 2985 2023 2433 10.9 

 اإلمارات العربية المتحدة
1726 3857 11355 10571 11812 7.4 

 اليمن
... ... 2673 2600 3273 33.7 

.التجارة العالميةموقع منظمة : المصدر



 .(مليار دوالر) 0212-0222واردات وصادرات القمح العالمية،  - 10.1الجدول 

year 2007 2008 2009 2010  12-22متوسط  

 %التغير 

2008-2009 2009-2010 

 41.0 31.0- 41.7 48.8 34.6 50.1 33.9 تالواردا

 46.2 28.3- 39.6 47.0 32.2 44.8 30.5 الصادرات

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

 
 

 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مصدري القمح،  - 12.1الجدول 

  

 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مستوردي القمح،  - 11.1الجدول 

 % 2010 البلد

  

 % 2010 البلد

 100.0 47.0 العالم

  

 100.0 48.8 العالم

 23.7 11.1 الواليات المتحدة

  

 5.8 2.8 مصر

 14.4 6.8 فرنسا

  

 5.8 2.8 الجزائر

 13.4 6.3 أستراليا

  

 5.6 2.7 اليابان

 12.2 5.7 كندا

  

 5.4 2.6 إيطاليا

 7.8 3.7 روسيا

  

 4.5 2.2 أندونيسيا

 4.8 2.3 األرجنتين

  

 3.8 1.8 البرازيل

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

   

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر



 .(مليار دوالر) 0212-02221وصادرات الشعير العالمية، واردات  - 11.1الجدول 

  

 12-22متوسط  2010 2009 2008 2007 السنة
 %التغير 

2008-2009 2009-2010 

 26.2 45.1- 5.6 6.25 4.9 9.0 6.0 الواردات

 55.1 41.3- 5.8 7.0 4.5 7.7 5.5 الصادرات

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

      

        

 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مصدري الشعير،  - 11.1الجدول         

  
 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مستوردي الشعير،  - 12.1الجدول 

 % 2010 البلد

  

 % 2010 البلد

 100 7.01 العالم

  

 100 6.25 العالم

 20.5 1.43 أستراليا

  

 19.7 1.23 السعودية 

 19.7 1.38 فرنسا

  

 9.8 0.61 الصين

 9.1 0.64 ألمانيا

  

 7.1 0.44 بلجيكا

 7.7 0.54 أوكرانيا

  

 7.1 0.44 اليابان

 7.0 0.49 روسيا

  

 7.0 0.43 هولندا

 5.2 0.37 األرحنتين

  

 6.1 0.38 ألمانيا

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

   
 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

  



 .(مليار دوالر) 0212-0222واردات وصادرات األرز العالمية،  - 10.1الجدول 

    

 12-22متوسط  2010 2009 2008 2007 السنة

 %التغير 

2008-2009 2009-20010 

 2.0- 17.0- 18.7 18.5 18.9 22.7 13.8 الواردات

 2.5 14.5- 18.3 18.5 18.1 21.1 13.2 الصادرات

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

      

        

 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مصدري األرز،  - 12.1لجدول         

  

 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مستوردي األرز،  - 02.1الجدول 

 % 2010 البلد

  

 % 2010 البلد

 100 18.51 العالم

  

 100 18.49 العالم

 35.2 6.51 تايالند

  

 8.2 1.51 أنونيسيا

 12.5 2.31 فيتنام

  

 5.1 0.94 نيجيريا

 11.3 2.09 الواليات المتحدة

  

 3.7 0.69 اإلمارات العربية المتحدة

 11.1 2.06 باكستان

  

 3.3 0.61 ماليزيا

 4.1 0.76 الهند

  

 3.2 0.58 اليابان

 3.7 0.69 إيطاليا

  

 3.1 0.57 المملكة المتحدة

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

   
 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

 



 .(مليار دوالر) 0212-0222واردات وصادرات الذرة العالمية،  - 01.1الجدول 

    

year 2007 2008 2009 2010  12-22متوسط  

 %التغير 

2008-2009 2009-2010 

 90.1- 31.0- 19.0 3.4 34.6 50.1 33.9 تالواردا

 1.4 28.3- 32.4 32.6 32.2 44.8 30.5 الصادرات

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

      

        

 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مصدري الذرة،  - 00.1الجدول         

 

 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مستوردي الذرة،  - 02.1الجدول 

 % 2010 البلد

  

 % 2010 البلد

 100 32.61 العالم

  

 100 3.42 العالم

 42.9 13.98 الواليات المتحدة

  

 15.6 0.54 اليابان

 11.8 3.86 البرازيل

  

 8.7 0.30 كوريا

 8.3 2.72 األرجنتين

  

 7.3 0.25 المكسيك

 7.8 2.55 فرنسا

  
 6.1 0.21 تابييه، الصينية

 3.7 1.19 أوكرانيا

  

 4.6 0.16 أسبانيا

 2.5 0.81 هنغاريا

  

 4.0 0.14 مصر

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

   
 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

 



 .(مليار دوالر) 0212-0222وصادرات القطن الممشط أو المكرود العالمية، واردات  - 01.1الجدول 

 
year 2007 2008 2009 2010  12-22متوس 

 %التغير 

2008-2009 2009-2010 

 49.5 18.9- 0.2 0.23 0.15 0.19 0.16 الواردات

 42.0 17.9- 0.3 0.335 0.24 0.29 0.27 الصادرات

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

      

        

 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مصدري القطن الممشط أو المكرود،  - 01.1الجدول         

  

 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مستوردي القطن الممشط أو المكرود،  - 01.1الجدول 

 % 2010 البلد

  

 % 2010 البلد

 100 0.335 العالم

  

 100 0.231 العالم

 24.4 0.082 أوغندا

  

 15.9 0.037 أسبانيا

 13.9 0.046 الواليات المتحدة

  

 15.0 0.035 ماليزيا

 6.7 0.022 المكسيك

  

 14.3 0.033 المملكة المتحدة

 6.3 0.021 باكستان

  

 5.2 0.012 فرنسا

 6.1 0.020 أندونيسيا

  

 5.1 0.012 بولونيا

 5.7 0.019 زامبيا

  

 4.9 0.011 روسيا

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

   
 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

 



 .(مليار دوالر) 0212-0222واردات وصادرات زيت الزيتون العالمية،  - 02.1الجدول 

   

year 2007 2008 2009 2010  1222-22متوسط  

 %التغير 

2008-2009 2009-2010 

 42.3 17.5- 4.9 5.81 4.08 4.95 4.71 الواردات

 45.9 19.7- 4.6 5.51 3.78 4.70 4.54 الصادرات

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

      

        

 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مصدري زيت الزيتون،  - 00.1الجدول         

  
 %(مليار دوالر و) 0212الزيتون، أهم مستوردي زيت  - 02.1الجدول 

 % 2010 البلد

  

 % 2010 البلد

 100 5.51 العالم

  

 100.00 5.81 العالم

 46.5 2.56 أسبانيا

  

 27.97 1.62 إيطاليا

 29.7 1.63 إيطاليا

  

 16.53 0.96 الواليات المتحدة

 5.6 0.31 اليونان

  

 7.16 0.42 فرنسا

 4.9 0.27 البرتغال

  

 4.93 0.29 البرازيل

 4.7 0.26 تونس

  

 4.64 0.27 ألمانيا

 1.7 0.09 المغرب

  

 3.95 0.23 البرتغال

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

   
 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

 



 .(مليار دوالر) 0212-0222السكر العالمية، واردات وصادرات  - 22.1الجدول 

  
year 2007 2008 2009 2010  12-22متوسط 

 %التغير 

2008-2009 2009-2010 

 17.3 10.6- 49.8 53.76 45.83 51.24 50.06 الواردات

 53.5 10.4- 42.2 51.10 33.29 37.14 37.12 الصادرات

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

      

        

 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مصدري السكر،  - 21.1الجدول         

  

 .%(مليار دوالر و) 0212أهم مستوردي السكر،  - 20.1الجدول 

 % 2010 البلد

  

 % 2010 البلد

 100 51.10 العالم

  

 100 53.76 العالم

 29.7 15.15 البرازيل

  

 9.2 4.96 الواليات المتحدة

 7.6 3.88 تايالند

  

 4.0 2.13 الصين

 5.9 3.01 فرنسا

  

 3.9 2.08 روسيا

 4.5 2.31 ألمانيا

  

 3.6 1.94 ألمانيا

 4.2 2.16 الواليات المتحدة

  

 3.5 1.90 أمدونيسيا

 3.6 1.84 المكسيك

  

 3.5 1.88 المملكة المتحدة

 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

   
 قاعدة بيانات األمم المتحدة: المصدر

 



  .%(مليون دوالر و) 0212حتى  0222 -0221وسطي الفترة ، الميزان التجاري السوري 1-0الجدول 

 0220 - 0212متوسط   2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0222-0221وسطي  القيمة 

 12,631 12,186 10,477 15,231 11,581 10,100 8,486 7,115 5,868 (ص)الصادرات الكلية 

 16,906 17,467 15,258 17,994 13,691 10,626 10,047 7,996 4,954 (و)الواردات الكلية 

 29,537 29,652 25,735 33,225 25,272 20,727 18,533 15,111 10,822 ( و+ص)حجم التجارة الكلي

 4,275- 5,281.3- 4,780.8- 2,762.7- 2,110.5- 526.2- 1,561.4- 880.6- 914.2 (و-ص)الميزان التجاري 

 15- 17.8- 18.6- 8.3- 8.4- 2.5- 8.4- 5.8- 8.4 (122*و +  ص/و -ص )%( )الميزان التجاري القياسي 

 سنوات متعددة ،المجموعة االحصائية ،المصدر المكتب المركزي لالحصاء

  



 .%(مليون دوالرو ) 0212 ،مؤشرات التجارة الكلية السورية من خالل اهم الشركاء التجاريين 0-0لجدول ا

 حجم التجارة  الصادرات المستوردات البلدان
الميزان 

 التجاري 

الميزان 

التجاري 

 القياسي

النسبة المئوية 

 لحجم التجارة

 7.7 45- 1030- 2282 626  1656 تركيا

 5.4 90- 1450- 1612 81  1531 الصين

 9.4 8 232 2792 1512  1280 ايطاليا

 4.0 89- 1060- 1186 63  1123 اوكرانيا

 3.8 94- 1065- 1131 33  1098 روسيا االتحادية

 3.6 73- 776- 1056 140  916 كورية الجنوبية

 4.5 19- 260- 1340 540  800 السعودية

 3.8 31- 347- 1120 386  733 مصر

 7.4 34 738 2201 1469  732 المانيا االتحادية

 2.2 86- 563- 652 44  607 البرازيل

 3.3 18- 169- 964 397  566 الواليات المتحدة

 1.4 94- 405- 429 12  417 الهند

 2.8 16 136 829 482  346 فرنسا

 0.9 99- 266- 267 1  267 سويسرا

 2.2 22 142 648 395  253 هولندا

 1.1 43- 135- 314 90  224 اإلمارات العربية المتحدة

 2.1 41 253 615 434  181 لبنان

 1.4 13 52 414 233  181 اسبانيا

 2.0 39 228 579 404  176 األردن

 0.7 49 105 216 160  55 الكويت

 7.8 97 2252 2312 2282  30 العراق

   15- 3388- 22958 9785  13173 المجموع

 22.5 26- 1767- 6672 2453  4219 بلدان أخرى

 100 17- 5154- 29630 12238  17392 المجموع العام

 المجموعة االحصائية، سنوات متعددةالمصدر المكتب المركزي لالحصاء، 



 .%(مليون دوالر  و ) 0212حتى  0222 -0221متوسط ، الصادرات السورية حسب القطاعات 2-0الجدول 

 القطاع
 (مليون دوالر) قيمة الصادرات 

 0212-20متوسط  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0222-0221متوسط 

 1,337 1,464 1,492 1,054 1,319 1,239 710 733 817 االسماك والغابات،الصيد، الزراعة

 4,191 4,509 2,985 5,078 3,734 3,453 3,647 2,847 3,889 منتجات المقالع والمعادن

 6,166 5,161 5,056 8,281 5,628 4,707 1,797 1,550 1,266 الصناعات

 1,555 1,100 1,269 2,297 1,036 718 289 217 148 المنتجات الغذائية والمشروبات

 1,011 678 802 1,554 1,119 889 240 216 239 المنسوجات

 740 1,156 128 936 702 684 643 672 495 الفحم ومنتجات المشتقات البترولية

 2,859 2,228 2,857 3,494 2,771 2,416 625 444 384 المنتجات الصناعية االخرى

 903 946 943 818 0 700 2,331 0 0 االخرى

 12,597 12,081 10,477 15,231 10,680 10,100 8,485 5,129 5,972 المجموع

 النسبة المئوية

  

 10.6 12.1 14.2 6.9 12.3 12.3 8.4 14.3 13.7 االسماك والغابات،    الصيد، الزراعة

 33.3 37.3 28.5 33.3 35.0 34.2 43.0 55.5 65.1 منتجات المقالع والمعادن

 49.0 42.7 48.3 54.4 52.7 46.6 21.2 30.2 21.2 الصناعات

 25.2 21.3 25.1 27.7 18.4 15.3 16.1 14.0 11.7 المنتجات الغذائية والمشروبات

 16.4 13.1 15.9 18.8 19.9 18.9 13.4 13.9 18.9 المنسوجات 

 12.0 22.4 2.5 11.3 12.5 14.5 35.8 43.4 39.1 الفحم ومنتجات المشتقات البترولية

 46.4 43.2 56.5 42.2 49.2 51.3 34.8 28.7 30.4 المنتجات الصناعية االخرى

 7.2 7.8 9.0 5.4 0.0 6.9 27.5 0.0 0.0 االخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 المصدر المكتب المركزي لالحصاء، المجموعة االحصائية، سنوات متعددة



 .%(مليون دوالر و) 0212حتى  0222 -0221متوسط  ،الصادرات السورية بحسب المناطق 1-0الجدول 

 12-20متوسط  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 22-21متوسط  المنطقة

 4،333 4623.7 3202 5173 4،617 4،057 3،777 2،915 3،553 االتحاد االوربي 

 85 111.3 36 108 226 196 63 45 118 *البلدان االوربية االخرى 

 6،118 4957.9 5576 7820 4،549 3،778 1،371 1،621 1،155 البالد العربية

 836 1093.9 568 845 694 427 313 419 639 البالد االسيوية

 377 461.7 243 426 345 236 306 188 156 البالد االمريكية 

 1،043 1122.5 992 1015 1،149 1،405 2،656 226 355 بقية دول العالم

 12،791 12370.9 10616 15387 11،581 10،100 8،486 5،413 5،975 مجموع العالم

                    

 النسبة المئوية

 33.9 37.4 30.2 33.6 39.9 40.2 44.5 53.8 59.5 االتحاد االوربي 

 0.7 0.9 0.3 0.7 2.0 1.9 0.7 0.8 2.0 البلدان االوربية االخرى

 47.8 40.1 52.5 50.8 39.3 37.4 16.2 29.9 19.3 البالد العربية

 6.5 8.8 5.4 5.5 6.0 4.2 3.7 7.7 10.7 البالد االسيوية

 2.9 3.7 2.3 2.8 3.0 2.3 3.6 3.5 2.6 البالد االمريكية 

 8.2 9.1 9.3 6.6 9.9 13.9 31.3 4.2 5.9 بقية دول العالم

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع العالم

 سنوات متعددة ،المجموعة االحصائية ،كتب المركزي لالحصاءالمصدر الم

 روسيا البيضـاء  وبلدان أوربية أخرى  -روسيا اإلتحــادية  –أوكــــــرانيا * 



 .%( ،مليون دوالر ) ، 0212 ،وجهة الصادرات السورية الرئيسية  1-0جدول 

 %المئوية النسبة  (مليون دوالر)قيمة الصادرات البلد

 18.6 2282 العـراق

 12.4 1512 ايطاليا

 12.0 1469 المانيا االتحادية

 5.1 626 تركيا

 4.4 540 السعودية

 3.9 482 فرنسا

 3.5 434 لبنان

 3.3 404 األردن

 3.2 397 الواليات المتحدة

 3.2 395 هولندة

 3.2 386 مصر

 1.9 233 اسبانيا 

 1.3 160 الكويت

 1.1 140 الجنوبيةكوريا 

 0.7 90 االمارات العربية المتحدة

 0.7 81 الصين

 0.5 63 اوكرانيا

 0.4 44 البرازيل

 0.3 33 روسيا االتحادية

 0.1 12 الهند

 0.0 1 سويسرة

 80.0 9785 المجموع

 20.0 2453 بقية البلدان

 100 12238 المجموع العام

 0202 ،المجموعة االحصائية ،المصدر المكتب المركزي لالحصاء



 .%( ،مليون دوالر) 0212حتى  0222 -0221متوسط  ،المستوردات السورية بحسب القطاعات 1-0الجدول 

 القطاع

 (مليون دوالر)قيمة الواردات 

 12-20متوسط  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0222-0221متوسط 

 1471 1458 1663 1291 660 581 719 400 362 االسماك والغابات ،الصيد ،الزراعة

 182 235 212 98 257 226 89 49 62 منتجات المقالع والمعادن

 15178 15615 13316 16605 12774 9672 8834 5715 4675 الصناعات التحويلية

 1624 1930 1704 1237 1043 782 589 631 526 المنتجات الغذائية والمشروبات

 183 334 161 53 76 79 42 70 50 منتجات التبغ

 300 307 309 283 192 212 221 219 267 المنسوجات

 2478 2465 2383 2587 1697 1344 1373 1049 890 الكيميائيات وامنتجات الكيميائية

 2616 1961 2752 3136 1839 168 1134 867 671 المعادن االساسية

 1035 1376 1016 714 788 732 724 620 618 اآلالت وتجهيزات اخرى

 1061 1242 998 944 949 954 697 506 367 الشاحنات والتريالت

 5881 5999 3992 7650 6191 5401 4053 1753 1286 المنتجات الصناعية االخرى

 50 84 67 0 0 147 403 579 15 االخرى

 16881 17392 15258 17994 13691 10626 10046 6743 5114 المجموع

 %النسبة المئوية

 8.7 8.4 10.9 7.2 4.8 5.5 7.2 5.9 7.1 االسماك والغابات     ،الصيد  ،الزراعة
 1.1 1.4 1.4 0.5 1.9 2.1 0.9 0.7 1.2 منتجات المقالع والمعادن

 89.9 89.8 87.3 92.3 93.3 91.0 87.9 84.8 91.4 الصناعات

 10.7 12.4 12.8 7.5 8.2 8.1 6.7 11.0 11.3 المنتجات الغذائية والمشروبات
 1.2 2.1 1.2 0.3 0.6 0.8 0.5 1.2 1.1 منتجات التبغ
 2.0 2.0 2.3 1.7 1.5 2.2 2.5 3.8 5.7 المنسوجات

 16.3 15.8 17.9 15.6 13.3 13.9 15.5 18.4 19.0 الكيميائيات وامنتجات الكيميائية
 17.2 12.6 20.7 18.9 14.4 1.7 12.8 15.2 14.3 المعادن االساسية

 6.8 8.8 7.6 4.3 6.2 7.6 8.2 10.8 13.2 اآلالت وتجهيزات اخرى

 7.0 8.0 7.5 5.7 7.4 9.9 7.9 8.9 7.9 الشاحنات واتريالت
 38.7 38.4 30.0 46.1 48.5 55.8 45.9 30.7 27.5 المنتجات الصناعية االخرى

 0.3 0.5 0.4 0.0 0.0 1.4 4.0 8.6 0.3 االخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
 سنوات متعددة ،المجموعة االحصائية ،المصدر المكتب المركزي لالحصاء



 .%(مليون دوالر و) 0212حتى  0222 -0221متوسط  ،المستوردات السورية بحسب المناطق 2-0الجدول 

 المنطقة

 (مليون دوالر) قيمة المستوردات

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 22- 21متوسط  

 4،536 3،607 5،248 3،992 1،973 1،231 1،095 1،858 االتحاد االوربي 

 2،577 2،758 4،235 2،368 1،842 1،221 1،080 457 البلدان االوربية االخرى

 2،582 2،509 2،788 2،700 1،844 1،255 1،111 696 البالد العربية

 5،814 4،755 4،538 3،513 1،895 1،421 1،162 817 البالد االسيوية

 1،661 1،459 982 766 450 531 585 343 البالد االمريكية 

 221 171 202 353 2،622 4،388 2،963 947 بقية دول العالم

 17،392 15،258 17،994 13،691 10،626 10،047 6،743 5،114 مجموع العالم

 النسبة المئوية

 26.1 23.6 29.2 29.2 12.3 16.2 20.5 36.3 االتحاد االوربي 

 14.8 18.1 23.5 17.3 12.2 16.0 12.0 8.9 البلدان االوربية االخرى

 14.8 16.4 15.5 19.7 12.5 16.5 13.4 13.6 البالد العربية

 33.4 31.2 25.2 25.7 14.1 17.2 31.2 16.0 البالد االسيوية

 9.6 9.6 5.5 5.6 5.3 8.7 9.5 6.7 البالد االمريكية 

 1.3 1.1 1.1 2.6 43.7 43.9 13.3 18.5 بقية دول العالم

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع العالم

 .سنوات متعددة ،المجموعة االحصائية ،المصدر المكتب المركزي لالحصاء

 .روسيا البيضـاء  وبلدان أوربية أخرى  -اإلتحــادية روسيا  –أوكــــــرانيا * 



 .(%، مليون دوالر ) 0212 ،الموردين الرئيسيين للبضائع السورية  0-0الجدول 

 %النسبة المئوية  (مليون دوالر)قيمة الواردات البلد

 9.5 1656 تركيا

 8.8 1531 الصين

 7.4 1280 ايطاليا

 6.5 1123 اوكرانيا

 6.3 1098 روسيا االتحادية

 5.3 916 كوريا الجنوبية

 4.6 800 السعودية

 4.2 733 مصر

 4.2 732 المانيا االتحادية

 3.5 607 البرازيل

 3.3 566 الواليات المتحدة

 2.4 417 الهند

 2.0 346 فرنسا

 1.5 267 سويسرة

 1.5 253 هولندة

 1.3 224 االمارات العربية المتحدة

 1.0 181 لبنان

 1.0 181 اسبانيا 

 1.0 176 األردن

 0.3 55 الكويت

 0.2 30 العـراق

 75.7 13173 المجموع

 24.3 4219 بقية البلدان

 100.0 17392 المجموع العام

 سنوات متعددة ،المجموعة اإلحصائية ،المكتب المركزي لإلحصاء:المصدر



 .%( ،مليون دوالر ) 0212 ،تركيز السوق للتجارة السورية الكلية  2-0الجدول 

1العلى  % بلدان 12اعلى  بلدان 1اعلى    المجموع النوع بلدان 12العلى  % بلدان   

 70 37 8،541 6،429 12،238 الصادرات الكلية 

 60 38 10،476 6،688 17،392 الواردات الكلية

 المركزي لالحصاء والمديرية العامة للجماركالمصدر بيانات المكتب 

 .%( ،مليون ليرة سورية ) 0212حتى  0222 -0221متوسط ،0222التجارة والناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة لعام  12-0الجدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0222-0221متوسط  سورية

 1،469،703 1،422،178 1،339،286 1،284،035 1،215،082 1،156،714 1،089،027 972،564 الناتج المحلي االجمالي 

 239،527 265،048 230،747 252،856 292،457 265،504 246،270 252،634 الناتج المحلي الزراعي

 16 19 17 20 24 23 23 27 الناتج المحلي االجمالي /الناتج المحلي الزراعي 

 1،381،272 1،202،546 1،547،217 1،263،591 1،036،336 926،669 755،572 501،012 (الواردات+ الصادرات) التجارة الكلية 

 94 84.6 115.5 98.4 85.3 80.1 69.4 52 الناتج المحلي االجمالي/ التجارة الكلية 

 325،539 321،457 326،101 236،070 193،016 136،654 116،544 96،978 (االستيراد+ التصدير )التجارة الزراعية 

 23.6 26.7 21.1 18.7 18.6 14.7 15.4 19.4 التجارة الكلية/ التجارة الزراعية 

 135.9 121.3 141.3 93.4 66.0 51.5 47.3 38.4 الناتج المحلي الزراعي /التجارة الزراعية 

 0202 ،المجموعة االحصائية ،المصدر المكتب المركزي لالحصاء



 .%(مليون دوالر ، ) 0212حتى  0222 -0221متوسط  ،وغير الغذائية ،التجارة الزراعية السورية مصنفة بحسب المواد الخام المصنعة 11-0الجدول 

 12-20متوسط  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0222-0221متوسط  قيم المستوردات 

 2،948 3،335 3،142 2،365 1،580 1،316 1،188 1،015 798 المواد الغذائية والحيوانية

 718 713 841 599 519 350 499 315 200 المواد غير الغذائية

 3،665 4،048 3،983 2،964 2،099 1،666 1،687 1،330 999 اجمالي التجارة الزراعية

 2،231 2،680 2،321 1،691 1،441 1،097 1،087 881 644 المواد المصنعة

 1،458 1،439 1،662 1،273 658 569 601 449 229 المواد الخام

 3،689 4،119 3،983 2،964 2،099 1،666 1،688 1،330 873 التجارة الزراعية الكلية

 النسبة المئوية

 80.4 82.4 78.9 79.8 75.3 79.0 70.4 76.3 79.9 المواد الغذائية والحيوانية

 19.6 17.6 21.1 20.2 24.7 21.0 29.6 23.7 20.1 المواد غير الغذائية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجمالي التجارة الزراعية

 60.5 65.1 58.3 57.1 68.7 65.8 64.4 66.3 73.8 المواد المصنعة

 39.5 34.9 41.7 42.9 31.3 34.2 35.6 33.7 26.2 المواد الخام

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 التجارة الزراعية الكلية

 12-20متوسط  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0222-0221متوسط  قيم الصادرات 

 2،665 2،268 2،524 3،202 2،216 1،750 798 748 749 المواد الغذائية والحيوانية

 643 596 454 879 467 460 334 318 349 المواد غير الغذائية

 3،307 2،864 2،978 4،081 2،683 2،209 1،132 1،066 1،098 التجارة الزراعيةاجمالي 

 1،918 1،355 1،451 2،950 1،335 950 411 247 187 المواد المصنعة

 1،388 1،509 1،522 1،133 1،348 1،259 722 819 911 المواد الخام

 3،306 2،864 2،973 4،083 2،683 2،209 1،133 1،066 1،098 التجارة الزراعية الكلية

 النسبة المؤوية

 80.6 79.2 84.8 78.5 82.6 79.2 70.5 70.2 68.2 المواد الغذائية والحيوانية

 19.4 20.8 15.2 21.5 17.4 20.8 29.5 29.8 31.8 المواد غير الغذائية

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجمالي التجارة الزراعية

 58.0 47.3 48.8 72.2 49.8 43.0 36.3 23.2 17.0 المواد المصنعة

 42.0 52.7 51.2 27.8 50.2 57.0 63.7 76.8 83.0 المواد الخام

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 التجارة الزراعية الكلية

 للجماركبيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة 



 .%(  ،مليون دوالر) 0212حتى  0222 -0221متوسط  ،التجارة الكلية والتجارة الزراعية 10-0الجدول 

 12-20متوسط  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0222-0221متوسط  سورية

 (مليون دوالر)قيمة المستوردات

 16،906 17،467 15،258 17،994 13،691 10،626 10،047 7،996 4،954 االمستوردات الكلية

 3،650 4،119 3،909 2،923 2،038 1،651 1،601 1،330 977 المستوردات الزراعية

 22 23.6 25.6 16.2 14.9 15.5 15.9 16.6 19.7 المستوردات الكلية/ المستوردات الزراعية 

 (مليون دوالر)قيمة الصادرات

 12،631 12،186 10،477 15،231 11،581 10،100 8،486 7،115 5،868 الصادرات الكلية

 3،306 2،864 2،971 4،083 2،683 2،209 1،132 1،066 1098 الصادرات الزراعية

 26 23.5 28.4 26.8 23.2 21.9 13.3 15.0 18.7 الصادرات الكلية/ الصادرات الزراعية 

 (مليون دوالر)الميزان التجاري 

 4274.9- 5،281.3- 4،780.8- 2،762.7- 2،110.5- 526.2- 1،561.4- 880.6- 914.2 التجارة الكلية

 344.3- 1،255.0- 937.1- 1،159.2 644.5 557.8 468.2- 263.6- 121.0 *التجارة الزراعية

 (مليون دوالر)حجم التجارة 

 29،537 29،652 25،735 33،225 25،272 20،727 18،533 15،111 10،822 التجارة الكلية

 6،956 6،983 6،880 7،006 4،721 3،860 2،733 2،396 2،075 التجارة الزراعية

 24 23.5 26.7 21.1 18.7 18.6 14.7 15.9 19.2 التجارة الكلية/ التجارة الزراعية 

 الميزان القياسي

 15- 17.8- 18.6- 8.3- 8.4- 2.5- 8.4- 5.8- 8.4 التجارة الكلية

 5- 18- 14- 17 14 14 17- 11- 6 التجارة الزراعية

 سنوات متعددة  ،المجموعة االحصائية ،المصدر المكتب المركزي لالحصاء



 .(مليون دوالر) 0212حتى  0222 -0221لوسطي الفترة  ،قيم الصادرات الزراعية السورية بحسب الفصول 12-0الجدول 

 الفصل 
 0221وسطي 

 - 0222 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

الفواكه المأكولة والحمضيات و البطيخ 

 (الفواكه)االصفر
98.3 36.9 56.2 163.6 151.2 181.9 424.8 448.7 

الخضار ) ،الدرنات ،الجذور ،الخضار المأكولة

 (الطازجة
133.6 97.0 126.2 358.6 497.3 340.2 446.7 436.0 

 367.0 246.9 741.4 307.5 344.8 271.1 256.3 287.9 القطن 

 280.6 445.6 378.0 172.6 114.7 21.2 16.8 12.5 الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل

 238.4 175.1 66.7 42.3 34.6 13.4 12.6 9.5 السكر والمنتجات السكرية

 218.3 143.6 240.1 238.3 247.9 208.0 254.1 203.9 الحيوانات الحية

والنباتات والفواكه القابلة محضرات من الخضار 

 لألكل
33.1 26.1 35.4 139.7 244.5 191.9 150.6 143.2 

 140.7 244.1 103.8 42.0 40.9 15.9 12.7 7.6 محضرات من الحبوب او دقيق النشاء

 112.4 210.5 1147.3 99.0 60.3 58.8 52.8 8.1 المشروبات الروحية والخل

 111.4 128.5 13.7 5.0 5.6 7.3 18.4 9.1 بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية 

زيوت )الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

 (ودهون
33.4 42.3 108.7 199.1 297.3 170.2 97.2 93.6 

 58.1 69.7 74.4 212.1 170.6 45.9 30.0 91.2 (القهوة والتوابل)القهوة والشاي والمتة والتوابل 

 37.1 27.6 23.8 13.1 9.3 12.9 11.4 10.7 البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية 

 24.8 20.8 26.3 18.3 17.0 4.3 4.7 3.8 الكاكاو ومحضرات الكاكاو

 23.4 18.5 41.8 81.7 65.0 17.9 16.8 19.8 الجلود باستثناء الفراء

 20.8 11.5 21.6 15.6 9.2 11.1 7.8 10.8 الخضار االخرى

 18.0 17.8 92.6 21.2 12.8 6.2 6.6 3.9 منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء

 17.0 1.6 0.4 0.3 0.3 0.6 0.2 0.0 االسمدة 

 16.6 37.9 65.1 14.8 22.6 10.1 6.5 3.6 محضرات مختلفة قابلة لالكل

 16.2 14.7 19.1 10.5 6.5 3.9 0.7 0.5 االخشاب والمواد الخشبية

 10.3 8.6 60.9 1.6 0.3 0.7 0.2 0.3 الحوم واالحشاء القابلة لالكل

 6.3 0.6 51.3 199.2 181.0 85.3 144.8 100.1 الحبوب

 5.9 4.1 8.6 8.1 6.6 6.5 3.9 2.6 الصوف والشعر

 5.9 4.5 6.4 4.2 4.5 5.2 4.7 4.9 المنتجات الحيوانية االخرى

 3.3 5.9 7.8 2.5 3.5 3.3 2.6 2.5 التبغ وبدائل التبغ المصنعة

 3.1 4.4 1.5 1.3 0.9 1.7 0.0 0.0 حصر وسالل

محضرات اللحوم واالسماك والقشريات 

 والرخويات
0.0 0.3 0.2 0.5 0.7 1.9 5.1 2.0 

النباتات االخرى والالبصال والورود ونباتات 

 الزينة
6.2 1.1 1.2 1.8 1.3 2.3 3.4 1.6 

 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 نباتات خام وعلكة واصبغة

 1.0 0.3 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 الزيوت االساسية ومستحضرات التجميل

 0.7 0.2 0.5 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 ورق الزجاج  والمنسوجات المصنعة من الخضار

 0.4 1.8 1.7 0.1 1.1 1.2 0.0 0.0 منتجات النشاء

 0.3 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0 المنتجات الكيميائية

 0.3 0.5 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 الفلين والمصنوعات الفلينية

 0.1 0.7 0.4 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 االسماك والقشريات والرخويات

 0.1 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 منتجات كيمياوية عضوية 

 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 المطاط

 0.0 0.3 0.4 1.9 0.7 0.0 0.0 0.0 الحرير

 0.0 0.0 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 جلود بفراء

 2861.5 2967.7 4080.8 2703.1 2222.5 1138.6 1068.3 1098.0 المجموع النهائي

سنوات متعددة  ،المجموعة االحصائية ،المصدر المكتب المركزي لالحصاء



 .)%( 0212حتى   0221 -0222 -لوسطي الفترة 0221  ،السورية بحسب الفصولقيم الصادرات الزراعية  11-0الجدول 

 الفصل 
 - 0221وسطي 

0222 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 15.7 14.3 4.5 5.6 7.4 4.9 3.5 9.0 (الفواكه)الفواكه المأكولة والحمضيات و البطيخ االصفر

 15.2 15.1 8.3 18.4 16.1 11.1 9.1 12.2 (الخضار الطازجة) ،الدرنات ،الجذور ،الخضار المأكولة

 12.8 8.3 18.2 11.4 15.5 23.8 24.0 26.2 القطن 

 9.8 15.0 9.3 6.4 5.2 1.9 1.6 1.1 الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل

 8.3 5.9 1.6 1.6 1.6 1.2 1.2 0.9 السكر والمنتجات السكرية

 7.6 4.8 5.9 8.8 11.2 18.3 23.8 18.6 الحيوانات الحية

 5.0 5.1 4.7 9.0 6.3 3.1 2.4 3.0 محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل

 4.9 8.2 2.5 1.6 1.8 1.4 1.2 0.7 محضرات من الحبوب او دقيق النشاء

 3.9 7.1 28.1 3.7 2.7 5.2 4.9 0.7 المشروبات الروحية والخل

 3.9 4.3 0.3 0.2 0.3 0.6 1.7 0.8 بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية 

 3.3 3.3 4.2 11.0 9.0 9.5 4.0 3.0 (زيوت ودهون)الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

 2.0 2.4 1.8 7.8 7.7 4.0 2.8 8.3 (القهوة والتوابل)القهوة والشاي والمتة والتوابل 

 1.3 0.9 0.6 0.5 0.4 1.1 1.1 1.0 البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية 

 0.9 0.7 0.6 0.7 0.8 0.4 0.4 0.3 الكاكاو ومحضرات الكاكاو

 0.8 0.6 1.0 3.0 2.9 1.6 1.6 1.8 الجلود باستثناء الفراء

 0.7 0.4 0.5 0.6 0.4 1.0 0.7 1.0 الخضار االخرى

 0.6 0.6 2.3 0.8 0.6 0.5 0.6 0.4 والشعير المنقوع والنشاءمنتجات صناعة الطحن 

 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 االسمدة 

 0.6 1.3 1.6 0.5 1.0 0.9 0.6 0.3 محضرات مختلفة قابلة لالكل

 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 االخشاب والمواد الخشبية

 0.4 0.3 1.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 الحوم واالحشاء القابلة لالكل

 0.2 0.0 1.3 7.4 8.1 7.5 13.6 9.1 الحبوب

 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.6 0.4 0.2 الصوف والشعر

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.4 0.4 المنتجات الحيوانية االخرى

 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 التبغ وبدائل التبغ المصنعة

 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 حصر وسالل

 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 محضرات اللحوم واالسماك والقشريات والرخويات

 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6 النباتات االخرى والالبصال والورود ونباتات الزينة

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 نباتات خام وعلكة واصبغة

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التجميلالزيوت االساسية ومستحضرات 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ورق الزجاج  والمنسوجات المصنعة من الخضار

 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 منتجات النشاء

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المنتجات الكيميائية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفلين والمصنوعات الفلينية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 االسماك والقشريات والرخويات

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 منتجات كيمياوية عضوية 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المطاط

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 الحرير

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 جلود بفراء

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع النهائي

سنوات متعددة  ،المجموعة االحصائية ،المصدر المكتب المركزي لالحصاء



 .(مليون دوالر) 0212حتى  0222 -0221الصادرات الزراعية السورية الرئيسية  11-0الجدول 

 السلع
متوسط 

0221-0222 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 187 104 216 214 223 181 225 188 (الضأن)االغنام 

 179 202 124 208 153 41 27 61 البندورة

 141.0 159.9 53.6 58.1 90.6 29.1 18.9 41 **فواكه مختارة

 126.0 115.5 62.0 11.8 16.5 9.7 6.3 17 الحمضيات

وغير القطن غير الممشط 

 المكرود
182 156 163 171 76 77 79 123 

 111 206 1،145 98 60 58 52 8 المياه المعدنية والغازية

 65 65 147 248 168 95 187 196 زيت الزيتون

 61.0 19.7 69.4 133.4 36.6 31.4 26.7 23 العدس

 51.4 40.3 33.1 7.1 20.5 5.4 3.0 5 البطاطا والبطاطا المصنعة

 47 0 11 56 34 85 119 81 القمح

كسبة فول الصويا و القطن 

 والزيتون وعباد الشمس 
7 16.9 7.0 4.0 2.8 12.3 30.2 32.3 

 28.9 22.6 8.4 4.5 4.5 0.9 1.7 8 الفستق الحلبي 

 27.0 26.0 3.6 8.6 3.9 3.2 2.2 17 العنب 

 22 50 42 163 140 32 23 83 بذور الكمون

 18 17 40 77 59 16 16 12 البقوليات

 12.6 9.4 18.2 30.9 19.0 7.2 3.5 46 اليانسون

 10.0 119.8 52.0 33.9 51.8 21.4 10.4 7.1 االلبان واالجبان

 0.6 20.0 19.3 33.5 31.2 7.5 5.1 10 قمر الدين

 0.04 0.03 0.2 0.4 1.0 8.1 12.1 2 الحمص

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 25.6 18.5 الشعير

 1،243 1،287 2،134 1،467 1،286 803 939 1،011 المجموع

 1،621 1،684 1،949 1،216 923 329 127 87 سلع اخرى

 2864.1 2971.4 4082.7 2،682.9 2،209.1 1،132.4 1،066.0 1،098 اجمالي الصادرات الزراعية

 بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك: المصدر

الخوخ و الدراق ،االجاص ،المشمش ،الكرز ،التفاح** 



 .)%( 0212حتى  0220 -لوسطي الفترة  0221الصادرات الزراعية السورية الرئيسية  11-0الجدول 

 السلع
-0221متوسط 

0222 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 6.5 3.5 5.3 8.0 10.1 16.0 21.1 17.1 االغنام

 6.2 6.8 3.0 7.8 6.9 3.6 2.6 5.6 البندورة

 4.9 5.4 1.3 2.2 4.1 2.6 1.8 3.7 فواكه مختارة

 4.4 3.9 1.5 0.4 0.7 0.9 0.6 1.5 الحمضيات

القطن غير الممشط وغير 

 المكرود
16.6 14.7 14.4 7.7 2.8 1.9 2.7 4.3 

 3.9 6.9 28.0 3.7 2.7 5.1 4.9 0.7 المياه المعدنية والغازية

 2.3 2.2 3.6 9.3 7.6 8.4 17.5 17.9 زيت الزيتون

 2.1 0.7 1.7 5.0 1.7 2.8 2.5 2.1 العدس

 1.8 1.4 0.8 0.3 0.9 0.5 0.3 0.4 البطاطا 

 1.6 0.0 0.3 2.1 1.5 7.5 11.2 7.4 القمح

 1.1 1.0 0.3 0.1 0.2 0.6 1.6 0.6 كسبة  

 1.0 0.8 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.7 الفستق الحلبي 

 1.0 4.5 6.0 3.8 4.7 2.1 1.1 0.7 الجبن 

 0.9 0.9 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 1.5 العنب 

 0.8 1.7 1.0 6.1 6.3 2.9 2.2 7.5 الكمون 

 0.6 0.6 1.0 2.9 2.7 1.4 1.5 1.1 البقوليات

 0.4 0.3 0.4 1.2 0.9 0.6 0.3 4.2 اليانسون

 0.0 0.7 0.5 1.2 1.4 0.7 0.5 0.9 قمر الدين

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.1 0.2 الحمص

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 1.7 الشعير

 44.0 43.8 57.0 57.2 60.6 71.2 88.2 84.9 المجموع

 56.0 56.2 43.0 42.8 39.4 28.8 11.8 15.1 سلع اخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اجمالي الصادرات الزراعية

بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك: المصدر



 (مليون دوالر) 0212حتى  0222 -لوسطي الفترة 0221 ،قيم المستوردات السورية بحسب الفصول 12-0الجدول 

 الفصل  الكود
متوسط 

21-22 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 963 975 854 362 346 401 279 213 الحبوب 10

 758 543 328 333 249 195 203 163 السكر والمنتجات السكرية 17

12 
البذور الزيتية والفواكه والنباتات 

 الصناعية 
77 98 116 127 168 278 474 364 

 334 161 53 76 79 42 57 27 التبغ وبدائل التبغ المصنعة 24

 232 275 230 203 155 194 1 8 االخشاب والمواد الخشبية 44

 187 181 77 76 52 88 103 65 بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية  23

15 
الزيوت والدهون النباتية 

 (زيوت ودهون)والحيوانية
72 86 100 99 132 171 237 180 

4 
الحليب ومنتجات الحليب وبيض 

 الطيور والعسل
47 61 88 108 140 248 171 167 

8 
المأكولة والحمضيات و الفواكه 

 (الفواكه)البطيخ االصفر
37 45 49 69 82 103 152 154 

9 
القهوة والشاي والمتة والتوابل 

 (القهوة والتوابل)
92 102 104 89 115 112 144 123 

7 
 ،الجذور ،الخضار المأكولة

 (الخضار الطازجة) ،الدرنات
16 23 23 32 55 127 104 98 

 68 76 42 62 15 88 80 28 االسمدة  31

16 
محضرات اللحوم واالسماك 

 والقشريات والرخويات
20 24 23 32 35 37 62 52 

 51 51 45 40 37 29 22 28 محضرات مختلفة قابلة لالكل 21

20 
محضرات من الخضار والنباتات 

 والفواكه القابلة لألكل
6 9 16 17 25 32 39 50 

 47 68 29 38 15 13 5 2 المشروبات الروحية والخل 22

محضرات من الحبوب او دقيق  19

 النشاء
11 12 14 14 18 16 24 44 

 37 29 17 16 14 10 8 5 الكاكاو ومحضرات الكاكاو 18

 34 34 5 6 0 0 0 0 الحوم واالحشاء القابلة لالكل 2

 33 28 11 21 31 16 20 11 الحيوانات الحية 1

53 
ورق الزجاج  والمنسوجات 

 المصنعة من الخضار
7 8 13 19 18 31 26 29 

 28 27 33 16 15 17 11 7 القطن  52

33 
الزيوت االساسية ومستحضرات 

 التجميل
9 11 11 12 13 18 21 21 

 12 16 8 8 4 2 2 0 االسماك والقشريات والرخويات 3

11 
منتجات صناعة الطحن والشعير 

 المنقوع والنشاء
3 5 4 4 6 8 15 12 

 8 8 10 6 4 4 0 0 منتجات النشاء 35

 7 3 6 6 3 1 0 0 المطاط 40

 7 12 8 6 8 10 2 1 الصوف والشعر 51

 7 8 7 8 8 6 6 3 الجلود باستثناء الفراء 41

 5 9 10 3 4 3 42 36 المنتجات الكيميائية 38

 3 3 5 2 1 2 0 0 منتجات كيمياوية عضوية  29

 2 2 2 1 1 1 1 0 المنتجات الحيوانية االخرى 5

 1 4 2 2 1 1 2 1 نباتات خام وعلكة واصبغة 13

 1 1 1 1 1 1 1 1 الخضار االخرى 14

6 
النباتات االخرى والالبصال 

 والورود ونباتات الزينة
0 0 0 1 0 1 0 1 

 0 0 0 0 0 0 0 0 الحرير 50

 0 0 0 0 0 0 0 0 حصر وسالل 46

 0 0 0 0 0 0 0 0 الفلين والمصنوعات الفلينية 45

 0 0 0 0 0 0 0 0 بفراءجلود  43

.1،329 996.2 المجموع النهائي  

6 
1،687.4 1،666.2 2،099.4 2،965.5 3،984.1 4،119.7 

بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك: المصدر



 .)%( 0212حتى  0222 -0221لوسطي الفترة  ،قيم المستوردات السورية بحسب الفصول 10-0الجدول 

 الفصل 
متوسط 

21-22 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 23.4 24.5 28.8 17.2 20.8 23.7 21.0 21.4 الحبوب

 18.4 13.6 11.0 15.9 14.9 11.6 15.3 16.3 السكر والمنتجات السكرية

 8.8 11.9 9.4 8.0 7.6 6.9 7.4 7.8 البذور الزيتية والفواكه والنباتات الصناعية 

 8.1 4.0 1.8 3.6 4.7 2.5 4.3 2.7 التبغ وبدائل التبغ المصنعة

 5.6 6.9 7.7 9.6 9.3 11.5 0.1 0.9 االخشاب والمواد الخشبية

 4.5 4.6 2.6 3.6 3.1 5.2 7.7 6.5 بقايا ومخلفات الصناعات الغذائية 

 4.4 5.9 5.8 6.3 6.0 6.0 6.5 7.2 (ودهونزيوت )الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 

 4.0 4.3 8.4 6.7 6.5 5.2 4.6 4.7 الحليب ومنتجات الحليب وبيض الطيور والعسل

الفواكه المأكولة والحمضيات و البطيخ االصفر 

 (الفواكه)
3.7 3.4 2.9 4.2 3.9 3.5 3.8 3.7 

 3.0 3.6 3.8 5.5 5.4 6.2 7.7 9.2 (القهوة والتوابل)القهوة والشاي والمتة والتوابل 

 2.4 2.6 4.3 2.6 1.9 1.3 1.8 1.6 (الخضار الطازجة) ،الدرنات ،الجذور ،الخضار المأكولة

 1.6 1.9 1.4 2.9 0.9 5.2 6.0 2.8 االسمدة 

 1.3 1.6 1.3 1.7 1.9 1.4 1.8 2.0 محضرات اللحوم واالسماك والقشريات والرخويات

 1.2 1.3 1.5 1.9 2.2 1.7 1.6 2.8 محضرات مختلفة قابلة لالكل

 1.2 1.0 1.1 1.2 1.0 0.9 0.7 0.6 محضرات من الخضار والنباتات والفواكه القابلة لألكل

 1.1 1.7 1.0 1.8 0.9 0.8 0.4 0.2 المشروبات الروحية والخل

 1.1 0.6 0.6 0.9 0.9 0.8 0.9 1.1 محضرات من الحبوب او دقيق النشاء

 0.9 0.7 0.6 0.8 0.9 0.6 0.6 0.5 الكاكاوالكاكاو ومحضرات 

 0.8 0.9 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 الحوم واالحشاء القابلة لالكل

 0.8 0.7 0.4 1.0 1.9 0.9 1.5 1.1 الحيوانات الحية

 0.7 0.7 1.1 0.8 1.1 0.8 0.6 0.7 ورق الزجاج  والمنسوجات المصنعة من الخضار

 0.7 0.7 1.1 0.8 0.9 1.0 0.8 0.7 القطن 

 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 الزيوت االساسية ومستحضرات التجميل

 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.1 0.2 0.0 االسماك والقشريات والرخويات

 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 منتجات صناعة الطحن والشعير المنقوع والنشاء

 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 منتجات النشاء

 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 المطاط

 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.1 0.1 الصوف والشعر

 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 الجلود باستثناء الفراء

 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 3.2 3.6 المنتجات الكيميائية

 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 منتجات كيمياوية عضوية 

 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 المنتجات الحيوانية االخرى

 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 نباتات خام وعلكة واصبغة

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 الخضار االخرى

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 النباتات االخرى والالبصال والورود ونباتات الزينة

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الحرير

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حصر وسالل

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الفلين والمصنوعات الفلينية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 جلود بفراء

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع النهائي

بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك: المصدر



 .(مليون  دوالر) 0212حتى  0222 -0221لوسطي الفترة  ،المستوردات الزراعية السورية الرئيسية 12-0الجدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 22-21متوسط  السلع

 733 524 311 316 236 186 193 156 السكر

 417 356 256 223 169 181 113 101 الذرة

 284 185 163 118 100 89 80 60 األرز

 220 336 166 80 63 55 37 23 فول الصويا

كسبة فول الصويا و القطن والزيتون وعباد 

 الشمس 
49 90 82 48 74 67 176 181 

 119 49 50 40 42 56 58 39 زيوت من بذور مختلفة

 89 84 56 54 37 25 25 21 الموز

 75 86 59 43 32 30 29 25 بذور السمسم وبذور عباد الشمس

 69 68 70 52 54 55 57 52 الشاي

 48 42 57 53 36 45 39 31 حليب البودرة

 45 56 33 32 29 20 23 19 السمك المعلب

 30 50 22 39 16 26 20 19 القهوة 

 20 104 339 14 51 101 66 38 الشعير

 18 22 22 19 15 13 13 10 والسمنةالزبدة 

 16 15 13 12 8 12 15 13 المتة

 3 5 12 8 25 5 12 20 (المرغرين)السمن النباتي

 0 3 9 1 3 6 12 11 النخالة والبقايا االخرى

 0 0 0 17 1 22 8 6 الزيوت والدهون المهدرجة

 2369 2161 1703 1195 967 1006 890 693 المجموع

 1750 1823 1261 904 699 682 440 303 سلع اخرى

 4119 3983 2964 2099 1666 1687 1330 996 اجمالي الواردات الزراعية

 بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية والمديرية العامة للجمارك  



  .(ألف دوالر) 0222- 0220و  0221للصادرات الزراعية السورية الرئيسية خالل األعوام (  RCA)الميزة النسبية الظاهرية  1-2الجدول 

 السلع

2001 2008 2009 

 RCA القيمة RCA القيمة RCA القيمة

   العالم سورية   العالم سورية   العالم سورية

 553 220،000 104،390 290 786،219 215،744 134 301،290 34،883 األغنام الحية

 10 8،969،499 79،000 8 9،648،569 77،514 36 6،661،769 204،146 لنت القطن

 34 6،823،767 201،935 18 7،245،078 124،008 28 2،880،917 69،215 البندورة

 19 4،068،473 65،516 5 3،811،223 18،871 7 1،849،487 11،851 البرتقال

 22 1،052،384 19،949 3 973،811 3،170 23 348،359 6،859 الكرز

 34 357،625 10،543 1 365،043 371 34 164،148 4،745 المشمش

 21 5،520،423 101،279 8 6،221،681 48،469 4 2،422،297 8،418 التفاح

 0 32،080،220 366 0 44،897،314 10،994 1 14،618،532 8،437 القمح

 5 5،672،104 25،972 1 5،616،769 3،594 7 2،493،128 14،602 العنب

 15 1،483،234 19،685 59 1،249،664 69،369 50 431،416 18،536 العدس

 16 3،004،459 40،281 11 3،323،079 33،116 4 1،423،879 4،595 البطاطا

 1 21،698،402 19،789 0 25،077،842 10،660 0 9،960،551 3،587 (من حليب البقر)الجبن 

 81 164،587 11،447 235 96،619 21،513 145 108،901 13،642 زغب بذور القطن

 15 1،741،884 22،600 5 1،707،343 8،383 12 610،856 6،500 الفستق الحلبي

 0 719،235 30 0 680،226 205 2 456،449 750 الحمص

 16 4،803،272 65،229 8 5،797،464 45،738 3 2،051،477 6،137 زيت الزيتون البكر

 10،447،000 15،231،289 5،285،900 قيمة إجمالي الصادرات السورية

 12،178،000،000 16،070،000،000 6،138،000،000 قيمة إجمالي الصادرات العالمية

 بيانات منظمة األغذية والزراعةقاعدة : المصدر

  



 .(طن -ألف دوالر ) 0222 - 0220و  0221للصادرات الزراعية السورية خالل (  RUV)قيمة الوحدة النسبية  0-2الجدول 

 السلع

2001 

RUV 

2008 

RUV 

2009 

RUV الكمية القيمة 
 الكمية القيمة الكمية القيمة

 العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية العالم سورية

 األغنام الحية
34،883 301،290 12،488 271،000 2.5 215،744 786،219 54،466 556،695 2.8 104،390 220،000 22،186 180،000 3.8 

 لنت القطن
204،146 6،661،769 187،069 5،969،303 1.0 77،514 9،648،569 36،000 6،329،707 1.4 79،000 8،969،499 61،242 6،663،051 1.0 

 بندورة
69،215 2،880،917 168،136 4،221،302 0.6 124،008 7،245،078 367،750 6،108،617 0.3 201،935 6،823،767 627،550 6،331،960 0.3 

 البرتقال
11،851 1،849،487 22،190 4،831،855 1.4 18،871 3،811،223 51،890 6،108،617 0.6 65،516 4،068،473 166،275 6،119،651 0.6 

 القمح
8،437 14،618،532 35،615 113،748،881 1.8 10،994 44،897،314 39،552 131،129،512 0.8 366 32،080،220 419 149،324،628 4.1 

 العنب
14،602 2،493،128 21،157 2،747،444 0.8 3،594 5،616،769 4،724 3،867،715 0.5 25،972 5،672،104 31،595 3،802،420 0.6 

 العدس
18،536 431،416 30،904 1،177،013 1.6 69،369 1،249،664 44،069 1،319،914 1.7 19،685 1،483،234 11،450 1،799،147 2.1 

 البطاطا
4،595 1،423،879 11،629 8،062،292 2.2 33،116 3،323،079 124،611 9،914،503 0.8 40،281 3،004،459 110،697 10،113،565 1.2 

 (من حليب البقر)الجبن 
3،587 9،960،551 1،221 3،202،423 0.9 10،660 25،077،842 5،461 4،436،918 0.3 19،789 21،698،402 5،947 4،877،312 0.7 

 زغب بذور القطن
13،642 108،901 35،489 238،242 0.8 21،513 96،619 31،874 156،756 1.1 11،447 164،587 250،003 283،164 0.1 

 الفستق الحلبي
6،500 610،856 10،237 201،037 0.2 8،383 1،707،343 1،889 374،456 1.0 22،600 1،741،884 5،563 315،679 0.7 

 الحمص
750 456،449 1،066 1،040،814 1.6 205 680،226 161 928،671 1.7 30 719،235 42 1،196،474 1.2 

 زيت الزيتون البكر
6،137 2،051،477 2،205 1،140،246 1.5 45،738 5،797،464 14،245 1،311،284 0.7 65،229 4،803،272 19،160 1،350،568 1.0 

 قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة: المصدر

  



 .)%( 0212 - 0222تنوع السوق للصادرات الزراعية السورية الرئيسية   2-2الجدول 

 أهم السلع المصدرة
 عدد الشركاء التجاريين حصة أهم عشر دول حصة أهم خمس دول

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

 9 7 100.0 100.0 99.7 99.9 األغنام الحية

 14 18 99.3 97.6 93.0 82.4 ير المكرود وغير الممشطالقطن غ

 4 7 100.0 99.9 100.0 99.7 القمح القاسي والطري

 31 25 99.9 99.9 99.6 99.7 المياه الغازية والمعدنية

 61 45 84.9 92.3 55.2 74.7 زيت الزيتون

 16 24 97.9 99.9 93.3 97.8 بندورة

 52 44 79.6 87.7 58.3 75.7 بذور الكمون

 25 19 97.7 97.3 90.7 93.3 فواكه مختارة

 23 13 99.0 99.0 89.0 90.6 العدس

 15 17 99.8 100.0 91.9 98.0 الجلود

 6 6 100.0 100.0 98.7 99.9 زغب بذور القطن

 5 2 100.0 100.0 100.0 100.0 الحمص

 28 22 99.8 99.4 98.5 98.5 الحمضيات

 15 14 99.3 98.9 90.8 89.3 العنب الطازج

 27 22 97.0 97.2 92.7 87.8 الفستق الحلبي

 13 14 100 98.4 98.0 96.2 (بذور -مجمدة  -طازجة )البطاطا 

 21.5 18.7 97.1 98.0 90.6 92.7 المتوسط

قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 .)%( 0212 - 0222تنوع السوق للواردات الزراعية السورية الرئيسية   1-2الجدول 

 أهم السلع المستوردة

 عدد الشركاء التجاريين دولحصة أهم عشر  حصة أهم خمس دول

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

 22 14 97.5 99.9 90.0 97.3 (ر وخاممكر)السكر 

 18 11 100.0 99.9 93.6 93.3 الذرة الصفراء

 6 10 100.0 100.0 92.1 94.2 الشعير

 16 13 97.9 99.2 85.3 85.0 الرز

 13 10 99.9 100.0 99.3 98.8 الشاي

 4 8 100.0 100.0 100.0 98.5 كسبة الزيتون وفول الصويا وأخرى

 6 3 100.0 100.0 99.4 100.0 فول الصويا

 13 10 98.9 100.0 90.5 68.6 الحليب المجفف

 12 17 99.9 99.6 88.7 84.3 الموز

 11 9 100.0 100.0 98.8 99.5 األسماك المعلبة

 19 17 97.3 96.8 89.9 89.5 بذور السمسم وعباد الشمس

 2 2 100.0 100.0 100.0 100.0 مطحونة أو غير مطحونة ،مع سوقها ،خام  ،المتة 

 6 6 100.0 100.0 99.3 99.9 نخالة ونخالة جريش وغيرها

 24 19 89.6 96.4 77.0 86.0 الزبدة والسمن

 15 18 99.9 99.2 97.6 96.3 القهوة

 12.5 11.1 98.7 99.4 93.4 92.7 المتوسط

قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 .(طن) 0212الميزان السلعي ألهم الصادرات والواردات الزراعية السورية الرئيسية خالل عام  1-2الجدول 

 االكتفاء الذاتي االستهالك الظاهري الصادرات الواردات االنتاج المنتجات

 99.3 3،104،830 1،034 22،782 3،083،082 القمح القاسي والطري

 85.8 792،605 0 112،795 679،810 الشعير

 214.2 36،100 42،138 910 77،328 العدس

 195.2 21،992 28،437 7،501 42،928 الحمص

 120.7 24،387 5،065 25 29،427 بذور الكمون

 6.5 2،051،753 74 1،918،726 133،101 الذرة 

 120.7 391،308 81،200 23 472،485 القطن غير المكرود وغير الممشط

 105.1 738،131 38،657 1،241 775،546 *األغنام

 8.5 56،919 99 52،161 4،857 بذور السمسم

وعباد الشمس،   11،879 19،656 4،512 27،023 44.0 

 139.6 828،519 408،330 80،549 1،156،300 البندورة

 114.8 586،426 112،210 25،453 673،183 البطاطا

 0.6 543،320 503 540،676 3،147 فول الصويا

 109.6 297،282 29،704 1،289 325،697 العنب

 144.7 42،825 19،472 316 61،981 المشمش

 132.3 297،271 103،767 7،892 393،146 التفاح

 100.0 22،034 0 0 22،034 األجاص

 129.1 44،996 13،839 751 58،084 الكرز

 106.8 45،694 15،419 12،325 48،788 الدراق

 133.5 802،764 300،801 32،261 1،071،304 الحمضيات

 98.7 58،207 5،046 5،782 57،471 الفستق الحلبي 

 16.9 1،375،464 154،134 1،296،598 233،000 السكر

 0.0 24،383 0 24،383 0 القهوة

 0.0 30،043 0 30،043 0 الشاي

 0.0 4،934 66 5،000 0 الحليب المجفف

 109.8 177،573 17،514 92 194،995 **زيت الزيتون 

 0.0 382،659 50 382،709 0 الرز

 0.0 22،888 0 22،888 0 المتة

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

 كغ 02تم حساب إنتاج األغنام بضرب عدد رؤوس األغنام بوسطي وزن الرأس وهو *  

 إنتاج سورية من زيت الزيتون البكر حسب قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة  **

 

 

 



 .المياه المعدنية والغازية - 1-2الجدول 

 السنوات
 الصادرات

 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/قيمة الوحدة دوالر
 مليون دوالر طن

   254.8 7.7 30،171.8 22-21وسطي 

   432.4 487.2 1،126،724.6 12-20وسطي 

 .األردن  - 9..8العراق  215.1 59.8 277،913.9 2006

 ..2األردن  - 8..8العراق  299.6 98.5 328،642.9 2007

 2.0األردن  -88.9العراق  500.2 1،144.9 2،288،939.2 2008

 0.00األردن  - .88.9العراق  332.0 206.1 620،805.5 2009

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 .األغنام الحية - 2-2الجدول 

 السنوات
 الصادرات

 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/قيمة الوحدة دوالر
 مليون دوالر طن

   2851.6 165.5 58،051.3 22-21وسطي 

   4398.0 169.0 38،436.6 12-20وسطي 

      0.8لبنان  - 8.9قطر  - 8.8الكويت  - 99.0المملكة العربية السعودية  2624.7 223.6 85،208.3 2006

     0.9الكويت  - 0.8لبنان  - 8.0قطر  - 98.0المملكة العربية السعودية  2511.0 214.9 85،598.7 2007

     ..0العراق  - 00.9قطر  - 90.8المملكة العربية السعودية  3961.1 215.7 54،466.3 2008

  0.8الكويت - 0..9قطر  -89.8المملكة العربية السعودية  4705.0 104.4 22،187.0 2009

 8.8لبنان- 09.8الكويت - 08قطر  -80.9المملكة العربية السعودية  4838.7 187 38656.5 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 .البندورة – 0-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   302.5 61.0 201،500.0 22-21وسطي 

   359.8 168.4 467،877.1 12-20وسطي 

  ..9اإلمارات الغربية المتحدة  - 0.8الكويت  - 8.8اإلتحاد األوربي  - 00.9لبنان  - 00.8العراق  - 00.0المملكة العربية السعودية  121.8 153.7 1،261،595.8 2006

      9.8لبنان  - 9.8اإلمارات العربية المتحدة  - ..0السوق األوربية  - 00.0العراق  - ..89المملكة العربية السعودية  422.6 208.7 493،930.7 2007

   9.8الكويت  - 9.8عمان  -8.9اإلمارات العربية المتحدة  -09العراق  - 09.0لبنان  - 9.0.المملكة العربية السعودية  337.2 124.0 367،750.4 2008

  ..9عمان  - 8.9اإلمارات العربية المتحدة  - 2.العراق   -..المملكة العربية السعودية  321.8 201.9 627،550.8 2009

  0.8لبنان -9.0الكويت  - 98العراق   -0.9.المملكة العربية السعودية  438.7 179.1 408330.1 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

  .األلبان واألجبان 2-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   2،480.9 7.3 2،932.2 22-21وسطي 

   3،162.1 138.5 43،815.3 12-20وسطي 

 9.9الكويت  - 8..السعودية  -9.8اإلمارات  - ..08األردن  - 9.8.لبنان  1،764.0 91.0 51،598.2 2006

 8..السعودية  - 0.08العراق  - 02.98الكويت  -09.80األردن  - 08.98اإلمارات  - 9..9لبنان  2،518.3 116.2 46،127.9 2007

  8االردن-8.8العراق-8.9الكويت -08االسعودية -8.لبنان   4،844.2 239.8 49،509.0 2008

  9.9السعودية -8.0الكويت -8.0االمارات-..02لبنان-08.8العراق 3،207.9 83.1 25،907.0 2009

   0.89االمارات -9.9الكويت-8.8لبنان-92.9العراق 1654.5 92.7 56،030 2010
 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

 



 .(الخوخ -الدراق  -األجاص  -الكرز  -المشمش  -التفاح )فواكه مختارة  - 12-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   754.2 41.0 54،339.8 22-21وسطي 

   716.0 118.1 164،894.3 12-20وسطي 

  0.0لبنان  - 0.8الكويت  -..9ليبيا  - 08.8السعودية  - 00.0األردن  -2.0.مصر  468.8 79.2 168،856.9 2006

  9..العراق  -8.2ليبيا  -..8السعودبة - 9..0األردن  -08.8مصر  374.5 50.8 135،594.9 2007

  0.9السودان  - ..0ليبيا   - ..0العراق  - 08.9األردن  -89.9مصر  573.8 53.8 93،696.7 2008

 0.9السودان  -8السعودية  -8.8االردن-92.8مصر-9.0.العراق 697.1 159.2 228،335.3 2009

 0.08السودان02.8ليبيا   -02.8ا السعودية -90.0مصر-98العراق 818.2 141.3 172،650.9 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر

 .(المندرين -الليمون  -البرتقال  )الحمضيات  - 11-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   441.8 16.6 37،544.8 22-21وسطي 

   434.0 101.1 232،930.3 12-20وسطي 

   0.0العراق  - 9.9اإلمارات  -8.8الكويت  -09.8السعودية  -00.8األردن  217.7 16.5 75،910.2 2006

 0.8السعودية  - 0..9العراق  - 00.8األردن  281.8 11.9 42،144.1 2007

 ..0السعودية -9.8تركيا-..8السوق االوربية --09.0االردن-98.8العراق 483.3 62.0 128،206.8 2008

 0.28السعودية -.02.0االردن-98العراق 428.1 115.5 269،783.1 2009

  0السعودية0.9الكويت   -00.0االردن-92.0العراق 418.35 125.84 300801.2 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر



 .القطن غير المكرود وغير الممشط - 10-2الجدول 

 السنوات

قيمة الوحدة  الصادرات

 مليون دوالر طن )%(الوجهات التصديرية الرئيسية  طن/دوالر

   953.7 181.3 190،060 22-21وسطي 

   1،566.2 93.2 59،481 12-20وسطي 

  .إندونيسيا  - 9..بنغالدش  - 00.9إيطاليا  - 08.8مصر  - 09.0تركيا  - 00.0الصين  1،238.7 171.2 138،219 2006

  8.0الصين  - 8.9البرتغال  - 8.8كوريا الجنوبية  - 00.2مصر  - 9..0اليابان  - 08.9تركيا  - 00.8إسبانيا  1،733.3 76.2 43،977 2007

  8.0اليابان  --02.08البرتغال  00تركيا  -..09مصر ...0الصين  - 08.8تونس  2،151.9 77.5 36،000 2008

 9..تونس -0.8بنغالدش -8.9ايطاليا -9.0كوريا الديمقراطية -09تركيا-09.28الجزائر-0.مصر 1،290.0 79.0 61،243 2009

 0.88الصين -8..0الجزائر -00.88بنغالدش -09.8مصر -09.9تركيا  1،514.8 123.0 81،200 2010
 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 .زيت الزيتون - 12-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   1950.2 18.7 9،594.7 22-21وسطي 

   3384.6 92.5 27،330.1 12-20وسطي 

2006 
56،354.0 168.2 2984.7 

 0.2المنطقة السورية الحرة   0.8اإلمارات  - 0.9الكويت  - 9..لبنان  - ..0إيران  - ..8السعودية  - 0..0إسبانيا  -2.8.إيطاليا 

 0.0الواليات المتحدة  -

 8..االمارات-8..الوالايات المتحدة -8.88السعودية-02.0ايران-00.0لبنان-0..0اسبانيا-99ايطاليا 3069.1 249.1 81،150.5 2007

 0.9ايران-8.0االمارات-8.8االردن-08.8ايطاليا -..08السعودية-08.8لبنان 3246.8 147.1 45،314.8 2008

 9.0قطر -9.8اليمن  -0.8ابران  -8.9الكويت -8.9االمارات - 9..0السعودية  -08االردن -.00.9لبنان 3404.3 65.2 19،160.9 2009

 8.0االمارات -8.0اليمن-8.8مصر-9.00ايران-9.08االردن -02.9الكويت-02.8السعودية  3719.5 65.146 17514.7 2010

قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 .العدس – 11-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   599.3 23.2 46،267 22-21وسطي 

   1576.4 49.9 32،562 12-20وسطي 

  9.9الكويت  - ..0المغرب  - ..0لبنان  - 00.9تركيا  -00.9األردن  - 08.9مصر  - 99.0السعودية  460.4 36.7 79،759 2006

  8.0تركيا  - 8.0األردن  - 00.88السعودية  - 08.80بنغالدش  - 0.0.مصر  549.8 133.8 243،444 2007

 0.88اإلمارات  - 0.9األردن  - 9السودان  - .9.0الكويت  - 8.98بنغالدش  -09السعودية  - 88.0مصر  1،573.1 69.4 44،097 2008

 9الكويت  -..9تونس  - ...السودان -00االردن  - 99.8مصر -98.8السعودية  1،719.1 19.7 11،451 2009

 8الكويت  -00.0العراق-08االردن  - 08.0مصر -08.0السعودية  1،437.1 60.554 42138 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 .البطاطا الطازجة والمبردة - 11-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   295.8 4.6 15،452 22-21وسطي 

   359.0 41.6 115،840 12-20وسطي 

  9.0لبنان  - 0..عمان  - 9.0األردن  - 8..0الكويت - 08.0السعودية  - 08.9العراق  - 08اإلمارات  196.6 20.5 104،489 2006

  9.9قطر  - 8.8الكويت -02.0ا االمارات - 00.9السوق األوربية  - 08.0األردن  - 92.9السعودية  444.1 7.1 16،044 2007

  02.8العراق  - 00اإلمارات  - 9.8.األردن  265.8 33.1 124،612 2008

 9.08الكويت-0..9السعودية-9.8االمارات -00.98االردن-89.9العراق 363.9 40.3 110،697 2009

 0.0السعودية-0االمارات -9.0الكويت-00.8االردن-88.8العراق 457.8 51.371 112،211 2010

قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 .بذور الكمون - 11-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   2،422.4 82.8 34،163.4 22-21وسطي 

   3،113.8 38.0 14،740.6 12-20وسطي 

2006 
165،734.3 140.1 845.2 

فيتنام  - 0.9الواليات المتحدة  - 0.9سنغافورة  - 8.0المغرب  - 8.8السعودية  - 9.9البرازيل  - 02.0مصر  - 02.0اإلمارات 

 .    9.0المكسيك  - 9.0الجزائر  - 9.8

  9.0الجزائر  - 0..تركيا  - 8.0الواليات المتحدة   - 8.9مصر  - 00.8اإلمارات  - 00.8السعودية  1،128.9 163.5 144،828.2 2007

 0.09تونس-8..0الكويت 09..الجزائر  - 08السعودية  - 02.0مصر  -90المغرب  1،784.7 42.3 23،680.5 2008

 0.8االردن  -0.8االمارات  -8.0بنغالدش -9.8الجزائر  - 09.0السعودية  - 09.9مصر  - .0المغرب  3،218.2 49.8 15،475.6 2009

 8.9الجزائر-9.0االمارات -9.8بنغالدش-08السودان-09.0مصر 4،338.6 22.0 5،065.5 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 .الجلود – 12-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(التصديرية الرئيسية الوجهات 

 مليون دوالر طن

   2،598.7 17.9 6،904.2 22-21وسطي 

   2،170.2 24.9 11،482.3 12-20وسطي 

   0.0الصين  - 0.8تركيا  - 0.0مصر  - 8..الهند  - 92.0إيطاليا  1،607.0 55.0 34،194.6 2006

   9.0تركيا  - 9.0اإلمارات  - 8.8كوريا الجنوبية  - 00.8الهند  - ..88إيطاليا  1،579.0 72.3 45،781.7 2007

     0.2اإلمارات  - 0.8تركيا  - 8.0باكستان  - 9.0كوريا الجنوبية  - 08.9الهند  - 0.0.إيطاليا  2،314.2 39.7 17،134.3 2008

 0.0اندونوسيا-0.9باكستان-8.8الجنوبية  كوريا - 0.9.الهند  - ..0.إيطاليا  1،705.7 17.0 9،970.6 2009

 0.88باكستان-8.9اندونوسيا-8.0كوريا الجنوبية  - 99.9الهند  - 0.0.إيطاليا  2،465.1 18.099 7342.2 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 
 



 .قمر الدين وملبن - 10-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   962.7 9.9 10،239.4 22-21وسطي 

   1،048.3 21.7 20،685.3 12-20وسطي 

    ..8اإلمارات   - 9.8الكويت  - 0.2األردن  - 02.8المملكة العربية السعودية  - 88.8مصر  750.4 31.3 41،649.2 2006

 0.8لبنان- 8.0األردن  - 00.0السعودية  - 0..8مصر  774.2 33.6 43،441.3 2007

  ..8العراق - ..9الكويت  - ..09لبنان-..08السعودية  - 92.9مصر  930.5 19.3 20،783.1 2008

 9..لبنان  -0.9األردن  - 02.8السعودية  - ...8مصر  1،151.8 20.0 17،376.3 2009

 0.89لبنان  -0.8األردن  - ..8السعودية  - 98.0مصر 2.8.العراق   1،075.5 25.7 23896.6 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 .المقشرالفستق الحلبي المقشر وغير  - 12-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   1416.6 7.3 5162.6 22-21وسطي 

   4791.7 20.0 4166.4 12-20وسطي 

   0.8الكويت  - 9.0األمارات  - 8.2السعودية  - 00.0مصر  - 80.9األردن  3363.4 4.5 1350.5 2006

  0.8تركيا  - 8.0السعودية  - ...0إيطاليا  - 00.2مصر  - 0.8.األردن  4002.0 4.5 1125.5 2007

  9.0تونس- 9..السعودية -8.9إيطاليا  - 08.08مصر  - 8..0األردن  4438.5 8.4 1888.9 2008

 0.8تونس  - 9.8 السعودية -0.8إيطاليا  - 8.0مصر  - 08.9تركيا -09.98األردن  4056.3 22.6 5563.6 2009

 0.80مصر  -9لبنان  - 08تركيا -08.8العراق - 8.األردن  5736.5 28.9 5046.6 2010
قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 .العنب الطازج - 02-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الرئيسية الوجهات التصديرية 

 مليون دوالر طن

   711.8 17.0 23،833.2 22-21وسطي 

   855.3 18.8 22،008.1 12-20وسطي 

  9.0عمان   -02.0الكويت  - 00.9األردن  -  8..0اإلمارات   - 90.0السعودية   58.8 3.9 66،025.0 2006

  0.2عمان  - 0.0السودان  - 8.8العراق  -..00اإلمارات - 08.0األردن  - 99.8السعودية  344.7 8.7 25،105.5 2007

  0..العراق  - 9.0عمان  - 02.0اإلمارات  - 88.2األردن  760.8 3.6 4،724.4 2008

 08..االردن-0..02عمان-...02الكويت-.00.0االمارات-..00السعودية-0.98.العراق 822.0 26.0 31،595.2 2009

 0.0الكويت-0.8االمارات-8.9عمان-..02السعودية-80.8العراق 905.7 26.90 29،704.7 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 .(لنت القطن)زغب بذور القطن  - 01-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   282.2 10.5 37،123.5 22-21وسطي 

   625.5 17.9 28،636.4 12-20وسطي 

   0.9مصر  - 8.9ألمانيا  - 8.8السعودية  -8.8بلجيكا  - 8.8إسبانيا  - 02.0الصين  - ..2.اليابان  289.6 9.1 31،491.2 2006

 8.00المانيا-8.8اسبانيا-..09اليابان -88..0الصين -08بلجيكا 418.4 15.6 37،202.8 2007

 8.88الجزائر-02.9بلجيكا-88..0الواليات المتحدة-00.0اسبانيا  -98.9اليابان 674.9 21.5 31،875.0 2008

 9مصر-..9السعودية-..0اسبانيا-90.0اليابان-08.9الصين 457.8 11.4 25،003.5 2009

 9.88الواليات المتحدة-8..اسبانيا-99.08اليابان-9..0الصين 715.649421 20.775 29030.84 2010

المركز الوطني للسياسات الزراعيةقاعدة بيانات : المصدر 



  .بذور اليانسون - 00-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   1،891.2 4.0 2،116 22-21وسطي 

   2،625.3 13.4 5،093 12-20وسطي 

2006 18،857 
19.1 

1،012.3 
 - 9..الجزائر  - ...اإلكوادور  -8.9تركيا  - 8.8السعودية  - 8.8المكسيك  - ..9الواليات المتحدة  - 8.9البرازيل  - ..00مصر 

       - 0.0لبنان  - 0.9فرنسا  - 0.8األردن  -9.0اإلمارات  - 9.8هولندا  - .المغرب 

 - 9.0األردن  - 9.0فرنسا  - 9.9هولندا  - 0.0الجزائر  - 8.9البرازيل  - ..00تركيا  - 09.0مصر  - 08.88الواليات المتحدة  1،235.5 31.0 25،119 2007

  9.0المكسيك 

 0.8لبنان -8.9الجزائر -8.9السعودية-9.9االردن-08.0الواليات المتحدة-09مصر 2،584.6 18.2 7،034 2008

-9.9االردن-9.8فرنسا-.االمارات  -0..االكوادور-8المانيا-8.0السعودية-02.0تركيا-09.8البرازيل-08.8الواليات المتحدة   3،432.7 9.4 2،747 2009

 9.9لبنان

  -9.0االكوادور-0.0المانيا-0.9السعودية-9.9البرازيل-00.0الواليات المتحدة  -09.0تركيا 2،274.0 12.5 5،497 2010

 المركز الوطني للسياسات الزراعيةقاعدة بيانات : المصدر 

 

 .القمح القاسي والطري - 02-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   183.6 81.4 443،137.6 22-21وسطي 

   297.0 4.1 13،668.5 12-20وسطي 

  9.0إيطاليا  - 02.0تونس  - 02.8األردن  - 09.8مصر  96.3 33.8 350،731.9 2006

 8تركيا  -..9السعودية -9.8سويسرة-00.9ايطاليا -80تونس 251.3 56.5 225،041.9 2007

 ...0البرتغال -2.0.ايطاليا-0.8.تونس  278.0 11.0 39،552.2 2008

 0.8السودان -88.8السعودية   873.6 0.4 419.0 2009

 0.99السودان -88.8لبنان  790.9 0.8 1،034.5 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 



 .الحمص 01-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الصادرات

 طن/دوالر
 )%(الوجهات التصديرية الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   761 2.5 3،281 22-21وسطي 

   1،179 0.09 77 12-20وسطي 

      09.9المملكة العربية السعودية  -08.8الكويت  - ..00لبنان  - 92.2األردن  497 1.02 2،055 2006

  9..الدنمارك  - 0.0قبرص  - 00.9السويد  - 08.2المملكة المتحدة  - 08.9السعودية  - 02.0لبنان  723 0.40 555 2007

  8.9رومانيا  - 8.0اليونان  - 02.9العراق  - 9..0إلمانيا  - 8..0الكويت  - 09.9السعودية  1،270 0.21 161 2008

 8.0الكويت - 82.0السعودية 775 0.03 42 2009

 0.8المانيا  -0.0المملكة المتحدة -8..ليبيا -98.9االردن 1،266.0 0.04 28.4 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 .السكر – 01-2الجدول 

 السنوات
 الواردات

 )%(دول المنشأ الرئيسية  طن/قيمة الوحدة دوالر
 مليون دوالر طن

   250.5 159.6 637،219 22-21وسطي 

   465.2 523.0 1،124،384 12-20وسطي 

2006 617،316 236.0 
   8..بلجيكا   - 0مصر  - 8.0اإلمارات  - 08.9البرازيل  -  09.0السوق األوروبية  382.3

2007 805،708 315.6 
391.7 

 -  02.9الهند  - 02.9السوق األوروبية  - 02.9تايالند - 09.0اإلمارات  - 98.0البرازيل 

 ..9مصر 

2008 844،756 311.9 
  0.0الهند  - ..08اإلمارات  -88.8البرازيل  369.3

2009 1،231،798 523.7 
 9..0السوق االوروبية -9.0مصر -9.8االمارات  -8.8االرجنتين -88.8البرازيل 425.1

2010 1،296،598 733.4 
 0.9مصر -9الجزائر -0.0فرنسا -..0هولندة -89.8البرازيل 565.6

المركز الوطني للسياسات الزراعيةقاعدة بيانات : المصدر 



 .الذرة – 01-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   115.7 104.4 902،475 22-21وسطي 

   211.9 342.9 1،618،174 12-20وسطي 

   9.9بلغاريا  - 0.0تركيا  - 8..8الواليات المتحدة األمريكية  125.6 169.1 1،346،025 2006

 0.0األورغواي  - 8.9األرجنتين  - ..80الواليات المتحدة األمريكية  158.2 222.6 1،406،519 2007

  9.9هنغاريا-0.0بلغاريا-00اوكرانيا-92.0االرجنتين-0.الوالايات المتحدة 253.7 256.1 1،009،213 2008

 99..روسيا االتحادية  -0.09رومانيا-09.9تركيا  -..08الوالايات المتحدة -9.8.اوكرانيا  184.7 355.8 1،926،587 2009

 0.89رومانيا - 0االرجنتين- 0هنغاريا -09.8اوكرانيا-08.8الوالايات المتحدة 217.2 416.8 1،918،722 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  .فول الصويا - 02 - 2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   224.3 23.3 103،949 22-21وسطي 

   364.1 240.6 660،743 12-20وسطي 

  0.0أوكرانيا  - 0البرازيل  -98.9الواليات المتحدة  250.4 63.0 251،504 2006

 0.8.األرجنتين  - 09.0الواليات المتحدة األمريكية   275.6 80.4 291،750 2007

 0.0اوكرانيا-9.9األرجنتين  - 89.8الواليات المتحدة األمريكية   330.7 165.5 500،548 2008

 02.9األرجنتين  - 89.8الواليات المتحدة األمريكية   357.0 335.9 941،004 2009

 ..0اوكرانيا  -8.8كندا-08.9األرجنتين  - 89.8الواليات المتحدة األمريكية   407.6 220.4 540،676 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



  .الرز -00-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   275.8 60.3 218،563 22-21وسطي 

   751.7 210.9 280،538 12-20وسطي 

    9.9أستراليا  - ..9تايالند  -..9إسبانيا  - 9..الهند  -88.8مصر  384.1 100.3 261،148 2006

 9.8تايالند  - 9.8الهند  - 98.8مصر  409.3 118.3 289،062 2007

   0.0الهند  -8.9الصين- 8.9الواليات المتحدة  - 00.9تايالند  - 2.80.مصر  712.7 163.3 229،163 2008

 9.98باكستان-9.88تايالند-0..فيتنام-09..ايطاليا-0.09الهند-8.8الواليات المتحدة-...8مصر 805.1 185.0 229،743 2009

   0.8الهند  -..8ايطاليا- 8.8الواليات المتحدة  - 00.0تايالند  - 99.0مصر  743.1 284.386 382،709 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 .الشعير – 02-2الجدول 

 السنوات

قيمة  الواردات

الوحدة 

 طن/دوالر

 )%(دول المنشأ الرئيسية 
 طن

مليون 

 دوالر

   86.6 37.9 438،025 22-21وسطي 

   242.0 154.0 636،527 12-20وسطي 

  9.8روسيا االتحادية  - 98.8أوكرانيا  - 8.تركيا  123.4 51.2 414،921 2006

 9.0بلغاريا  - 8.8كازاخستان  - 08.8تركيا  - 08.0روسيا االتحادية  - 8..0أوكرانيا  149.2 13.6 90،920 2007

 9.8هنغاريا-8..رومانيا  - 8.08بلغاريا  - 08.9روسيا االتحادية  - 9...أوكرانيا  282.1 338.8 1،201،043 2008

 9..فرنسا-00.9المانيا-09.8استراليا-08.0روسيا االتحادية-8.8.اوكرانيا 174.0 103.7 595،743 2009

 0.08مولدافيا-..02رومانيا  - ..00الواليات المتحدة -08.8تركيا - 0.9.أوكرانيا  173.4 19.6 112،795 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



   .األكساب وبقايا استخراج الزيوت - 22-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   191.9 48.5 252،488 22-21وسطي 

   354.2 141.6 399،722 12-20وسطي 

   0الواليات المتحدة  -  ..88األرجنتين  208.7 48.4 231،906 2006

  8.0روسيا االتحادية  - 0..8األرجنتين  216.6 74.5 344،053 2007

 0..روسيا االتحادية  - ..89األرجنتين  331.5 67.3 202،985 2008

 0.9روسيا االتحادية-  02.00الواليات المتحدة  -  98.00األرجنتين  346.6 176.2 508،478 2009

 0.0روسيا االتحادية-  ..0اوكرانيا - 8.9الواليات المتحدة  -  82.8األرجنتين  371.6 181.2 487،704 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 .الموز – 21-2الجدول 

 السنوات
الوحدة قيمة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   283.5 20.8 73،285 22-21وسطي 

   354.8 76.2 214،663 12-20وسطي 

   9.0كولومبيا  - 9.8كوستاريكا  - ..0مصر  - 8.9لبنان  - 89.9اإلكوادور  115.7 37.3 322،743 2006

 9.8كولومبيا-  ...اليمن  - 0..مصر  - 99.9اإلكوادور  277.3 53.5 192،990 2007

 0.0مصر-  9.0اليمن - 9..كولومبيا  - 00.8لبنان  - 82.9اإلكوادور  256.1 56.2 219،561 2008

 80..اليمن-8كوستاريكا-8.8مصر-00.80لبنان-09.88االكوادور 436.0 83.8 192،113 2009

 ..8كولومبيا -8.9غواتيماال -8.0كوستاريكا  -..90االكوادور -0..9لبنان  381.0 88.5 232،316 2010

قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 .زيوت نباتية - 20-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   519.39 38.74 75،691 20-22وسطي 

   827.52 73.67 93،010 22-22وسطي 

 0.9ارجنتين  -8.0مصر  -..8االمارات  -8.0اندونوسيا -02.9السعودية  -00.0تركيا  547.81 41.86 76،417 2006

 0.0ارجنتين  -8.0مصر  -9.0االمارات  -9.9اندونوسيا -8.0السعودية  -8.0.تركيا  788.90 40.93 51،884 2007

 8.9مصر -8.8ارجنتين -8.9االمارات  -8اسبانيا-00.09السعودية -0..0اندونوسيا  -08.0تركيا  907.17 49.91 55،020 2008

 0.0ماليزيا -8.8لبنان -9.00اوكرانيا -02.9السعودية-08.0تركيا  838.00 49.38 58،932 2009

 0لبنان  -8.98السعودية -09.0تركيا -09.8اندنوسيا-00.0ماليزيا  737.39 121.73 165،079 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 بذور السمسم وعباد الشمس - 22-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   529.1 25.6 48،307 22-21وسطي 

   1،037.5 73.3 70،645 12-20وسطي 

  9.0باكستان  - 9.0األرجنتين  -..99السودان  -8.0.نيجيريا  630.8 32.3 51،203 2006

   0.0الهند  - 8.8األرجنتين  -90.8السودان  -0.9.نيجيريا  699.5 43.5 62،181 2007

   9..مصر  - 0.0األرجنتين  -02.0السودان  -..09بلغاريا-99نيجيريا  949.8 58.7 61،786 2008

   9.8اثيوبيا - 02.8األرجنتين  -00اوكرانيا-..08السودان  -8.0.نيجيريا  1،100.6 86.2 78،331 2009

 0..تركيا -..8رومانيا  - 00.9األرجنتين  -08.8السودان  -..9.نيجيريا  1،044.0 74.98 71،818 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 الشاي - 21 - 2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   1،840.0 52.5 28،551 22-21وسطي 

   2،233.1 68.9 30،867 12-20وسطي 

 0.9فيتنام  - 80.8سيريالنكا   1،951.7 54.0 27،666 2006

 9..فيتنام  - 82.0سيريالنكا   2،051.5 52.2 25،455 2007

 0.00مصر-0.8الصين-..0السعودية-8..فيتنام  - 99.8سيريالنكا   2،167.0 69.8 32،224 2008

 0.00مصر-9.00فيتنام  - 80.08سيريالنكا   2،228.3 67.6 30،333 2009

 0.8الصين -0.9مصر-0.8فيتنام  - 80.9سيريالنكا   2،308.7 69.4 30،044 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 الحليب المجفف - 21-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   2،618.6 31.5 12،042 22-21وسطي 

   8،338.6 49.0 5،874 12-20وسطي 

 8..المالديف  - 0.8الهند - 8.0نيوزيلندة - 9.9بولندا -00.0أوكرانيا  - 00.9هولندا -92.0فرنسا  3،302.2 36.2 10،967 2006

 9الدنمارك  - 8.0الهند  - ..8أوكرانيا -8.0روسيا البيضاء - 00.0هولندا -00.9فرنسا - 00نيوزيلندة  3،624.0 52.5 14،492 2007

  8..اوكرانيا-.8.9الهند-8.98بلجيكا  - 0..0إيران  - 08.8فرنسا  - 0..08هولندا  7،436.7 57.0 7،663 2008

 0.0فرنسا -0.9بولونيا-0.0ايرلندة-00.9بلجيكا-9.9.ايران 8،387.0 41.6 4،959 2009

 8.9ايرلندة -02بلجيكا -..00فرنسا -08.9هولندة -..0.ايران  9،673.0 48.365 5،000 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 األسماك المعلبة - 21-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   2،078.7 22.8 10،962 20-22وسطي 

   2،505.7 44.7 17،836 22-22وسطي 

  2.8.التايالند  - 8..0المغرب  1،739.3 29.5 16،954 2006

 0.9فيتنام-8.0.التايالند  - ..8.المغرب  1،929.1 31.8 16،487 2007

 9.0الصين -2.0.التايالند  - 00.0المغرب  2،395.2 32.8 13،709 2008

 9الصين-8.9.المغرب-8.تايالند 2،527.2 56.2 22،252 2009

 0.0تونس -9.0.المغرب-00تايالند 2،564.7 45.0 17،548 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 القهوة الخضراء والمجففة - 22-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   795.8 19.4 24،402 22-21وسطي 

   1،271.4 34.1 26،785 12-20وسطي 

   ..8كولومبيا  - 9الهند  - 00.8فيتنام  - 88.0البرازيل  1،204.6 15.8 13،076 2006

   9.0كولومبيا  - 8.8فيتنام  - 88.9البرازيل  1،206.3 38.9 32،283 2007

  ..9فيتنام - 0.2الهند  - 8.0كولومبيا  - 90.8البرازيل  1،289.1 22.0 17،092 2008

  9.0الهند-9.9اوغندة- 0فيتنام  - 90.09البرازيل  1،297.3 50.4 38،882 2009

   0.8كولومبيا  - 8الهند  - 8.9فيتنام  -89.0البرازيل  1،217.8 29.7 24،383 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 الزبدة والسمن - 20-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   1،645.7 14.5 8،824 22-21وسطي 

   2،607.9 20.6 7،900 12-20وسطي 

   0.9الدنمارك  -..0اإلمارات   9.0إيرلندا  -0.0فرنسا  - 8فنلندا  -9.9بلجيكا  - 00نيوزيلندا-9.9.هولندا  2،032.9 17.4 8،562 2006

   - 0.0فرنسا  - 0.8الدنمارك  - 8.9بلجيكا  - 02.8إستونيا  - 08.98نيوزياندا  - 09.88هولندا  2،064.6 19.3 9،353 2007

 9.8مصر-8.8بلجيكا-8.88فرنسا-00.8الصين-.0..0الهند-08.80نيوزلندة-08هولندة 3،076.6 21.6 7،021 2008

   0مصر-0.0سويسرة-9.9اورغواي-9.8الدنمارك  -..9بلجيكا - 8.0فرنسا-08.8نيوزيلندا-8.8.هولندا  2،248.2 22.1 9،846 2009

 0بلجيكا -..8الدنمارك  - 8.8فرنسا-00.8نيوزيلندا-98هولندا  2،644.6 18.072 6،834 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 مطحونة أو غير مطحونة -مع سوقها  -خام  -المتة  - 22-2الجدول 

 السنوات
قيمة الوحدة  الواردات

 طن/دوالر
 )%(دول المنشأ الرئيسية 

 مليون دوالر طن

   846.7 14.1 16،689 22-21وسطي 

   663.3 13.5 20،356 12-20 وسطي

 022األرجنتين  743.3 8.1 10،917 2006

 022األرجنتين  780.7 11.8 15،132 2007

 8.88األرجنتين  742.9 12.5 16،892 2008

 88.88األرجنتين  717.3 15.3 21،289 2009

 88.88األرجنتين  711.1 16.275 22،888 2010

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



 %(مليون دوالر و) 0212-0221الواردات والصادرات الزراعية السورية حسب مجموعات الدول خالل الفترة  12-2الجدول 

 المجموعة

 )%(النسبة المئوية  (مليون دوالر)القيم اإلجمالية للصادرات 

وسطي 

21-2 
2006 2007 2008 2009 2010 

-20وسطي 

12 

وسطي 

21-2 
2006 2007 2008 2009 2010 

وسطي 

20-12 

 الدول العر بية
689 1،568 1،854 3،684 2،762 2،439 

2،961.6 63.0 68.9 90.2 92.9 92.9 85.1 89.6 

دول اإلتحاد 

 (02)األوربي 
191 327 431 197 70 104 

123.8 17.4 16.0 4.8 2.3 2.3 3.6 3.7 

آسيا بدون الدول 

 278 106 143 244 207 145.2 العربية
175.8 13.3 9.1 3.5 3.6 3.6 9.7 5.3 

أمريكا الشمالية 

 11 14 26 61 32 19.4 والوسطى
16.7 1.8 2.3 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 

 أمريكا الجنوبية
13.1 27 58 11 5 7 

7.6 1.2 2.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 

أفريقيا بدون الدول 

 10 6 2 4 2 1.1 العربية
6.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2 

 أوقيانوسيا
0.5 4 2 1 1 1 

0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 دول أخرى
35.1 49 36 19 8 14 

13.6 3.2 1.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.4 

 العالم
1093.9 2،216 2،691 4،083 2،971 2،864 

3،306.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

  
 )%(النسبة المئوية  (مليون دوالر)القيم اإلجمالية للواردات 

 141.4 الدول العر بية
329 453 440 538 603 

527.0 14.2 19.9 22.2 15.0 13.8 14.6 14.4 

دول اإلتحاد 

 (02)األوربي 
173.2 

194 263 412 469 644 

508.6 17.3 11.7 12.9 14.1 7.9 15.6 13.9 

آسيا بدون الدول 

 689 666 654 406 298 194.8 العربية
669.6 19.5 18.0 19.9 22.4 17.0 16.7 18.3 

أمريكا الشمالية 

 والوسطى
129.4 

226 275 318 515 442 
425.1 12.9 13.7 13.5 10.9 11.3 10.7 11.6 

 166.9 أمريكا الجنوبية
173 378 489 871 950 

769.7 16.7 10.5 18.5 16.7 22.3 23.1 21.1 

أفريقيا بدون الدول 

 العربية
12.7 

25 24 30 57 46 
44.4 1.3 1.5 1.2 1.0 1.5 1.1 1.2 

 16.5 أوقيانوسيا
40 54 100 65 61 

75.5 1.7 2.4 2.6 3.4 1.7 1.5 2.1 

 201.8 دول أخرى
368 186 481 800 683 

654.7 20.2 22.3 9.1 16.4 24.6 16.6 17.9 

 999.4 العالم
1،651 2،038 2،923 3،909 4،119 

3،650.3 100.0 
100.0 100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 

  
 الميزان التجاري القياسي ميزان التجارة الزراعية

 0.66 0.60 0.67 0.69 0.56 1.48 0.66 2434.5 1835.3 2223.8 2322.1 3231.3 1525.7 547.5 الدول العر بية

دول اإلتحاد 

 (01)األوربي 
17.3 237.16 -65.07 -342.6 -399.5 -540.0 -384.7 0.05 -0.10 -0.74 -0.83 -0.74 -0.72 -0.76 

آسيا بدون الدول 

 العربية
-49.6 -53.37 -263.20 -547.6 -560.1 -410.2 -493.8 -0.15 -0.49 -1.00 -0.74 -0.72 -0.42 -0.63 

أمريكا الشمالية 

 والوسطى
-110.0 -164.5 -249.5 -304.3 -428.2 -431.6 -408.4 -0.74 -0.87 -1.01 -1.29 -0.81 -0.95 -1.02 

 1.24- 0.98- 0.99- 1.75- 1.25- 1.59- 0.85- 762.2- 942.8- 865.7- 483.6- 367.3- 114.7- 153.8- أمريكا الجنوبية

أفريقيا بدون الدول 

 العربية
-11.6 -21.6 -22.4 -23.9 -51.3 -35.7 -38.3 -0.83 -0.78 -0.90 -1.42 -0.81 -0.64 -0.96 

 0.86- 0.97- 0.98- 0.63- 1.83- 1.26- 0.94- 74.6- 60.3- 64.0- 99.7- 52.8- 37.2- 16.0- أوقيانوسيا

 166.7- دول أخرى
-

331.76 
-166.77 -472.4 -792.0 -669.6 -641.1 -0.70 -0.41 -2.31 -1.62 -0.98 -0.96 -1.19 

 0.16- 0.18- 0.14- 0.16- 0.01 0.47 0.05 344.3- 1254.9- 937.1- 48.0 2،044.2 1،039.8 94.5 العالم

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر

  



 .%(مليون دوالر و ) 0212أهم الشركاء التجاريين لسوريا حسب حجم التجارة الزراعية خالل عام  11-2الجدول 

 حجم التجارة الميزان التجاري الواردات الصادرات الدول

الميزان 

التجاري 

 القياسي

النسبة من 

حجم 

 التجارة

 17.0 1.0 1185.3 1180.8 2.2 1183.1 العراق  

 10.7 0.7- 748.9 540.1- 644.5 104.4 (دولة 02)االوروبي  االتحاد

 8.4 1.0- 589.4 585.1- 587.2 2.1 البرازيل  

 6.7 0.0 466.9 10.0- 238.5 228.4 مصر  

 6.6 1.0- 461.4 449.5- 455.5 5.9 المتحدة الواليات  

 5.5 0.6 383.3 236.6 73.4 309.9 العربية السعودية المملكة  

 4.8 0.6 334.4 188.5 73.0 261.5 األردن  

 4.7 0.1 330.5 44.4 143.1 187.5 تركيا  

 3.9 1.0- 274.8 274.4- 274.6 0.2 األرجنتين  

 2.9 0.9- 204.4 184.4- 194.4 10.0 االتحادية روسيا  

 2.9 1.0- 202.1 195.5- 198.8 3.3 أوكرانيا  

 2.9 0.3 201.5 52.6 74.5 127.0 لبنان  

 2.0 1.0- 138.9 138.4- 138.6 0.2 تايالند  

 1.5 1.0 107.4 105.5 1.0 106.5 الكويت  

 1.3 0.3- 92.3 30.6- 61.4 30.9 الصين  

 1.2 0.1 85.8 10.1 37.9 47.9 العربية المتحدة اإلمارات  

 1.2 0.8- 80.5 60.4- 70.4 10.1 الهند  

 1.0 1.0- 71.6 69.8- 70.7 0.9 ماليزيا  

 0.9 1.0- 59.9 59.6- 59.7 0.1 نيوزيلندا  

 0.8 1.0- 59.3 59.3- 59.3 0.0 النكا سري  

 0.8 0.4 53.6 20.2 16.7 36.9 السودان  

 0.8 0.9- 53.5 50.6- 52.0 1.5 بولونيا  

 0.7 1.0 46.4 45.7 0.4 46.0 قطر  

 0.6 0.7- 44.4 32.5- 38.5 5.9  اإلسالمية اإليرانية الجمهورية  

 0.6 0.0 42.6 1.4- 22.0 20.6 الجزائر  

 0.6 1.0- 42.0 41.2- 41.6 0.4 إكوادور  

 0.6 0.9- 39.9 35.8- 37.8 2.0 نيجيريا  

 0.6 0.2- 39.5 7.2- 23.4 16.1 بنغالدش  

 0.5 0.9- 33.1 29.9- 31.5 1.6 كندا  

 0.5 0.5 32.3 16.2 8.1 24.3 اليمن  

 0.5 0.8- 31.5 25.7- 28.6 2.9 المغرب  

 0.4 1.0- 31.0 30.4- 30.7 0.3 كولومبيا  

 0.4 0.8- 24.9 19.2- 22.1 2.9 إندونيسيا  

 0.3 0.1- 23.9 2.9- 13.4 10.5 العربية الليبية الجماهيرية  

 94.8 -0.2 6617.1 1033.5- 3825.3 2791.8 االجمالي

     6983.1 1254.9- 4119.0 2864.1 العالم

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .%(مليون  دوالر و ) 0212 - 0221التصديرية الرئيسية للصادرات الزراعية السورية خالل الفترة الوجهات  10-2الجدول 

 الدولة

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 41.3 1183.08 52.6 1563.00 40.6 1،637.41 10.1 270.82 9.0 198.65 7.4 84.26 العراق

 10.8 309.94 9.6 286.48 11.4 460.76 21.3 573.16 19.9 441.32 19.9 225.70 المملكة العربية السعودية

 9.1 261.47 6.9 206.22 4.7 189.30 6.7 181.03 7.3 161.45 6.4 72.80 األردن

 8.0 228.43 8.0 236.86 15.7 635.27 10.4 281.20 13.7 303.62 10.6 120.44 مصر

 6.5 187.46 1.9 57.40 1.4 55.16 3.8 101.83 4.2 93.57 7.8 88.62 تركيا

 4.4 127.03 3.6 106.31 7.8 316.58 4.9 132.95 7.3 162.29 5.6 63.16 لبنان

 3.7 106.45 2.4 71.92 2.3 91.51 3.0 79.52 3.8 84.50 2.7 31.01 الكويت

 3.6 104.40 2.3 69.50 4.9 197.00 16.0 431.00 14.8 327.06 17.3 196.96 (02)االتحاد االوربي

 1.7 47.93 2.9 85.39 2.2 88.95 4.5 120.31 4.5 99.68 2.3 25.90 لعربية المتحدةاإلمارات ا

 1.6 46.04 1.8 53.13 1.2 48.25 1.1 29.85 1.2 25.60 2.0 22.92 قطر

 1.3 36.89 0.5 14.08 0.4 15.50 0.5 13.42 0.4 9.37 1.2 13.89 السودان

 1.1 30.88 0.3 9.59 0.3 12.30 0.3 8.33 2.2 49.26 1.2 14.15 الصين

 0.8 24.26 0.7 20.13 1.1 42.93 0.8 21.96 0.7 15.48 0.4 4.36 اليمن

 0.7 20.60 1.1 31.64 0.7 26.89 0.6 15.84 0.4 9.01 1.2 13.50 الجزائر

 0.6 16.12 0.3 7.91 0.3 10.28 1.0 25.89 0.4 9.39 0.3 3.94 بنغالدش

 0.4 11.93 0.4 11.07 0.6 24.44 2.5 66.71 0.9 19.20 1.9 21.30 تونس

 0.4 10.92 0.8 24.27 0.6 24.83 0.7 19.58 0.3 7.07 0.2 2.52 عمان

 0.4 10.49 0.5 15.94 0.2 9.18 0.3 7.02 0.3 6.51 0.5 5.52 الجماهيرية العربية الليبية

 0.4 10.05 0.4 10.48 0.4 15.91 0.7 18.95 0.3 5.69 0.1 1.27 الهند

 0.4 10.02 0.2 4.77 0.2 6.45 0.6 15.73 0.2 4.40 0.2 2.36 روسيا االتحادية

 2.8 79.73 1.3 40.1 2.2 89.3 7.1 192.0 6.5 143.90 9.1 103.1 دول أخرى

 100.0 2864.12 100 2971.4 100 4036.6 100 2691.0 100 2215.7 100 1135.8 إجمالي الصادرات الزراعية

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .%(مليون دوالر و ) 0212 - 0221لفترة المصادر الرئيسية للواردات الزراعية السورية خالل ا 12-2الجدول 

 الدولة
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 (02)دول اإلتحاد األوربي 
198.1 

12.4 
193.9 

11.7 
263.0 

12.9 
412.0 

14.1 
469.0 

12.0 
644.4 15.6 

 74.5 البرازيل  
4.7 

64.7 
3.9 

153.7 
7.5 

257.2 
8.8 

464.8 
11.9 

587.2 14.3 

 164.1 الواليات المتحدة  
10.3 

201.0 
12.2 

259.8 
12.7 

303.9 
10.4 

411.7 
10.5 

455.5 11.1 

 142.1 األرجنتين  
8.9 

66.9 
4.1 

138.8 
6.8 

177.1 
6.1 

310.4 
7.9 

274.6 6.7 

 105.3 مصر  
6.6 

143.9 
8.7 

181.1 
8.9 

147.4 
5.0 

235.7 
6.0 

238.5 5.8 

 90.8 أوكرانيا  
5.7 

62.8 
3.8 

23.8 
1.2 

214.2 
7.3 

335.0 
8.6 

198.8 4.8 

 121.5 روسيا االتحادية  
7.6 

63.3 
3.8 

65.6 
3.2 

212.1 
7.3 

303.4 
7.8 

194.4 4.7 

 58.7 تركيا  
3.7 

65.2 
3.9 

39.6 
1.9 

63.0 
2.2 

134.9 
3.5 143.0 

3.5 

 21.1 تايالند  
1.3 

23.2 
1.4 

61.2 
3.0 

75.9 
2.6 

67.0 
1.7 

138.6 3.4 

 39.4 لبنان  
2.5 

30.2 
1.8 

37.2 
1.8 

41.0 
1.4 

46.7 
1.2 

74.5 1.8 

 22.0 المملكة العربية السعودية  
1.4 

26.5 
1.6 

42.7 
2.1 

41.9 
1.4 

43.6 
1.1 

73.4 1.8 

 16.9 األردن  
1.1 

27.5 
1.7 

34.6 
1.7 

46.1 
1.6 

83.7 
2.1 

73.0 1.8 

 41.8 ماليزيا  
2.6 

38.5 
2.3 

59.5 
2.9 

95.6 
3.3 

125.4 
3.2 

70.7 1.7 

 14.0 الهند  
0.9 

18.6 
1.1 

59.1 
2.9 

52.0 
1.8 

62.0 
1.6 

70.4 1.7 

 50.1 الصين  
3.1 

48.3 
2.9 

83.9 
4.1 

165.3 
5.7 

64.6 
1.7 

61.4 1.5 

 15.0 نيوزيلندا  
0.9 

36.4 
2.2 

49.6 
2.4 

98.6 
3.4 

45.0 
1.2 

59.7 1.5 

 51.6 سري النكا  
3.2 

50.1 
3.0 

47.8 
2.3 

60.5 
2.1 

61.6 
1.6 

59.3 1.4 

 12.8 إكوادور  
0.8 

12.3 
0.7 

45.9 
2.3 

43.1 
1.5 

60.5 
1.5 

41.6 1.0 

 3.2 الجمهورية اإلسالمية اإليرانية   
0.2 

7.1 
0.4 

5.4 
0.3 

17.6 
0.6 

29.8 
0.8 

38.5 0.9 

 22.6 ية المتحدةاإلمارات العرب  
1.4 

40.7 
2.5 

91.3 
4.5 

88.7 
3.0 

45.0 
1.2 

37.9 0.9 

 15.9 نيجيريا  
1.0 

15.8 
1.0 

17.4 
0.9 

24.7 
0.8 

45.5 
1.2 

37.8 0.9 

 2.2 كولومبيا  
0.1 

18.1 
1.1 

11.6 
0.6 

5.2 
0.2 

10.3 
0.3 

30.7 0.7 

 11.6 المغرب  
0.7 

18.7 
1.1 

21.0 
1.0 

20.7 
0.7 

33.8 
0.9 

28.6 0.7 

 دول أخرى
72.5 

4.5 
105.8 

6.4 
95.2 

4.7 
122.1 

4.2 
192.4 

4.9 486.5 
11.8 

 إجمالي الواردات الزراعية
1،600.7 

100 
1،651.3 

100 
2،038.5 

100 
2،923.5 

100 
3908.5 

100 
4،119.0 100.0 

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .%(مليون دوالر و ) 0212التجارة الزراعية السورية مع العراق حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  11-2الجدول 

رقم 

 الفصل
 جمركياسم الفصل ال

قيمة الصادرات 

 (مليون دوالر)

قيمة الواردات 

 (مليون دوالر)

الميزان 

 التجاري

 0.12 0.00 0.1 حيوانات حية 1

 0.7 0.00 0.7 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2

 0.0 0.00 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية 3

 197.4 0.00 197.4 األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيوانيألبان و منتجات صناعة  4

 0.3- 0.26 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5

 0.3 0.00 0.3 أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار مقطوفة  6

 195.1 0.00 195.1 نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل خضر و 7

 259.8 1.04 260.8 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8

 2.9 0.01 2.9 بن و شاي و مته و بهارات و توابل 9

 0.0 0.00 0.0 حبوب 10

 5.5 0.00 5.5 (غلوتين ) إينولين؛ دابوق ؛ نشاء؛ (مالت ) منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

 3.6 0.09 3.7 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب 12

 0.0 0.00 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13

 0.0 0.00 0.0 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة 14

 2.5 0.00 2.5 شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع 15

 1.2 0.00 1.2 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية 16

 125.1 0.00 125.1 سكر ومصنوعات سكرية 17

 4.6 0.00 4.6 كاكاو ومحضراته 18

 109.5 0.00 109.5 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

 64.3 0.00 64.3 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20

 8.1 0.00 8.1 محضرات غذائية متنوعة 21

 104.5 0.00 104.5 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22

 82.3 0.00 82.3 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 منتجات كيماوية عضوية 29

 0.5 0.00 0.5 أسمدة 31

 0.6 0.00 0.6 ( كوزماتيك)محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33

 0.4 0.00 0.4 زالليةمواد  35

 0.0 0.00 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38

 0.0 0.00 0.0 مطاط ومصنوعاته 40

 0.8- 0.78 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة(عدا الجلود بفراء)صالل و جلود خام  41

 0.0 0.00 0.0 جلود 43

 8.2 0.00 8.2 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44

 0.2 0.00 0.2 فلين ومصنوعاته 45

 3.0 0.00 3.0 مصنوعات من قش او حلفاء  او غيرها من مواد الظفر  مصنوعات حصر وسالل 46

 0.0 0.00 0.0 حرير 50

 0.1- 0.07 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51

 1.3 0.00 1.3 قطن 52

 0.0 0.00 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

 1180.8 2.24 1183.1 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .%(مليون دوالر و ) 0212التجارة الزراعية السورية مع االتحاد االوربي حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  11-2الجدول 

رقم 

 الفصل
 اسم الفصل الجمركي

قيمة الصادرات 

 (مليون دوالر)

قيمة الواردات 

 (مليون دوالر)

الميزان 

 التجاري

 22.7- 22.7 0.0 حيوانات حية 1

 2.2- 2.2 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2

 0.6- 0.6 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية 3

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من 

 أصل حيواني، 
0.0 46.0 -45.9 

 3.3 0.1 3.5 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5

 0.1 0.2 0.2 أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار مقطوفة  6

 3.1- 7.3 4.3 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7

 0.6 1.9 2.4 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8

 6.4 0.3 6.7 بن و شاي و مته و بهارات و توابل 9

 93.9- 93.9 0.0 حبوب 10

 3.4- 3.4 0.0 (غلوتين ) نشاء؛ إينولين؛ دابوق ؛ (مالت ) منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

 17.1- 21.1 4.0 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛  12

 0.9- 0.9 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13

 1.0 0.0 1.0 ال داخلة في مكان آخرمواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و  14

15 
شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ 

 شموع 
1.3 10.4 -9.1 

 0.7- 0.7 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية 16

 114.3- 116.9 2.6 سكر ومصنوعات سكرية 17

 16.5- 16.6 0.0 كاكاو ومحضراته 18

 1.8- 3.0 1.2 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

 0.4- 3.6 3.1 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20

 13.2- 13.7 0.5 محضرات غذائية متنوعة 21

 21.2- 21.4 0.3 سوائل كحولية و خلمشروبات، و  22

 4.1- 4.1 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة 23

 135.7- 138.4 2.6 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24

 1.7- 1.7 0.0 منتجات كيماوية عضوية 29

 10.8- 10.9 0.2 أسمدة 31

 15.1- 15.2 0.1 (  كوزماتيك)محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33

 5.5- 5.5 0.0 مواد زاللية 35

 1.4- 1.4 0.1 منتجات كيماوية متنوعة 38

 0.0 0.0 0.0 مطاط ومصنوعاته 40

 11.2 0.1 11.2 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة(عدا الجلود بفراء)صالل و جلود خام  41

 0.0 0.0 0.0 جلود 43

 76.6- 77.3 0.7 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44

 0.1- 0.1 0.0 فلين ومصنوعاته 45

 0.0 0.0 0.0 مصنوعات من قش او حلفاء  او غيرها من مواد الظفر  مصنوعات حصر وسالل 46

 0.0 0.0 0.0 حرير 50

 1.3 1.1 2.5 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51

 54.5 1.4 55.9 قطن 52

 0.4- 0.4 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

 539.9- 644.4 104.4 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .%(مليون دوالر و ) 0212الجمركية خالل عام التجارة الزراعية السورية مع  البرازيل حسب فصول التعرفة  11-2الجدول 

رقم 

 الفصل
 اسم الفصل الجمركي

قيمة الصادرات 

 (مليون دوالر)

قيمة الواردات 

 (مليون دوالر)

الميزان 

 التجاري

 0.0 0.0 0.0 حيوانات حية 1

 0.7- 0.7 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2

 0.0     الالفقاريات المائيةأسماك و قشريات، رخويات و غيرها من  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 0.7 -0.7 

 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 أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار مقطوفة  6

 0.1 0.0 0.1 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7

 0.2- 0.2 0.0 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8

 21.8- 23.4 1.7 بن و شاي و مته و بهارات و توابل 9

 10.6- 10.6 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 غيرها من عصارات 13

 0.0 0.0 0.0 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة  14

15 
شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ 

 شموع 
0.1 0.2 -0.1 

 0.0 0.0 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية 16

 545.9- 545.9 0.0 سكر ومصنوعات سكرية 17

 0.0     كاكاو ومحضراته 18

 0.0 0.0 0.0 محضرات أساسها 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

 3.3- 3.3 0.0 متنوعةمحضرات غذائية  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 منتجات كيماوية عضوية 29

 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

 0.5- 0.5 0.0 مواد زاللية 35

 0.1- 0.1 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38

 0.0 0.0 0.0 مطاط ومصنوعاته 40

 0.0 0.0 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة(عدا الجلود بفراء)صالل و جلود خام  41

 0.0 0.0 0.0 جلود 43

 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 مصنوعات من قش او حلفاء  او غيرها من مواد الظفر  مصنوعات حصر وسالل 46

 0.0 0.0 0.0 حرير 50

 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51

 0.0 0.0 0.0 قطن 52

 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

 585.1- 587.2 2.1 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .%(مليون دوالر و ) 0212التجارة الزراعية السورية مع مصر حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  12-2الجدول 

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 أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية 3

 11.0- 11.1 0.0 ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني 4

 0.1 0.1 0.2 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 شابهها؛ أزهار مقطوفة  6

 13.9- 30.2 16.3 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7

 35.3 6.8 42.1 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8

 1.5 6.6 8.1 توابلبن و شاي و مته و بهارات و  9

 100.5- 100.5 0.0 حبوب 10

 1.1 0.2 1.3 (غلوتين ) ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق (مالت ) منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

 7.6- 16.4 8.8 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب 12

 0.0 0.0 0.0 عصاراتصمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من  13

 0.1- 0.3 0.2 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 14

 2.7 2.4 5.1 شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع  15

 0.1- 0.1 0.0 غيرها من الالفقاريات المائيةمحضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو  16

 21.8- 25.7 3.9 سكر ومصنوعات سكرية 17

 1.3- 1.7 0.4 كاكاو ومحضراته 18

 0.4- 2.3 1.9 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

 9.5 3.1 12.6 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20

 9.4- 10.1 0.7 محضرات غذائية متنوعة 21

 2.0 0.4 2.4 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22

 0.0 0.1 0.1 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة  23

 13.0- 13.0 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24

 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية عضوية 29

 5.1- 5.1 0.0 أسمدة 31

 0.4- 0.4 0.0 (  كوزماتيك)محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية 33

 0.2- 0.2 0.0 مواد زاللية 35

 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة  38

 0.0 0.0 0.0 مطاط ومصنوعاته 40

 0.1 0.0 0.1 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة(عدا الجلود بفراء)صالل و جلود خام  41

 0.0 0.0 0.0 جلود 43

 0.4- 0.4 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44

 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45

 0.0 0.0 0.0 مصنوعات من قش او حلفاء  او غيرها من مواد الظفر  مصنوعات حصر وسالل 46

 0.0 0.0 0.0 حرير 50

 0.0 0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51

 123.0 1.1 124.1 قطن 52

 0.1- 0.1 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

 10.0- 238.4 228.4 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .%(مليون دوالر و ) 0212التعرفة الجمركية خالل عام التجارة الزراعية السورية مع الواليات المتحدة حسب فصول 10-2الجدول 

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

 0.4- 0.4 0.0 أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية   3

4 
بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني، غير مذكورة  ألبان و منتجات صناعة األلبان؛)

 في مكان آخرل و ال داخلة
0.0 1.3 -1.3 

داخلة في مكان آخرغير مذكورة و ال  منتجات أخرى من أصل حيواني،) 5  0.0 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.0 أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار مقطوفة و أغصان مورقة للزينة 6

 0.3- 0.4 0.1 و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل    7

 1.9- 2.0 0.0 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام  8

 2.6 0.0 2.6 بن و شاي و مته و بهارات و توابل  9

 281.4- 281.4 0.0 حبوب  10

) منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ) 11 غلوتين)؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق ( مالت ) ( 0.0 0.0 0.0 

 142.7- 142.8 0.1 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش و علف   12

 0.0 0.0 0.0 اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات   13

 1.0 0.0 1.0 مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر  14

15 
شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو 

 نباتي 
0.8 0.0 0.8 

 0.0 0.0 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية  16

 0.7- 0.8 0.1 سكر ومصنوعات سكرية  17

 0.0 0.0 0.0 كاكاو ومحضراته  18

 0.2 0.3 0.5 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر  19

 0.6 0.0 0.6 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات  20

 3.0- 3.1 0.1 محضرات غذائية متنوعة  21

 0.0 0.0 0.0 مشروبات، و سوائل كحولية و خل  22

 12.8- 12.8 0.0 بقايا و نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرة   23

 0.1- 0.1 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة  24

 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية عضوية 29

 0.2- 0.2 0.0 أسمدة  31

أو تجميل( كوزماتيك)محضرات عطور أو تطرية  "رزينويد"عطرية زيوت عطرية، وراتنجات) 33  0.1- 0.1 0.0  تواليت) 

 0.0   0.0 مواد زاللية 35

 0.3- 0.3 0.0 منتجات كيماوية متنوعة) 38

 0.0 0.0 0.0 مطاط ومصنوعاته 40

 0.0 0.0 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة ( عدا الجلود بفراء)صالل و جلود خام  41

   0.0 0.0 جلود 43

 9.6- 9.6 0.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي   44

 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته  45

 0.0 0.0 0.0 مصنوعات من قش او حلفاء  او غيرها من مواد الظفر  مصنوعات حصر وسالل 46

 0.0 0.0 0.0 حرير 50

   0.0 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل   51

 0.0 0.0 0.0 قطن   52

 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط من ورق و نسجها  53

 449.8- 455.8 5.9 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  

http://web:8080/xte/servlet/XteServletSyrdb?Elements=592&Language=&ItemTypes=Trade.TradeData&Aggregate=&Years=2008&Domain=SYRDB_TRADE&Items=3400&Items=3409&Items=3410&Items=3411&Items=3412&Items=3413&Items=3414&Items=3415&Items=3416&Items=3417&Items=3418&Items=3401&Items=3419&Items=3420&Items=3421&Items=3422&Items=3423&Items=3402&Items=3424&Items=3425&Items=3426&Items=3403&Items=3427&Items=3428&Items=3429&Items=3404&Items=3430&Items=3431&Items=3432&Items=3405&Items=3406&Items=3407&Items=3408&Yaxis=Countries&Xaxis=Years&Format=CSV&Areas=489&
http://web:8080/xte/servlet/XteServletSyrdb?Elements=592&Language=&ItemTypes=Trade.TradeData&Aggregate=&Years=2008&Domain=SYRDB_TRADE&Items=3400&Items=3409&Items=3410&Items=3411&Items=3412&Items=3413&Items=3414&Items=3415&Items=3416&Items=3417&Items=3418&Items=3401&Items=3419&Items=3420&Items=3421&Items=3422&Items=3423&Items=3402&Items=3424&Items=3425&Items=3426&Items=3403&Items=3427&Items=3428&Items=3429&Items=3404&Items=3430&Items=3431&Items=3432&Items=3405&Items=3406&Items=3407&Items=3408&Yaxis=Countries&Xaxis=Years&Format=CSV&Areas=489&
http://web:8080/xte/servlet/XteServletSyrdb?Elements=592&Language=&ItemTypes=Trade.TradeData&Aggregate=&Years=2008&Domain=SYRDB_TRADE&Items=3400&Items=3409&Items=3410&Items=3411&Items=3412&Items=3413&Items=3414&Items=3415&Items=3416&Items=3417&Items=3418&Items=3401&Items=3419&Items=3420&Items=3421&Items=3422&Items=3423&Items=3402&Items=3424&Items=3425&Items=3426&Items=3403&Items=3427&Items=3428&Items=3429&Items=3404&Items=3430&Items=3431&Items=3432&Items=3405&Items=3406&Items=3407&Items=3408&Yaxis=Countries&Xaxis=Years&Format=CSV&Areas=489&
http://web:8080/xte/servlet/XteServletSyrdb?Elements=592&Language=&ItemTypes=Trade.TradeData&Aggregate=&Years=2008&Domain=SYRDB_TRADE&Items=3400&Items=3409&Items=3410&Items=3411&Items=3412&Items=3413&Items=3414&Items=3415&Items=3416&Items=3417&Items=3418&Items=3401&Items=3419&Items=3420&Items=3421&Items=3422&Items=3423&Items=3402&Items=3424&Items=3425&Items=3426&Items=3403&Items=3427&Items=3428&Items=3429&Items=3404&Items=3430&Items=3431&Items=3432&Items=3405&Items=3406&Items=3407&Items=3408&Yaxis=Countries&Xaxis=Years&Format=CSV&Areas=489&


 .%(مليون دوالر و ) 0212التجارة الزراعية السورية مع السعودية حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  12-2الجدول 

 رقم

 الفصل
 اسم الفصل الجمركي

قيمة الصادرات 

 (مليون دوالر)

قيمة الواردات 

 (مليون دوالر)

الميزان 

 التجاري

 127.1 0.1 127.1 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 غيرها من الالفقاريات المائية 3

 3.9- 6.9 2.9 منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل من أصل حيوانيألبان و  4

 0.3- 0.3 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5

 0.1 0.1 0.2 أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار مقطوفة  6

 90.8 0.5 91.3 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7

 28.9 4.7 33.6 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8

 6.7 1.2 7.9 بن و شاي و مته و بهارات و توابل 9

 0.2- 0.2 0.0 حبوب 10

 0.0 0.2 0.1 (غلوتين ) إينولين؛ دابوق ؛ نشاء؛ (مالت ) منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

 5.8 0.0 5.9 بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب 12

 0.3 0.0 0.3 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13

 0.2 0.0 0.2 مكان آخرمواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في  14

 1.6 13.3 14.9 شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع  15

 0.1- 0.2 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية 16

 3.0 0.0 3.1 سكر ومصنوعات سكرية 17

 2.4 0.1 2.5 ومحضراتهكاكاو  18

 7.6- 11.5 4.0 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

 11.1- 22.1 11.0 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20

 7.9- 8.6 0.7 محضرات غذائية متنوعة 21

 2.3- 2.8 0.5 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 منتجات كيماوية عضوية 29

 0.4- 0.4 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 مواد زاللية 35

 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38

 0.0 0.0 0.0 مطاط ومصنوعاته 40

 0.2 0.0 0.2 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة(عدا الجلود بفراء)صالل و جلود خام  41

 0.0 0.0 0.0 جلود 43

 2.6 0.0 2.6 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44

 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45

 0.0 0.0 0.0 مصنوعات من قش او حلفاء  او غيرها من مواد الظفر  مصنوعات حصر وسالل 46

 0.0 0.0 0.0 حرير 50

 0.5 0.1 0.6 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51

 0.2 0.0 0.2 قطن 52

 0.0 0.0 0.0 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

 236.6 73.2 309.9 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .%(مليون دوالر و ) 0212التجارة الزراعية السورية مع االردن حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  12-2الجدول 

رقم 

 الفصل
 اسم الفصل الجمركي

قيمة الصادرات 

 (مليون دوالر)

الواردات قيمة 

 (مليون دوالر)

الميزان 

 التجاري

 15.8 0.4 16.2 حيوانات حية 1

 0.0 0.0 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2

 0.1 0.0 0.1 أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية 3

4 
لألكل ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة 

 من أصل حيواني
39.1 1.6 37.5 

 0.0 0.0 0.0 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5

أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار  6

 مقطوفة 
0.2 0.0 0.2 

 11.7- 43.7 32.0 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7

 48.1 5.0 53.2 فواكه و ثمار قشرية صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمام 8

 3.5 0.1 3.5 بن و شاي و مته و بهارات و توابل، مواد غذائية وحيوانية، مواد غير غذائية 9

 0.7- 0.7 0.0 حبوب 10

 4.6 0.5 5.1 (غلوتين ) ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق (مالت ) منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

 4.0 0.1 4.1 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 غيرها من عصارات 13

مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان  14

 آخر
0.0 0.0 0.0 

شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية  15

 محضرة؛ شموع 
15.7 0.1 15.6 

 1.2- 1.3 0.1 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية 16

 37.4 1.5 39.0 سكر ومصنوعات سكرية 17

 7.4 0.2 7.6 كاكاو ومحضراته 18

 6.2 3.5 9.7 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

 11.0 1.2 12.2 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20

 0.7- 1.5 0.8 محضرات غذائية متنوعة 21

 0.2 2.6 2.8 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22

 16.3 0.0 16.3 نفايات صناعات األغذية؛ أغذية محضرةبقايا و  23

 0.0 0.1 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24

 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية عضوية 29

 2.5- 4.6 2.1 أسمدة 31

33 
محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية

 (  كوزماتيك)
0.0 0.1 -0.1 

 0.0 0.0 0.0 مواد زاللية 35

 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38

 0.0 0.0 0.0 مطاط ومصنوعاته 40

 0.8- 0.8 0.0 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة(عدا الجلود بفراء)صالل و جلود خام  41

 0.0 0.0 0.0 جلود 43

 2.2- 3.2 1.0 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44

 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45

 0.0 0.0 0.0 من قش او حلفاء  او غيرها من مواد الظفر  مصنوعات حصر وسالل مصنوعات 46

 0.0 0.0 0.0 حرير 50

 0.1- 0.1 0.0 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51

 0.3 0.1 0.4 قطن 52

 0.1 0.0 0.1 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

 188.7 72.8 261.4 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .%(مليون دوالر و ) 0212التجارة الزراعية السورية مع  تركيا حسب فصول التعرفة الجمركية خالل عام  11-2الجدول 

رقم 

 الفصل
 اسم الفصل الجمركي

قيمة الصادرات 

 (مليون دوالر)

قيمة الواردات 

 (دوالرمليون )

الميزان 

 التجاري

 0.1 0.0 0.1 حيوانات حية 1

 0.1- 0.1 0.0 لحوم و أحشاء و أطراف صالحة لألكل 2

 0.6- 0.6 0.1 أسماك و قشريات، رخويات و غيرها من الالفقاريات المائية 3

4 
ألبان و منتجات صناعة األلبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة لألكل 

 من أصل حيواني
0.1 2.3 -2.2 

 0.2 0.0 0.2 منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة و ال داخلة في مكان آخر 5

6 
أشجار و نباتات أخرى حية؛ بصالت و بصيالت و جذور و ما شابهها؛ أزهار 

 مقطوفة 
0.0 0.1 -0.1 

 0.4 2.8 3.2 خضر و نباتات و جذور ودرنات، صالحة لألكل 7

 2.7 4.2 6.9 صالحة لألكل؛ قشور حمضيات و قشور بطيخ أو شمامفواكه و ثمار قشرية  8

 2.8 0.1 2.9 بن و شاي و مته و بهارات و توابل 9

 53.8- 53.8 0.0 حبوب 10

 6.5- 7.2 0.7 (غلوتين ) ؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق (مالت ) منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ  11

12 
متنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ بذور أو ثمار زيتية، حبوب و بذور و أثمار 

 قش و علف
2.5 1.9 0.6 

 0.0 0.0 0.0 صمغ اللك، صموغ و راتنجات و غيرها من عصارات 13

14 
مواد ضفر نباتية، منتجات أخرى من أصل نباتي غير مذكورة و ال داخلة في مكان 

 آخر
0.0 0.0 0.0 

15 
شحوم و دهون و زيوت حيوانية أو نباتية و منتجات تفككها؛ دهون غذائية 

 محضرة؛ شموع 
6.2 25.2 -19.0 

 0.0 0.0 0.0 محضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من الالفقاريات المائية 16

 1.8- 2.3 0.5 سكر ومصنوعات سكرية 17

 0.5- 0.5 0.0 كاكاو ومحضراته 18

 13.7- 13.8 0.1 محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب، فطائر 19

 0.2- 0.3 0.1 محضرات خضر، فواكه وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء أخر من نباتات 20

 2.0- 3.3 1.2 محضرات غذائية متنوعة 21

 0.5- 0.5 0.0 مشروبات، و سوائل كحولية و خل 22

 1.7 0.0 1.7 صناعات األغذية؛ أغذية محضرة بقايا و نفايات 23

 10.6- 10.6 0.0 تبغ و أبدال تبغ مصنعة 24

 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية عضوية 29

 9.7 1.1 10.8 أسمدة 31

33 
محضرات عطور أو تطرية " رزينويد"زيوت عطرية، وراتنجات عطرية

 (  كوزماتيك)
0.0 0.5 -0.5 

 0.0 0.0 0.0 مواد زاللية 35

 0.0 0.0 0.0 منتجات كيماوية متنوعة 38

 0.0 0.0 0.0 مطاط ومصنوعاته 40

 1.6 0.1 1.6 ، وجلود مدبوغة أو مهيأة(عدا الجلود بفراء)صالل و جلود خام  41

 0.0 0.0 0.0 جلود 43

 3.4- 3.6 0.2 خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي 44

 0.0 0.0 0.0 فلين ومصنوعاته 45

 0.0 0.0 0.0 او حلفاء  او غيرها من مواد الظفر  مصنوعات حصر وساللمصنوعات من قش  46

 0.0 0.0 0.0 حرير 50

 0.4- 1.1 0.7 صوف، وبر ناعم أو خشن، خيوط و نسج من شعر الخيل 51

 139.7 7.1 146.8 قطن 52

 0.6 0.0 0.6 ألياف نسيجية نباتية أخر؛ خيوط  من ورق و نسجها 53

 44.1 143.1 187.2 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



.(مليون دوالر و طن) 0212أهم الصادرات الزراعية السورية إلى العراق خالل عام  10-2الجدول   

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الصادرات 

 (طن)

قيمة الصادرات 

 (مليون دوالر)
% 

 11.0 129.9 75508.1 غيرها -بقشره، طازج أو محفوظ أو مطبوخ بيض طيور  0407.00.90)

(1904.20.00) 
رقائق حبوب غير المحمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير 

 المحمصة مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفوشة
34003.8 87.8 7.4 

 6.5 76.4 151179.0 ، طازجة أو مبردة(طماطم)بندورة  (0702.00.00)

(2202.10.00 
المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر  مياه، بما فيها المياه (

 منكهة مضاف أو مواد تحلية أخر أو
307223.9 74.5 6.3 

 6.3 74.3 138283.0 غيرها -محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات  (2309.90.90)

(1704.90.00) 
ال ( في ذلك الشوكوالته البيضاءبما " )سكاكر"مصنوعات سكرية 

 تحتوي على كاكاو ، غيرها
32040.1 65.5 5.5 

 5.2 61.1 158185.0 برتقال ( (0805.10.00)

(1701.99.00) 
وسكروز نقي كيماوياً، بحالته ( بنجر)سكر قصب أو سكر شوندر 

 (مكرر)الصلبة ، غيره ، غيرها 
75447.4 51.2 4.3 

 3.1 37.0 78008.6 غيرها)أو مبردة بطاطا طازجة ) (0701.90.00)

 3.1 36.2 23183.0 فواكه أخر ، طازجة ، غيرها (0810.90.00)

 2.6 30.8 11080.8 بما في ذلك جبن اللبن المخثر -جبن  (0406.10.00)

 2.6 30.5 193870.9 "دالع"بطيخ أحمر  (0807.11.00)

(2202.90.00) 
تحلية أخـر أو منكهة، مياه، المحتوية على سكر مضاف أو مـواد 

 غيرها -ومشروبات أخـرى غــيـر كحولية 
115043.2 24.4 2.1 

(0805.50.00) 
 -وليم ( سيتروس ليمون ، سيتروس ليمونوم)ليمون حامض 

 سيتروس اورانتيفوليا ، وسيتروس التيفوليا
27343.2 19.8 1.7 

 1.4 17.1 18606.9 عنب طازج (0806.10.00)

(0805.20.00) 
؛ كلمنتينا ( بما فيها التانجرين والساتسوماس" )ماندرين" يوسفي

 ويلكينج وغيرها من الحمضيات المهجنة
19069.1 16.6 1.4 

 1.3 14.9 28552.9 خليط عصائر جاهزة (2009.90.90)

 1.2 14.7 18280.0 وزناً  1%تزيد عن  ألبان تحتوي على دسم بنسبة ال ( (0401.10.00)

 1.2 14.1 19418.2 تفاح (0808.10.00)

 1.1 13.0 15901.4 مشمش (0809.10.00)

 1.0 12.3 17243.1 خيار وقثاء، خيار صغير محبب، طازجة أو مبردة (0707.00.00)

(1905.90.00) 
خبز و فطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت 

 تحتوي على الكاكاو
11748.1 11.2 0.9 

 0.9 11.1 18019.4 باذنجان طازجة أو مبردة (0709.30.00)

(2001.90.00) 
خضر و فواكه و أثمار قشرية و أجزاء أخر من نباتات صالحة لألكل، 

 محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك
14698.6 11.1 0.9 

 0.8 9.6 12491.6 وخوخ السياج( برقوق)خوخ  (0809.40.00)

 0.8 9.3 30123.0 أو مبردة بصل وعسقالن ، طازجة (0703.10.00)

 0.8 9.2 5271.0 كرز (0809.20.00)

(2007.99.00) 
أوهريس أوعجن فواكه أو ( مرمالد)مربى و هالم فواكه ، وخبيص 

أثمار قشرية ، متحصل عليها بالطبخ ، وإن اضيف إليها السكر او 

 ، غيرها( غيرها)مواد تحلية أخر 

9719.6 9.1 0.8 

 0.7 8.6 13674.4 فليفلة من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا طازجة أو مبردةثمار  (0709.60.00)

 
 17.1 202.2 348337.5 سلع اخرى

 
 100.0 1183.1 2021554.9 االجمالي

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 
 



 .(مليون دوالر و طن) 0212السعودية خالل عام أهم الصادرات الزراعية السورية إلى المملكة العربية  12-2الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الصادرات 

 (طن)

قيمة الصادرات 

 (مليون دوالر)
% 

 37.3 115.6 23886.0 ضأن   (0104.10.00)

 21.4 66.3 174637.3 ، طازجة أو مبردة (طماطم)بندورة   (0702.00.00)

 5.3 16.5 11620.6 عدس  (0713.40.00)

 4.3 13.4 3555.6 ( العصرة األولى)زيت زيتون بكر   (1509.10.00)

 3.6 11.2 2366.0 ماعز   (0104.20.00)

 2.2 6.8 7681.1 كمثرى وسفرجل   (0808.20.00)

 1.8 5.5 3152.0 كرز   (0809.20.00)

ثمار فليفلة من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا طازجة أو   (0709.60.00)

 مبردة 
9851.2 4.8 1.5 

 1.3 4.1 4685.4 وخوخ السياج ( برقوق)خوخ   (0809.40.00)

 1.3 4.1 1197.3 ، غيرها( غيرها)ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة   (1207.99.90)

 1.2 3.7 861.1 بذور كمون   (0909.30.00)

(0809.30.00) 
ما فيه الدّراق األملس  -" برونوس بريسيكا( "خوخ)دراق  

 " نكتارين"
4035.7 3.3 1.1 

 1.0 3.1 4521.6 تفاح   (0808.10.00)

 1.0 3.1 865.7 بذور كزبرة   (0909.20.00)

 0.9 2.7 3089.1 عنب طازج   (0806.10.00)

(1704.90.00) 
ال ( بما في ذلك الشوكوالته البيضاء" )سكاكر"مصنوعات سكرية  

 تحتوي على كاكاو ، غيرها
1143.4 2.3 0.8 

 0.7 2.2 1879.8 بسكويت حلو   (1905.31.00)

 0.7 2.1 5815.4 ، غيره( بما فيه البطيخ األحمر)شمام وبطّيخ   (0807.19.00)

 0.6 2.0 11537.0 خس ـ غيره   (0705.19.00)

 0.6 2.0 570.7 شوكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو ، غيرها  (1806.90.00)

(2007.99.00) 
أوهريس أوعجن فواكه ( مرمالد)مربى و هالم فواكه ، وخبيص  

أو أثمار قشرية ، متحصل عليها بالطبخ ، وإن اضيف إليها السكر 

 ، غيرها ( غيرها)او مواد تحلية أخر 

1764.2 1.9 0.6 

 0.6 1.8 2401.9 خيار و قثاء وخيار صغير محبب   (2001.10.00)

 0.6 1.7 2130.4 مشمش   (0809.10.00)

(2001.90.00) 
خضر و فواكه و أثمار قشرية و أجزاء أخر من نباتات صالحة  

 لألكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك
2253.9 1.7 0.5 

 9.0 27.9 25459.7 سلع أخرى  

 100.0 309.9 310962.1 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .(مليون دوالر و طن) 0212أهم الصادرات الزراعية السورية إلى االردن خالل عام  11-2الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الصادرات 

 (طن)

قيمة الصادرات 

ماليين )

 (الدوالرات

% 

 13.1 34.1 6721.9  تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية آخر ألبان وقشدة، ال  (0402.91.90)

غيرها –( بنجر)سكر شوندر   (1701.12.90)   41806.0 31.7 12.1 

 6.2 16.1 2300.8 فستق ، غيرها  (0802.50.90)

(2304.00.00) 
مطحونة، أو  كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو 

  بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا
36858.7 15.9 6.1 

 5.9 15.4 3255.5  ماعز  (0104.20.00)

 5.4 14.2 42260.7  برتقال  (0805.10.00)

 4.9 12.8 18034.3  تفاح  (0808.10.00)

(0701.90.00)  ( غيرها)بطاطا طازجة أو مبردة   24242.6 10.6 4.0 

 3.7 9.6 7202.0 عدس  (0713.40.00)

 2.8 7.4 7266.1  بسكويت حلو  (1905.31.00)

 2.4 6.3 1840.9 ، غيرها شوكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو  (1806.90.00)

 2.1 5.5 12336.1 بصل وعسقالن ، طازجة أو مبردة  (0703.10.00)

األولىالعصرة )زيت زيتون بكر   (1509.10.00) )  1452.8 5.5 2.1 

 1.9 4.9 569.9  جوز عادي ، مقشر  (0802.32.00)

 1.9 4.9 5678.0 نشاء ذرة  (1108.12.00)

 1.8 4.8 4519.5  كغ فأكثر1000 عبوات زيت فول الصويا للصناعات الغذائية  (1507.90.11)

(2002.90.00) 
محضرة أو محفوظة بغير الخل أو( طماطم)بندورة   الخليك ، حمض  

  غيرها
5474.7 4.5 1.7 

 1.7 4.4 8445.8  خليط عصائر جاهزة  (2009.90.90)

 1.6 4.1 15240.9  جزر ولفت بقلي  (0706.10.00)

(1704.90.00) 
ال ( الشوكوالته البيضاء بما في ذلك) "سكاكر" مصنوعات سكرية 

 تحتوي على كاكاو ، غيرها
2007.7 4.1 1.6 

(0403.90.00) 

من أنواع األلبان والقشدة المخمرة أوغيره   المحمضة، وإن كانت  

 مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة أو

أو كاكاو، مضافة ، ( مكسرات)محتوية على فواكه أو أثمار قشرية 

 غيرها

5095.1 3.7 1.4 

 15.7 40.9 72093.2 سلع أخرى  

 100.0 261.5 324703.0 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .(مليون دوالر و طن) 0212أهم الصادرات الزراعية السورية إلى مصر خالل عام  11-2الجدول  

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الصادرات 

 (طن)

قيمة الصادرات 

 (مليون دوالر)
% 

(5205.12.90) 

 211.02خيوط قطن مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من  

رقم متري  11يزيد عن )ديسيتكس  020.11ديسيتكس وال يقل عن 

 غيرها  ،(رقم متري 12وال يتجاوز 

30104.4 85.5 37.4 

 15.6 35.7 51863.4 تفاح   (0808.10.00)

 9.9 22.6 15088.6 وغير ممشط " غير مكرود"قطن غير مسرح   (5201.00.00)

 7.1 16.3 11044.6 عدس  (0713.40.00)

(2007.99.00) 

أوهريس أوعجن فواكه أو ( مرمالد)مربى و هالم فواكه ، وخبيص  

أثمار قشرية ، متحصل عليها بالطبخ ، وإن اضيف إليها السكر او 

 ، غيرها ( غيرها)مواد تحلية أخر 

9439.3 10.3 4.5 

(5209.42.00) 

وزناً أو أكثر % 01أقمشة منسوجة أخر من قطن، تحتوي على  

غراماً من خيوط  022من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 

 مختلفة األلوان ، دنيم 

1769.4 8.0 3.5 

 3.2 7.4 1738.5 ، غيرها( غيرها)ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة   (1207.99.90)

 2.2 5.0 1285.6 ( العصرة األولى)زيت زيتون بكر   (1509.10.00)

 1.8 4.0 921.5 بذور كمون   (0909.30.00)

 1.1 2.5 1953.4 تين   (0804.20.00)

(2202.10.00) 
مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، المحتوية على سكر  

 مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة 
7841.1 2.4 1.0 

 1.0 2.2 2295.0 غيرها  -( بما فيها فضالت الخيوط والنساالت)فضالت قطن   (5202.99.00)

 0.9 2.0 504.3 بذور كزبرة   (0909.20.00)

(1702.40.00) 

، يحتوي على (سيروب)غلوكوز وشراب الغلوكوز الكثيف  

 12%ولكن تقل عن  02%الفركتوز بنسبة ال تقل وزناً عن 

محسوبة على الحالة الجافة، باستثناء السكر المنعكس أو المنعكس 

 داخليا 

3989.8 1.7 0.8 

(5205.22.90) 
 211.02خيوط قطن ، مفردة من ألياف ممشطة ، مقاسها أقل من  

رقم  11يزيد عن )ديسيتكس  020.11ديسيتكس ولكن ال يقل عن 

 ، خام ، غيرها ( رقم متري 12متري وال يتجاوز 

550.6 1.6 0.7 

 0.6 1.5 1408.7 فضالت خيوط القطن   (5202.10.00)

 8.7 19.8 16140.5 سلع خرى  

 100.0 228.4 157938.7 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .(مليون دوالر و طن) 0212أهم الصادرات الزراعية السورية إلى تركيا خالل عام  11-2الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الصادرات 

 (طن)

قيمة الصادرات 

 (مليون دوالر)
% 

 38.3 71.7 47351.3 وغير ممشط" غير مكرود"غير مسرح  قطن (5201.00.00)

(5205.12.90)  
 211.02خيوط قطن مفردة من ألياف غير ممشطة مقاسها أقل من 

رقم متري وال  11يزيد عن )ديسيتكس  020.11ديسيتكس وال يقل عن 

 غيرها ،(رقم متري 12يتجاوز 

10407.6 29.4 15.7 

(5212.23.00) 
 022خيوط قطن ، يزن المتر المربع منها أكثر من أقمشة منسوجة من 

 غراماُ ، مصبوغة
2473.9 19.0 10.2 

(5205.32.90) 

خيوط قطن مزوية أو متعددة الزوي من ألياف غير ممشطة ، مقاسها 

ديسيتكس  020.11ديسيتكس ولكن ال يقل عن  211.02بالخيط المفرد 

، ( بالخيط المفردرقم متري  12رقم متري وال يتجاوز  11يزيد عن )

 غيرها

6144.2 16.9 9.0 

 3.8 7.1 29847.5 وإن كانت في محاليل مائية( يوريا)البولة  (3102.10.00)

 3.0 5.6 810.4 فستق ، بقشره (0802.50.10)

(5209.12.00) 
وزناً أو أكثر من القطن، % 01أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 

غراماً ، غير مقصورة ، بنسج  022يزن المتر المربع منها أكثر من 

 ثالثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع" سرجية "تويل 

2303.9 4.4 2.4 

 2.0 3.8 12474.7 سوبر فوسفات -أسمدة فوق الفوسفات  (3103.10.00)

 1.7 3.1 4380.1 غيره -زيت من بذور القطن وأجزاؤه  (1512.29.00)

(0711.90.00) 
من خضر محفوظة مؤقتاً ولكن غير صالحة بحالتها خضر أخر؛ خليط 

 هذه لالستهالك المباشر
1781.1 2.8 1.5 

 1.2 2.3 1008.7 جاذبة -بذور يانسون أو بذور يانسون صيني أو نجمي  (0909.10.00)

 1.2 2.3 855.3 زيت زيتون وأجزاؤه، وإن كان مكرراً لكن غير معدل كيماوياً ، غيرها (1509.90.00)

 1.1 2.1 2294.2 ، غيرها( غيرها)ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة  (1207.99.90)

 0.8 1.5 1574.5 فضالت خيوط القطن (5202.10.00)

(2306.90.00) 
كسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن كانت مجروشـة أو 

مطحونة، أو بشـكل كريات مكتلة نـاتـجـة عـن إستخالص الزيوت 

 والدهون النباتية ، غيرها

23543.1 1.5 0.8 

(2105.00.00) 
ومثلجات أخر صالحة لألكل، وإن ( إلخ…آيس كريم، بوظة )مثلجات 

 احتوت على الكاكاو
436.7 1.2 0.6 

 0.6 1.2 185.5 جلود مدبوغة من فصيلة الضأن، بحالتها الرطبة (4105.10.00)

 6.1 11.5 13703.3 سلع أخرى  

 100.0 187.5 161575.9 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .(مليون دوالر و طن) 0212أهم الصادرات الزراعية السورية إلى  لبنان خالل عام  12-2الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الصادرات 

 (طن)

قيمة الصادرات 

 (مليون دوالر)
% 

 13.8 17.6 4920.7 بما في ذلك جبن اللبن المخثر -جبن  (0406.10.00)

(1701.99.00) 
وسكروز نقي كيماوياً، بحالته ( بنجر)سكر قصب أو سكر شوندر 

 (مكرر)الصلبة ، غيره ، غيرها 
21337.2 15.5 12.2 

 11.4 14.4 2983.3 ضأن (0104.10.00)

(2304.00.00) 
مجروشة أو مطحونة، أو كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت 

 بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا
22611.6 9.4 7.4 

 5.0 6.3 1056.7 أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشكل مسحوق ، غيرها (0406.30.90)

 4.8 6.1 19414.9 جزر ولفت بقلي (0706.10.00)

 3.9 5.0 4547.4 كغ فأكثر1222للصناعات الغذائية عبوات زيت فول الصويا  (1507.90.11)

 3.5 4.5 10963.6 ، طازجة أو مبردة(طماطم)بندورة  (0702.00.00)

 3.2 4.0 1041.6 (العصرة األولى)زيت زيتون بكر  (1509.10.00)

 2.3 2.9 4986.0 (غيرها)خضر أخر، طازجة أو مبردة  (0709.90.90)

 2.0 2.5 1257.5 بسكويت حلو (1905.31.00)

 1.6 2.1 3192.5 ثمار فليفلة من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا طازجة أو مبردة (0709.60.00)

 1.5 1.9 3777.2 باذنجان طازجة أو مبردة (0709.30.00)

 1.4 1.7 6210.4 ملفوف بروكسل ، طازجة أو مبردة (0704.20.00)

 1.3 1.7 365.9 فستق ، غيرها (0802.50.90)

(2002.90.00) 
محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك ، ( طماطم)بندورة 

 غيرها
1320.6 1.5 1.2 

 1.2 1.5 2950.7 خيار وقثاء، خيار صغير محبب، طازجة أو مبردة (0707.00.00)

 1.2 1.5 1063.4 عدس (0713.40.00)

(1507.90.90) 
غير معدل زيت فول الصويا وأجزاؤه، وإن كان مكرراً، ولكن 

 ، غيرها( غيرها)كيماوياً 
1245.8 1.3 1.0 

(0105.19.00) 
بوزن اليزيد عن  ،ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس دومستيكاس

 غيرها -غ  101
19.9 1.3 1.0 

 1.0 1.2 1262.8 ، طازجة أو مبردة( من نوعي فيغنا وفاصيولوس)لوبيا أو فاصوليا  (0708.20.00)

 0.9 1.2 3028.1 ، طازجة أو مبردة( بروكولي)وقرنبيط " زهرة"قرنبيط  (0704.10.00)

 0.9 1.2 1354.0 نشاء ذرة (1108.12.00)

 0.7 0.9 178.6 فطائر ذات ترابيع مجوفة ورقائق ويفر منتفشة (1905.39.00)

 0.7 0.9 1304.9 زيتون محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك (2005.70.00)

 0.7 0.9 1912.4 بصل وعسقالن ، طازجة أو مبردة (0703.10.00)

 0.6 0.8 1000.5 بذار الحنطة القاسية للزراعة (1001.10.10)

(2007.99.00) 
أوهريس أوعجن فواكه أو ( مرمالد)مربى و هالم فواكه ، وخبيص 

أثمار قشرية ، متحصل عليها بالطبخ ، وإن اضيف إليها السكر او 

 غيرها، ( غيرها)مواد تحلية أخر 

473.3 0.8 0.6 

 0.6 0.7 823.7 عنب طازج (0806.10.00)

 0.5 0.7 1043.4 فواكه أخر ، طازجة ، غيرها (0810.90.00)

 0.5 0.6 648.8 ، طازجة أو مبردة( بيسوم ساتيفوم)بازيال  (0708.10.00)

 0.5 0.6 867.5 بقول قرنية أخر (0708.90.00)

 
 10.8 13.8 19342.0 سلع أخرى

 
 100.0 127.0 148506.8 اإلجمالي

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .(مليون دوالر و طن) 0212خالل عام ( 02)أهم الواردات الزراعية السورية من دول االتحاد األوربي  10-2الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الواردات 

 (طن)

قيمة الواردات 

 (دوالر مليون)
% 

 20.2 130.2 8327.8 محتوية على تبغ " سجائر"لفائف عادية   (2402.20.00)

وسكروز نقي كيماوياً، بحالته ( بنجر)سكر قصب أو سكر شوندر   (1701.99.00)

 ( مكرر)الصلبة ، غيره ، غيرها 
206479.7 109.9 17.1 

 5.2 33.3 154108.2 ذرة صفراء لغير البذار   (1005.90.00)

 4.7 30.3 129972.4 غيرها  -وخليط حنطة مع شيلم ( قمح)حنطة   (1001.90.90)

 4.4 28.2 95794.4 خشب منشور من عائلة المخروطيات   (4407.10.00)

 4.1 26.2 66991.7 خشب من الزان نوع فاغوس   (4407.92.00)

(0402.21.10) 

ألبان بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم  

ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد ،وزناً  1.1%بنسبة تزيد عن 

لألطفال ضمن علب معدنية محكمة ال يتجاوز وزن محتواها ،تحلية أخر 

 غرام  0122الصافي 

2124.9 19.3 3.0 

 2.9 18.5 25069.9 أرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً   (1006.30.00)

 2.9 18.5 12782.9 حيوانات حية من فصيلة األبقار ـ غيرها   (0102.90.00)

 2.4 15.7 1745.9 ( أو دي في)مشروبات روحية ناتجة عن تقطير نبيذ أو ثفل العنب   (2208.20.00)

 2.1 13.3 3223.7 مخاليط مواد عطرية ، غيرها  (3302.90.00)

 2.0 12.9 1852.8 شوكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو ، غيرها  (1806.90.00)

(4403.10.00)  
خشب خام، معالج بالدهان أو باألصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ 

 أخر
15489.7 11.7 1.8 

 1.5 9.6 12616.1 أرز أسمر  -أرز مقشور   (1006.20.00)

 1.5 9.6 478.1 السكر ( بنجر)بذور شوندر   (1209.10.00)

 1.3 8.6 3708.1 محضرات كحولية مركبة من األنواع المستعملة إلنتاج المشروبات   (2106.90.10)

أنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو مجدد؛   (2403.99.00)

 غيرها  -( غيرها)خالصات وأرواح تبغ 
727.7 7.8 1.2 

 1.1 6.9 5908.4 للبذار  -بطاطا طازجة أو مبردة للزرع   (0701.10.00)

 1.1 6.9 25300.3 مم غير مشغولة أو مغطاة  2بسماكة تزيد عن  MDFألواح   (4411.14.10)

 1.1 6.8 5888.2 أسمدة كيماوية أو فلزية  (3105.20.00)

 0.9 6.0 36.9 بذور الخضار  (1209.91.00)

 0.6 4.1 3978.1 المحضرات المركزة المعدة لصناعة األعالف   (2309.90.10)

 0.6 3.6 1588.0 كغ 02زبد ، معدة للصناعة في عبوات وزنها الصافي أكثر من   (0405.10.10)

 0.6 3.6 1577.6 سمن ـ المشتق من الحليب   (0405.90.10)

 0.5 3.2 6542.7 غيرها من اسمدة كيماوية او فلزية بالفوسفور و البوتاسيوم  (3105.90.00)

 0.5 3.1 2916.8 دكسترين وأنوع أخرى من النشاء المعدل   (3505.10.00)

 15.0 96.5 102322.1 سلع أخرى  

 100.0 644.5 897553.1 اإلجمالي  

قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية: المصدر 



 .(مليون دوالر و طن) 0212أهم الواردات الزراعية السورية من البرازيل خالل عام  12-2الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الواردات 

 (طن)

قيمة الواردات 

 (مليون دوالر)
% 

(1701.11.10) 
سكر قصب خام ال يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة بقصد  

 التكرير  -التصفية 
808747.3 469.8 80.0 

(1701.99.00) 

وسكروز نقي كيماوياً، بحالته ( بنجر)سكر قصب أو سكر شوندر  

 ( مكرر)الصلبة ، غيره ، غيرها 
146642.8 76.1 13.0 

 3.6 21.4 17504.8 بن غير محمص غير منزوع منه الكافيين   (0901.11.00)

 1.8 10.6 46885.0 ذرة صفراء لغير البذار   (1005.90.00)

(2101.11.90) 

خالصات وأرواح ومركزات البن ، بعبوات يزيد وزن العبوة الصافي  

 كغ ، غيرها 02عن 

333.6 3.1 0.5 

 0.3 1.8 1562.4 بن محمص غير منزوع منه الكافيين   (0901.21.00)

(2009.12.10) 

،  02عصير البرتقال ، غير مجمدة ، ذو قيمة بريكس ال تزيد عن  

 مكثف معد للصناعة
720.9 1.5 0.2 

 0.1 0.6 221.7 لحوم فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة ، بدون عظام  (0201.30.00)

(0402.99.90) 

ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية  

 غيرها  -أخر 
320.4 0.6 0.1 

 99.5 584.4 1019671.1 سلع أخرى  

 100.0 587.2 1023804.5 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 

 

 .(مليون دوالر و طن) 0212الواليات المتحدة األمريكية خالل عام أهم الواردات الزراعية السورية من  12-2الجدول  

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الواردات 

 (طن)

قيمة الواردات 

 (مليون دوالر)
% 

 53.0 241.6 1091422.5 ذرة صفراء لغير البذار   (1005.90.00)

 30.5 138.9 345848.2 فول الصويا وإن كان مكسراً   (1201.00.00)

 3.6 16.3 18001.2 أرز أسمر  -أرز مقشور   (1006.20.00)

 3.3 15.1 20023.4 أرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً   (1006.30.00)

كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة، أو   (2304.00.00)

 بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا 
32994.9 12.8 2.8 

 1.2 5.6 11204.2 خشب منشور من عائلة المخروطيات   (4407.10.00)

 1.0 4.5 20089.0 غيرها  -وخليط حنطة مع شيلم ( قمح)حنطة   (1001.90.90)

 0.8 3.7 14013.2 شعير   (1003.00.00)

 0.8 3.5 53.3 بذور الخضار  (1209.91.00)

 3.0 13.6 9178.9 سلع أخرى  

 100.0 455.5 1562828.9 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

  



 .(مليون دوالر و طن) 0212عام  ألرجنتين  خاللاأهم الواردات الزراعية السورية من  11-2الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الواردات 

 (طن)

قيمة الواردات 

 (مليون دوالر)
% 

(2304.00.00) 
كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة، أو  

 بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا 
442096.0 166.5 60.6 

 21.2 58.2 142466.2 فول الصويا وإن كان مكسراً   (1201.00.00)

 7.9 21.7 96171.6 ذرة صفراء لغير البذار   (1005.90.00)

 5.7 15.6 22174.0 محضرة وجاهزة لإلستهالك ( ماتية)متة   (0903.00.10)

 3.7 10.2 8820.8 بذور عباد الشمس، وإن كانت مكسرة   (1206.00.00)

 0.3 0.7 713.8 ، خاما بشكل عيدان حتى ماكان منها مطحوناً ( ماتية)متة   (0903.00.20)

(1901.90.90) 

مالت؛ محضرات غذائية من دقيق "خالصات الشعير الناشظ  

 أو جريش أو سميد أو النشاء أو خالصات المالت ـ غيرها ( طحين)
296.6 0.3 0.1 

 
 0.5 1.4 930.8 سلع أخرى

 
 100.0 274.6 713669.7 اإلجمالي

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 

 .(مليون دوالر و طن) 0212أهم الواردات الزراعية السورية من روسيا خالل عام  10-2الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الواردات 

 (طن)

قيمة الواردات 

 (مليون دوالر)
% 

(1005.90.00) 
 ذرة صفراء لغير البذار  

454155.0 91.9 46.2 

زيوت خامية معدة للصناعة زيوت بذور عباد الشمس وبذور   (1512.11.90)

 غيرها  -القرطم و بذور القطن، وأجزاؤها 
57937.6 38.9 19.6 

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

157291.2 38.4 19.3 

 4.2 8.4 48286.5 شعير   (1003.00.00)

(0802.32.00) 
 جوز عادي ، مقشر  

3306.6 4.9 2.5 

 1.7 3.4 7438.5 فول الصويا وإن كان مكسراً   (1201.00.00)

، غيرها ، ( غيرها)زيوت من بذور عباد الشمس ، وأجزاؤها ،   (1512.19.30)

 من بذور عباد الشمس 
1737.3 1.2 0.6 

(2306.30.00) 
كسـب وغــيـره مـن بقايا صلبة أخـرى، وإن كانت مجروشـة أو  

مطحونة، أو بشـكل كريات مكتلة نـاتـجـة عـن إستخالص الزيوت 

 والدهون النباتية من بذور عباد الشمس 

7113.3 1.1 0.5 

 5.4 10.6 29362.5 سلع أخرى  

 100.0 198.8 766628.5 اإلجمالي  

 قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 

 

  
  



 .(مليون دوالر و طن) 0212أهم الواردات الزراعية السورية من مصر خالل عام  63-2الجدول 

 اسم السلعة الكود الجمركي
كمية الواردات 

 (طن)

قيمة الواردات 

 (مليون دوالر)
% 

 37.0 88.3 128035.2 أرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً   (1006.30.00)

(1701.99.00) 
وسكروز نقي كيماوياً، بحالته ( بنجر)سكر قصب أو سكر شوندر  

 ( مكرر)الصلبة ، غيره ، غيرها 
35884.8 22.1 9.3 

 5.7 13.6 30429.5 بصل وعسقالن ، طازجة أو مبردة  (0703.10.00)

(2403.99.00) 

أنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة؛ تبغ متجانس أو  

 غيرها  -( غيرها)مجدد؛ خالصات وأرواح تبغ 
3198.9 13.0 5.4 

 5.0 11.8 17991.7 أرز أسمر  -أرز مقشور   (1006.20.00)

 4.6 11.0 3348.0 أجبان أخرى   (0406.90.00)

 3.8 9.2 12306.9 فول سوداني، مقشوراً، وإن كان مكسراً   (1202.20.00)

 2.6 6.2 963.7 محضرات كحولية مركبة من األنواع المستعملة إلنتاج المشروبات   (2106.90.10)

 2.5 6.0 547.4 وشاي مخمر جزئياً، في عبوات أخر ( مخمر)شاي أسود   (0902.40.00)

 2.4 5.6 9047.0 غيرها  -منتجات نباتية أخر   (1212.99.90)

 1.9 4.6 15442.3 ، طازجة أو مبردة (طماطم)بندورة   (0702.00.00)

(0713.33.90)  

بما فيها ( فاسيولوس فولجاريس)لوبيا أو فاصوليا، عادية 

 غيرها  -الفاصولياء البيضاء 
5213.0 4.5 1.9 

 1.4 3.4 26032.0 سوبر فوسفات  -أسمدة فوق الفوسفات   (3103.10.00)

 1.3 3.2 12388.6 طازج أو مجفف ( البالنتان)موز بما فيه   (0803.00.00)

(2101.11.90)  

خالصات وأرواح ومركزات البن ، بعبوات يزيد وزن العبوة الصافي 

 كغ ، غيرها 02عن 
572.9 3.1 1.3 

 1.3 3.0 3515.0 غيرها  -( ، فاسيولوس"فيغنا)لوبيا أو فاصوليا   (0713.39.90)

(2004.10.00)  
محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، ( بطاطس)بطاطا 

 02.21مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 
2724.8 1.7 0.7 

 0.6 1.4 142.8 شوكوالته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو ، غيرها  (1806.90.00)

 0.5 1.1 1436.5 حمص   (0713.20.00)

(1703.90.00) 

ناتج من إستخالص أو تكرير "( موالس"دبس السكر )عسل أسود  

 السكر ، غيرها
4100.0 1.1 0.5 

 0.4 1.0 891.1 دهون و زيوت نباتية وأجزاؤها ، غيرها  (1516.20.90)

 9.9 23.6 43415.6 سلع أخرى  

 100.0 238.5 357627.7 اإلجمالي  

قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية : المصدر 



  .0202-0220تطور المؤشرات الكلية حسب القطاعات باألسعار الجارية،  1-1الجدول 

 البيان

 إنتاجية العمل المشتغلون نصيب الناتج المحلي اإلجمالي اإلنتاج المحلي اإلجمالي

 مشتغل/س.ألف ل ألف مشتغل الفرد س.مليون ل س.مليون ل

     من الناتج    

     المحلي    

     اإلجمالي    

 زراعي إجمالي زراعي إجمالي س.ل صناعي زراعي إجمالي صناعي زراعي إجمالي

0220 089820. 98.900 8298.9 0200929 00.090 080029 08888 0.08 0.80 909 082 

0222 0900989 .2..8. 8.2980 028.089 08.9.2 0088.0 80028 .900 0.80 990 088 

0221 2174192 419428 811344 1266891 281177 331959 70693 .920 89. 020 080 

0221 2654585 452361 1056320 1506440 305351 418888 82459 .892 8.2 088 .90 

0221 2991523 528464 1254959 1726404 368791 543946 92237 .982 800 808 000 

0222 3468801 565819 1419593 2020838 392841 628143 105406 .8.8 8.8 820 088 

0220 4161909 653164 1735181 2448060 456746 787430 124621 .9.9 90. 909 920 

0222 4330181 782207 1582346 2520705 570177 635310 125252 .888 809 988 0290 

0212 4937362 766156 1927428 2791775 547475 778312 135398 5054 724 888 0209 

متوسط 

(0220-

0221 % )

1 

0800990 .28009 898900 0000008 088899 090829 89908 .980 0008 .29 989 

متوسط 

(0220-

0212 %)

0 

..88.9. 8999.0 08.9909 00989.8 00.888 89989. 009.0. .888 880 820 88. 

 

  



 .0202-0220تطور المؤشرات الكلية حسب القطاعات باألسعار الجارية،  1-1الجدول ( 1)تتمة 

التغير البسيط 

(0212/0220%) 
09..0 8. 008.8 089.0 000.. 089.8 008.8 -8.. -02.0 028 080 

ير وسطي التغ

(0220-0212 )

0/1 

090.8 92.8 00..8 092.8 88.9 008.8 020.0 0.0 -98.0 00. 008 

دل النمو مع

السنوي البسيط 

(0212/0220%) 

09.8 9.8 00.0 09.. 02.0 0... 02.9 -0 -9.. 00.0 09.8 

دل النمو مع

السنوي البسيط 

(0212/0221%) 

09.9 8.8 00.9 00.9 02.. 8.. 02.0 0 -8.8 00.0 08.0 

طي معدل النمو وس

-0220)السنوي 

0212 %)0/1 

00.0 02.. 08.8 00 00.8 08 00.9 2.. -8.0 0..9 08.0 

 808 ..8 888 990. 80008 008099 990989 0908890 0008000 000999 90.0809 المتوسط

 

 



 .0202-0220تطور المؤشرات الكلية حسب القطاعات باألسعار الجارية،  1-1الجدول ( 0)تتمة 

القيمة 

الدنيا 

 (الصغرى)

089820. 98.900 8298.9 0200929 00.090 0088.0 08888 .920 80. 909 082 

القيمة 

 العظمى
.898980 890028 0808.09 0880880 082088 898.92 090989 0.08 0.80 888 0209 

االنحراف 

 المعياري
0000.00 000089 .888.8 8080.0 008889 028808 09980 928 082 008 098 

معامل 

االختالف 

% 

98.8 08.0 98.0 98.0 90.9 .2 92.9 8.9 08.8 90.0 .0.9 

 .المركزي لإلحصاء والمجموعة اإلحصائية السنوية المكتب : المصدر

  



 . 0202-0220، 0222تطور المؤشرات الكلية حسب القطاعات باألسعار الثابتة لعام  0-1الجدول 

 البيان

 إنتاجية العمل المشتغلون نصيب الناتج المحلي اإلجمالي اإلنتاج المحلي اإلجمالي

 مشتغل/س.ألف ل ألف مشتغل الفرد س.مليون ل س.مليون ل

     من الناتج    

     المحلي    

     اإلجمالي    

 زراعي إجمالي زراعي إجمالي س.ل صناعي زراعي إجمالي صناعي زراعي إجمالي

0220 080008. 99.220 808082 0200808 080229 08.89. 08002 0.08 0.80 90. 089 

0222 08.9880 980..0 808080 0209829 00.289 0.9820 092.8 .900 0.80 980 00. 

0221 1862043 373494 695488 1089027 246270 295369 60768 .920 89. .99 028 

0221 2010392 398112 723752 1156714 265504 286529 63316 .892 8.2 .92 .0. 

0221 2097883 432713 731012 1215082 292457 288140 64919 .982 800 .90 .00 

0222 2206821 378378 754497 1284035 252856 299061 66974 .8.8 8.8 ..8 .22 

0220 2285909 356210 779571 1341516 234872 310654 68291 .9.9 90. .80 .99 

0222 2423488 394265 813518 1420833 265048 321505 70600 .888 809 .90 002 

0212 2508743 362119 854914 1469703 239527 348729 71279 5054 724 .88 022 

متوسط 

(0220-

0221 % )

1 

0889929 98890. 8.80.9 02.200. 009890 088809 08900 .980 0008 982 9.0 

متوسط 

(0220-

0212 %)

0 

0.282.8 982980 908220 0.0289. 0.8.90 908889 82208 .888 880 .9. .98 

 

  



 . 0202-0220، 0222تطور المؤشرات الكلية حسب القطاعات باألسعار الثابتة لعام  0-1الجدول ( 1)تتمة 

التغير البسيط 

(0212/0220%) 
.8.0 -0.8 98.0 .0.0 -9.0 90.8 02.8 -8.. -02.0 08.8 82.. 

ير وسطي التغ

(0220-0212 )

0/1 

90.8 -0.. 08.0 90.8 -0.8 00.0 09.0 0.0 -98.0 90 .0.0 

و معدل النم

السنوي البسيط 

(0212/0220%) 

..8 -2.8 9.8 ..9 -0.0 9.0 0.. -0 -9.. 0.8 9.. 

و معدل النم

السنوي البسيط 

(0212/0221%) 

..8 -... . ..8 -..8 ..8 0.. 0 -8.8 9.8 0.. 

النمو  وسطي معدل

-0220)السنوي 

0212 %)0/1 

0.0 -2.0 . 0.0 -2.0 9.9 0.9 2.. -8.0 ..8 8 

 09. 92. 888 990. 8.909 080898 0089.8 00090.8 890882 999.00 028.880 المتوسط

 

  



 . 0202-0220، 0222تطور المؤشرات الكلية حسب القطاعات باألسعار الثابتة لعام  0-1الجدول ( 0)تتمة 

القيمة 

الدنيا 

 (الصغرى)

080008. 908002 808080 0200808 09.980 0.9820 092.8 .920 80. 90. 00. 

القيمة 

 العظمى
00298.9 .90809 90.80. 0.88829 080.08 9.9808 80088.28 0.08 0.80 .88 002 

االنحراف 

 المعياري
098008 00890 88088 089000 0800. 08000 .908 928 082 08 88 

معامل 

االختالف 

% 

09.8 8 02.9 09.8 8.8 02 8.0 8.9 08.8 09.8 09.8 

 .والمجموعة اإلحصائية السنوية المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر




