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الملخص

هــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل الهيــكل الحالــي لتجــارة التفــاح الخارجيــة فــي ســورية، مــع إلقــاء الضــوء علــى الميــزة 
النســبية لهذا المحصول، والوضع التنافســي في الســوق الخارجية ألهّم الدول المســتوردة للتفاح الســوري، واعتمد 
فــي التحليــل علــى البيانــات الثانويــة المنشــورة  الصــادرة عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة العالميــة )الفــاو(، وذلــك 
لسلســة زمنية امتدت بين 2000-2013. اســتخدمت الّدراســة أســاليب التحليل اإلحصائي الوصفي، باإلضافة 
لتقديــر معــادالت االتجــاه الزمنــي وذلــك للتعــّرف علــى تطــّور كمّيــة، وقيمــة، وســعر، كلٍّ مــن الصــادرات والــواردات 
الســورية مــن التفــاح، وتقديــر بعــض مؤشــرات القــدرة التنافســّية التصديرّيــة، وتطبيــق نمــوذج البرمجــة الخطيــة 
للتوزيــع األمثــل للصــادرات الســورية مــن التفــاح. وبّينــت أهــّم النتائــج أّن مصــر تحتــّل المرتبــة األولــى مــن حيــث 
أهــّم األســواق التصديريــة للتفــاح الســوري بنســبة 51.49٪ مــن متوســط كميــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح، 
ونحــو55.7٪ مــن متوســط قيمــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح، وتتمتــع ســورية بميــزة نســبية ظاهــرة مــن التفــاح، 
حيــث تذبذبــت قيمــة هــذا المعامــل حــول المتوســط العــام وقُــّدر بنحــو 5.14، وســجل معامــل االســتقرار لقيمــة 
ــة المصــّدرة.  الصــادرات أفضــل مســتوى بالمتوســط، والــذي قــدر نحــو 2.41%، يليــه ســعر التصديــر ثــم الكمّي
وتتمتــع ســورية بميــزة نســبية ســعرية فــي تصديــر التفــاح بالنســبة لــدول كلٍّ مــن إيطاليــا، الواليــات المتحــدة، تشــيلي، 
ســبانيا، وألمانيــا، والنمســا، حيــث بلــغ ســعر التصديــر الســوري بالنســبة  وفرنســا، وهولنــدا، ونيوزيلنــدا، وبلجيــكا، واإ
لسعر تصدير كلٍّ منها نحو 77٪، 71٪، 99٪، 71٪، 73٪، 76٪، 85٪، 98٪، 83٪، 85٪ لكلٍّ منها 
علــى التوالــي كمتوســط لفتــرة الدراســة، وبفــرض زيــادة المتــاح مــن التصديــر بمقــدار 20%، أظهــرت نتائــج نمــوذج 
البرمجــة الخطيــة أّن اإليــراد اإلجمالــي بلــغ 84579 مليــون دوالر أي ازداد بمقــدار 21% عــن اإليــراد الفعلــي، 
وأّن الكمّيــة المضافــة للتصديــر تتحــّول إلــى كلٍّ مــن ســوق اإلمــارات بنســبة 87.27%، والســوق المصــري بنســبة 
12.73%، مــن الزيــادة بالمتــاح وذلــك دون خســارة أي مــن األســواق األخــرى. وأوصــت الّدراســة بضــرورة وجــود 
سياســة موّحــدة ومتكاملــة لتشــجيع الصــادرات الزراعيــة، خصوصــًا بالنســبة للمحاصيــل، والمنتجــات التــي تتمتــع 
فيهــا ســورية بميــزة نســبية، وتزيــد فيهــا القــدرة التنافســية، وتوفيــر قاعــدة معلومــات تخــدم قطــاع اإلنتــاج والتصديــر.

ــة:  محصــول التفــاح، الميــزة النســبية الظاهــرة، معامــل عــدم االســتقرار، التنافســّية الســعرّية،  الكلمــات المفتاحي
البرمجــة الخطيــة الرياضيــة.

المقدمة:

ــًة مــن االقتصــاد الحكومــي المخطــط نحــو اقتصــاد أكثــر تحــررًا،  ــة متحّول منــذ بدايــة التســعينات توّجهــت ســورية نحــو إصالحــات بنيوّي
هــذه اإلصالحــات رّكــزت بشــكٍل رئيســي علــى تعديــل القواعــد االقتصادّيــة علــى المســتوى الشــامل، وبشــكٍل خــاص مــن خــالل االنفتــاح 
ن هــذه اإلصالحــات التــي أثــرت  التدريجــي للتجــارة الخارجيــة، وتحريــر القطــاع المالــي، وخلــق بيئــة قانونيــة جديــدة لالســتثمار الخــاص. واإ
علــى االقتصــاد ككل عمقــت الــدالالت نحــو تحــول الزراعــة الســورية، وبالرغــم مــن أّن القطــاع الزراعــي مثــل حوالــي 20% مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي فــي الســنوات األخيــرة، ولكــن ظلــت المنتجــات الزراعيــة المصــدر الثالــث للصــادرات، وهــذا القطــاع تمّيــز بمعــّدٍل عالــي 
مــن االنفتــاح علــى التجــارة الخارجيــة، حيــث بلغــت التجــارة الزراعيــة الدوليــة حوالــي 43% مــن إجمالــي اإلنتــاج الزراعــي لعــام 2006. 
فــي آخــر األمــر، فــإّن القطــاع الزراعــي هــو جــزء رئيســي فــي النمــّو الســريع لقطــاع الصناعــات الزراعيــة -الغذائيــة والــذي لــه دورًا حاســمًا 

فــي توّجــه االقتصــاد الســوري نحــو التصنيــع، وليصــل إلــى زيــادة التكامــل مــع األســواق الزراعيــة -الغذائيــة. 
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إّن تعزيــز حلقــات الترابــط بيــن الــوكالء الممثليــن لمجموعــة الزراعــة الســورية وبقّيــة العالــم هــو عامــل حاســم لكســب الفوائــد االجتماعيــة 
واالقتصاديــة المتوقعــة للتغّيــرات الهيكلّيــة الجاريــة، وســوف يعتمــد هــذا علــى قــدرة قطــاع الزراعــات الغذائيــة الفعلــي علــى اســتغالل 
الفــرص المقّدمــة لــه مــن خــالل الولــوج إلــى األســواق األجنبيــة، وعلــى قدرتــه علــى المنافســة مــع منافســين جــدد فــي األســواق المحليــة. فــي 
الواقــع التحدّيــات التــي تواجههــا الزراعــة الســورية ليســت محصــورة فقــط فــي أدائهــا فــي مجــال الصــادرات، ولكــن أيضــًا فــي قدرتهــا علــى 

االســتجابة لتطــّورات الطلــب المحلــي فــي مــا يخــّص الكمّيــة والنوعّيــة )النســون، 2011(.
وتســعى ســورية لزيــادة الّصــادرات مــن مختلــف القطاعــات وخاّصــًة القطــاع الزراعــي، حيــث أّن زيــادة هــذه الصــادرات ُيعتبــر هــو األداة 
الرئيســة لعــالج الخلــل فــي الميــزان التجــاري الزراعــي الســوري، نظــرًا ألّنهــا مــن العناصــر األساســية لزيــادة حصيلــة الدولــة مــن النقــد 
األجنبــي، ومحصــول التفــاح فــي ســورية ُيعتبــر مــن المحاصيــل الغذائّيــة الهاّمــة، والــذي يفيــض إنتاجــه عــن حاجــة االســتهالك المحلــي 
ــة الهاّمــة الالزمــة لجــذب النقــد األجنبــي، فضــاًل عــن أّن لســورية ميــزة نســبية فــي  منــه، وبالتالــي فهــو يمثــل أحــد المحاصيــل التصديرّي
إنتاجــه محلّيــًا، األمــر الــذي يتطلــب ضــرورة االهتمــام بدراســة صــادرات التفــاح الســورّية فــي مختلــف أســواق الــدول المســتوردة لــه، حيــث 
بلغــت كمّيــة صــادرات العالــم نحــو 8.6 مليــون طــن، بقيمــة بلغــت نحــو 7847 مليــون دوالرًا فــي عــام 2013، وبلغــت الصــادرات الســورية 

.)FAO.STATA( لنفــس العــام نحــو 50.5 ألــف طنــًا، وبلغــت قيمــة الصــادرات الســورية فــي نفــس العــام نحــو 9 8 مليــون دوالرًا
تواجــه الصــادرات الزراعيــة الســورّية منافســة شــديدة فــي األســواق العالميــة فــي ظــل التكتــالت االقتصاديــة الّدوليــة الراهنــة، ممــا يــؤّدي إلــى 
تذبــذب كمّيــة الصــادرات، ولمــا كانــت القــدرة علــى المنافســة تمثــل أهــّم العناصــر الالزمــة لتشــجيع الصــادرات، وباعتبــار التفــاح أحــد أهــّم 
الصــادرات الزراعّيــة البســتانية فــي ســورية، وتتمتــع ســورّية بميــزٍة نســبية فــي إنتاجــه، إال أّنــه فــي بعــض األحيــان يفقــد أثــر الميــزة النســبية 
لــه بســبب ضعــف القــدرة التنافســية فــي الســوق العالمــي، األمــر الــذي أّدى إلــى تذبــذب كلٍّ مــن كمّيــة وقيمــة صادراتــه، وضآلــة النصيــب 
الســوقي لــه فــي العديــد مــن األســواق الخارجيــة، وهــذا مــا لوحــظ فــي الســنوات األخيــرة والتــي أثــرت بشــكٍل ســلبي علــى مســتوى المنَتــج 
وعلــى مســتوى االقتصــاد، وبالتالــي  فــإّن األمــر يتطلــب دراســة القــدرات التنافســية للصــادرات الســورية مــن التفــاح فــي األســواق الدوليــة، 
والتوصــل إلــى النتائــج والتوصيــات التــي تلقــي الضــوء علــى أهــّم مؤشــرات القــدرة التنافســية للتفــاح الســوري، والتوزيــع األمثــل المســتقبلي 

للتفــاح فــي أهــّم األســواق االســتيرادية لــه.
يوجــد العديــد مــن الّدراســات التــي تناولــت دراســة القــدرات التنافســية لتجــارة المحاصيــل الزراعيــة، فقــد أوضــح فــواز وســليمان )2016(، 
ــة للبطاطــس المصريــة فــي األســواق العالميــة، أّن قيمــة الصــادرات المصريــة  فــي دراســٍة لهمــا عــن القــدرة التنافســّية والكفــاءة التصديرّي
أســهمت بنحــو 4.2٪ مــن قيمــة صــادرات العالــم مــن البطاطــس، وبلــغ معــّدل نمــّو كمّيــة الصــادرات المصريــة مــن البطاطــس فــي عــام 
2014 نحــو 60٪، وأّن إحــدى عشــرة دولــة اســتحوذت علــى معظــم الصــادرات المصريــة مــن البطاطــس بنحــو 92٪  لــكلٍّ مــن كمّيــة 
وقيمــة الصــادرات المصريــة مــن البطاطــس إلــى دول العالــم، كانــت فــي مقدمتهــا دولــة روســيا االتحاديــة، حيــث اســتحوذت بمفردهــا علــى 

نحــو 23٪ مــن كميــة الصــادرات ونحــو 25.7٪ مــن قيمــة الصــادرات.
بّيــن خربوطلــي وفضليــة )2014(، فــي دراســة العوامــل المؤثــرة فــي القــدرة التنافســية للصــادرات الســورية، أّن الســوق الســورية مازالــت 
تعانــي مــن ضعــف المنافســة مــع امتالكهــا عــددًا مــن عناصــر القــوة، خاصــة فــي مجــال رخــص األيــدي العاملــة، والطاقــة، والمــواد األوليــة، 
وأّن معظــم الّصــادرات الســورية وبنســبة 83.60% منهــا هــي مــواد نصــف مصنعــة ومــواد خــام، فــي حيــن ال تتجــاوز المــواد المصنعــة 
عــن 16.40% عــام 2010 وهــذا يشــير إلــى ضعــف فــي تنافســية تصديــر المنتجــات المصنعــة. وتمتلــك ســورية وتحديــدًا قطــاع األعمــال 
الخــاص مّيــزات نســبية عديــدة مازالــت بحاجــة لجهــد إضافــي لتحويلهــا إلــى مّيــزات تنافســية، تتجلــى فــي تعظيــم العائــد، والقــدرة علــى 

التســويق الخارجــي للســلع، والخدمــات المنتجــة محليــًا.
وأوضح الجندي وآخرون )2013(، في دراسة عن الوضع التنافسي ألهّم المحاصيل التصديرية في أهّم األسواق العالمية، أّن مصر تمّتع بميزة 
نسبية ظاهرة للصادرات المصرية من محاصيل الّدراسة، وبصفٍة خاّصة محصول البطاطس بنحو 8.8 وبدراسة القيمة النسبية للوحدة، يّتضح 
أّن مصر تصّدر البصل بسعر أقل من متوسط السعر العالمي، وتصّدر األرز بسعر قريب من السعر العالمي، بينما تصّدر القطن والبطاطس 
بسعر أعلى من السعر العالمي خالل فتره الدراسة، كما اّتضح أّن متوسط قوة التصدير لمحصول القطن أعلى من المحاصيل األخرى، حيث 
بلغ نحو 0.49، يليه محصول البطاطس بمتوسط قوة تصدير بلغت نحو 0.09 ، كما اّتضح أّن متوسط سعر التصدير المصري لمحاصيل 
البطاطــس، والبصــل، والقطــن، والــذي بلــغ نحــو 0.48، 0.50، 3.75 دوالر علــى التوالــي ظــّل أعلــى مــن متوســط ســعر التصديــر الــدول المنافســة 
)هولنــدا والهنــد وأمريــكا(  لهــذه المحاصيــل، كمــا يتبّيــن ارتفــاع متوســط مقيــاس عــدم اســتقرار الصــادرات مــن محصولــي األرز والقطــن خــالل الفتــرة 
)1995- 2012( ليكون نحو 47.01%، 50.45% على التوالي، ويرجع عدم استقرار كمّية الصادرات من هذين المحصولين إلى عدم استقرار 
سماعيل )2012(، في دراسة تنافسية الصادرات السلعية في الدول العربية، أّنه قد تباينت الدول العربية في عدد  اإلنتاج لكل منهما. بّين حسن واإ
السلع التي تتمّتع بميزٍة نسبية، بحيث تراجعت في الدول العربية المصدرة للنفط نتيجة استحواذ الصادرات النفطية في بعضها على نسبة فاقت 
 90.0في المائة من إجمالي صادراتها السلعية في عام 2009 مثل: الجزائر، وقطر، والسودان، والكويت، كما تراجعت عدد السلع ذات الميزة 

النسبية في كلٍّ من اإلمارات والسعودية، في حين احتفظت ليبيا بسلعتين فقط خالل األعوام 2002 و2009. 
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بينما ارتفع عدد السلع في ُعمان والبحرين من 7 و 6 سلع عام 2002 إلى 10 و 12 سلعة عام 2009 على التوالي.
كما وأوضح حاتم )2010(، في دراســة لتحديد أهّم العوامل المؤثرة على التنافســية الهيكلية لالقتصاد الســوري ككل، والقطاع الزراعي 
علــى وجــه الخصــوص، باإلضافــة إلــى تحديــد أهــّم العوامــل المؤثــرة علــى القــدرة التنافســّية لمنتجــات )التفــاح، وزيــت الزيتــون، والكمــون( 
فــي أهــّم األســواق التصديريــة الرئيســة والواعــدة، بــأّن الصــادرات الزراعيــة الســورية بصفــٍة عامــة، ومحاصيــل الّدراســة بصفــٍة خاّصــة 
تواجــه العديــد مــن المحــددات التــي تقلــل مــن قدرتهــا التنافســية فــي األســواق االســتيرادية، والتــي تتمثــل فــي: انخفــاض كفــاءة بيئــة األعمــال 
الســورية، والتــي تنعكــس بضعــف االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، وانخفــاض فــي كفــاءة أداء القطاعــات الســورية، وباألخــّص الخدميــة 
والتجــارة الخارجيــة، وانخفــاض كفــاءة العمليــات التصديريــة والمرتبطــة بالصناعــات المغذيــة والمكملــة لعمليــة التصديــر، والكفــاءة اإلنتاجيــة 
لمحاصيــل الّدراســة والتــي تنعكــس علــى جــودة المنتجــات، وكذلــك ارتفــاع المســتويات الســعرية قياســًا بالــدول المنافســة فــي نفــس الســوق 
باإلضافــة إلــى انخفــاض نســبة المصــدر مــن اإلنتــاج الكلــي للمحاصيــل المدروســة، نتيجــة النخفــاض تكنولوجيــا اإلنتــاج، وعــدم وجــود 

دراســات تفصيلّيــة عــن األصنــاف التصديرّيــة المطلوبــة فــي كّل ســوق مــن األســواق المســتوِردة.
اســتهدفت دراســة حاتــم )2006(، التعــّرف علــى أســاليب تنميــة بعــض الّصــادرات الســورية مــن المنتجــات البســتانية، عــن طريــق الوقــوف 
علــى محــددات تنميتهــا، والمشــاكل الرئيســية التــي تواجــه تصديــر هــذه المنتجــات، وقــد اســتخدمت الّدراســة المتغّيــر النوعــي للتعــّرف علــى 
أثــر تطبيــق منطقــة التجــارة الحــّرة العربيــة الكبــرى علــى التجــارة الســورية العربيــة، كمــا تــّم اســتخدام نمــوذج البرمجــة الخطّيــة لدراســة التوزيــع 
األمثــل للصــادرات الســورية مــن التفــاح، والعنــب، والطماطــم، وبّينــت الّدراســة أّن أهــّم العوامــل المحــددة لصــادرات التفــاح الســوري تعــود 

جمالــي صــادرات تركيــا مــن التفــاح. إلــى ســعر التصديــر اللبنانــي بالــدوالر، وســعر التصديــر الســوري بالــدوالر، واإ
كمــا بّيــن العقيــدي )2005(، فــي دراســة قياســية للميــزة النســبية والتنافســية لمجموعــة )الحبــوب، والســكر، والزيــوت( فــي العــراق، أّنــه قــد 
بلغ معّدل قيم الواردات الزراعية الســنوية في العراق حوالي 2.3 مليار دوالرًا للســنوات )2000-2003(، وتشــّكل بدورها نســبة %44 
مــن إجمالــي قيــم الــواردات الســنوية، فــي حيــن تبلــغ قيــم الصــادرات الزراعيــة فــي العــراق حوالــي 14 مليــون دوالرًا ســنويًا، وتشــّكل بدورهــا 
نســبة 0.2% مــن إجمالــي الصــادرات العراقيــة الســنوية للمــدة نفســها. وبّينــت أيضــًا أّن العــراق بلــد مســتورد صافــي للمــواد الغذائيــة بشــكل 
عــام، وخاّصــًة فيمــا يتعلــق بمجموعــة الحبــوب والســكر والزيــوت، حيــث شــّكلت اســتيرادات وصــادرات العــراق بنســبة81%، 19% علــى 
التوالــي مــن إجمالــي قيمــة االســتيرادات والصــادرات لســنة 2002، وهــذا يعنــي أّن العــراق ال يشــّكل عنصــر منافســة للــدول فــي تصديــر 

الســلع مــدار البحــث إلــى الــدول األخــرى.
وأوضحــت القاضــي وشــحاتة )2005(، فــي دراســة القــدرة التنافســية لصــادرات البطاطــس المصريــة فــي األســواق الخارجيــة، أّنــه وفيمــا يتعّلــق 
بالقــدرة التنافســية لصــادرات البطاطــس المصريــة داخــل الســوق البريطانــي، فقــد تبّيــن أّن هولنــدا، فرنســا، وأســبانيا مــن أهــّم الــدول 
المنافســة لنفــاذ صــادرات البطاطــس المصريــة داخــل الســوق البريطانــي، وبدراســة القــدرة التنافســية لصــادرات البطاطــس المصريــة داخــل 
الســوق البريطانــي، تبّيــن أّن مصــر تحتــّل المرتبــة األولــى مــن نســبة إنفــاق إنجلتــرا علــى اســتيراد البطاطــس والتــي بلغــت فــي المتوســط 
نحــو36.1٪، يليــه كل مــن هولنــدا، وفرنســا، واســبانيا بنســبة 25.9%، 20.7%، 17.3% علــى التوالــي، خــالل متوســط الفتــرة 

.)2003  -1985(
بّيــن حســن وبــن عــوف )2005(، فــي دراســة محــددات القــدرة التنافســية للصــادرات المصريــة مــن بعــض محاصيــل الفاكهــة فــي ســوق 
ــًا علــى القــدرة التنافســية لصــادرات البرتقــال مــع جنــوب إفريقيــا وصــادرات المانجــو مــع الهنــد  الســعودية، أّن للســعر النســبي تأثيــرًا إيجابي
وباكســتان، وتأثيــرًا ســلبيًا علــى القــدرة التنافســية لصــادرات البرتقــال مــع لبنــان وجنــوب إفريقيــا واألردن، ولصــادرات الليمــون مــع تركيــا واألردن 
وجنــوب إفريقيــا، وبالنســبة لمحــدد كفــاءة أداء العمليــات التصديريــة، تبّيــن أّن لــه تأثيــرًا إيجابيــًا علــى القــدرة التنافســية لصــادرات البرتقــال مــع 
تركيا وجنوب إفريقيا واألردن، ولصادرات الليمون مع تركيا واألردن، ولصادرات المانجو مع باكستان، وتأثيرًا سلبيًا على القدرة التنافسية 

لصــادرات البرتقــال مــع لبنــان، وصــادرات الليمــون مــع جنــوب إفريقيــا، وصــادرات المانجــو مــع الهنــد والســودان فــي الســوق الســعودية.
يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل الهيــكل الحالــي لتجــارة التفــاح الخارجيــة فــي ســورية، مــع إلقــاء الضــوء علــى الميــزة النســبية لهــذا 
المحصــول، والوضــع التنافســي فــي الســوق الخارجيــة ألهــم الــدول المســتوردة للتفــاح الســوري، والتعــرف علــى تطــور صــادرات وواردات 
ســورية مــن التفــاح مــن حيــث الكمّيــة والســعر والقيمــة، وأيضــًا دراســة وتحليــل نمــاذج البرمجــة الخطيــة لتوزيــع الصــادرات الســورية مــن 
التفــاح إلــى أهــّم الــدول المســتوردة لهــا مــن ســورية، وذلــك مــن خــالل دراســة التوزيــع الفعلــي لتلــك الصــادرات، ثــم دراســة التوزيــع المتوقــع 

ــادة المتــاح للتصديــر بمقــدار %20. بعــد زي

مواد البحث وطرائقه:

أواًل: البيانــات المســتخدمة: اعتمــدت الّدراســة بصــورٍة أساســية علــى البيانــات الثانويــة المنشــورة  للمحصــول المــدروس )التفــاح( والصــادرة 
عــن وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، وعلــى البيانــات التــي تصــدر عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة العالميــة )الفــاو(، وذلــك لسلســة 

زمنيــة امتــدت بيــن 2000- 2013 وفقــًا لواقــع البيانــات وتوافرهــا وتوافقهــا مــع النمــاذج المقــدرة.
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ثانيًا: أسلوب تحليل البيانات: تم تطبيق المنهجية التالية لتحقيق أهداف الدراسة:
◄ اعتمدت الدراسة على أساليب التحليل الوصفي كالمتوسطات واألهمّية النسبية.

◄  تقديــر معــادالت االتجــاه الزمنــي وذلــك للتعــّرف علــى تطــّور كمّيــة، وقيمــة، وســعر، كلٍّ مــن الصــادرات والــواردات الســورية مــن 
التفــاح.

◄ اسُتخِدمت أهم مؤشرات القدرة التنافسية التصديرية  )Porter, 1990; William, 1995( والتي تمثلت بمايلي:
1: معامل الميزة النسبّية الظاهرة: 

يشــير هــذا المعامــل إلــى الفــرص المحتملــة لتوّســع التجــارة، ويعطــي صــورة تقريبيــة للصــادرات المســتقبلية مــن الســلعة المدروســة، 
وذلــك مــن خــالل مقارنــة نصيــب الدولــة مــن الصــادرات العالميــة مــن ســلعة مــع نصيــب الصــادرات الكليــة أو الزراعيــة لتلــك الدولــة، 
مــن إجمالــي الصــادرات الكليــة أو الزراعيــة العالميــة، وعنــد زيــادة قيمــة هــذا المؤشــر عــن الواحــد الصحيــح فــإّن ذلــك يــدّل علــى أّن 
الدولــة تتمّتــع بميــزة نســبية ظاهــرة مــن تلــك الســلعة، أمــا إذا قــّل عــن الواحــد الصحيــح فــإّن ذلــك يشــير أّن تلــك الدولــة تعانــي مــن 

تخّلــف نســبي فــي الميــزة الظاهــرة للســلعة، ويمكــن حســاب الميــزة النســبية الظاهــرة للمحاصيــل موضــع الّدراســة كمــا يلــي:

.j إجمالي قيمة الصادرات الزراعية للدولة :               .i من السلعة j قيمة صادرات الدولة :          

          : قيمة صادرات العالم من السلعة i.                : إجمالي قيمة الصادرات الزراعية العالمية.

2: معامل عدم االستقرار: 
ّنمــا وهــو  إّن المســتوى المرغــوب أو المســتوى الــذي تطمــح لــه الــدول مــن الصــادرات ليــس فقــط تحقيــق عائــد معّيــن خــالل فتــرة مــا، واإ
األهــم هــو تحقيــق االســتقرار لهــذا العائــد، وهنــاك عــدة طــرق لقيــاس درجــة عــدم االســتقرار للصــادرات ومــن بينهــا الطريقــة النســبية المئويــة 

لمتوســطات االنحرافــات، حيــث يتــم تطبيقهــا وفقــًا للخطــوات التاليــة:
1- تقديــر معــادالت االتجــاه الزمنــي العــام لكمّيــة أو قيمــة أو ســعر صــادرات المحصــول خــالل الفتــرة المــراد حســاب درجــة اســتقرار 

صادراتهــا مــن ســلعة مــا.
2- حساب القيمة التقديرية للكمّية أو قيمة أو سعر المحصول خالل نفس الفترة.

3- يتّم حساب قيمة معامل عدم االستقرار بالمعادلة اآلتية:

y: القيمة األصلية للمتغير المدروس.^y : القيمة التقديرية للمتغير المدروس وفقًا لمعادلة االتجاه العام. 
ووفقــًا لهــذه الطريقــة تعتبــر الحالــة المثلــى الســتقرار صــادرات ســلعة مــا معينــة، عندمــا يكــون قيمــة هــذا المعامــل مســاويًا للصفــر أو تقتــرب 

منــه، بغــض النظــر عــن اإلشــارة.

3: مؤشر المركز التنافسي )التنافسية السعرية(: 
ُيعتبــر الســعر التصديــري مــن المؤشــرات الهاّمــة، وذلــك  لجــذب المزيــد مــن األســواق االســتيرادية فــي ظــل التقــارب النوعــي للســلعة 
المصــّدرة لنظيرتهــا بالــدول األخــرى المصــدرة، وكلمــا انخفــض الســعر التصديــري بالمقارنــة بنظيرتهــا بالــدول األخــرى المنافســة، فــإّن 
ذالــك يعنــي وجــود ميــزة ســعرّية للســلعة المصــدرة وقــدرة تنافســية أفضــل، والســعر التصديــري ال يعكــس فقــط التكاليــف اإلنتاجيــة للســلعة، 
ولكنــه يتأثــر بعوامــل أخــرى مثــل تكاليــف النقــل، والضرائــب، وموعــد التصديــر وغيرهــا مــن التكاليــف المرتبطــة بعمليــة التصديــر، والتــي 
أصبحــت أكثــر تأثيــرًا علــى الســعر التصديــري مــن التكاليــف اإلنتاجيــة، ويحســب المركــز التنافســي الســعري كمــا فــي المعادلــة التاليــة:

      

       : النسبة بين سعر الدولة المنافسة إلى سعر الدولة )هنا هي سورية(.
       : سعر الدولة المصّدرة )سورية(.            : سعر الدولة المنافسة.

lnS= [(y-y^)/y^] * 100

       RCAji = (Xji / Xja) / (Xwi / Xwa)

Xji

Xwi

Xja

Xwa

pAj = ps/pc

pAj

pspc
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4: مؤشــر النصيــب الســوقي: ُيعتبــر النصيــب الســوقي أحــد المؤشــرات التنافســية حيــث أّن ارتفاعــه يمثــل أحــد األهــداف الرئيســية لعمليــة 
توســيع حجــم المبيعــات الخارجيــة ألي دولــة، وبذلــك فــإّن ارتفــاع النصيــب الســوقي، يعكــس ارتفــاع الوضــع التنافســي ألي دولــة، ويعّبــر 
مؤشــر النصيب الســوقي عن النســبة المئوية لصادرات دولة ما من ســلعٍة معينة، إلى ســوق معّين إلى واردات تلك الســوق من مختلف 

دول العالــم مــن تلــك الســلعة ،ويتــم حســابه بالمعادلــة التاليــة:

      
.i من السلعة c إلى الدولة j صادرات الدولة : Xjci     .i من السلعة j النصيب السوقي للدولة : MSHji

.i من العالم من السلعة c إجمالي واردات الدولة :  Mcwi

ويدّل ارتفاع قيمته على تحّسن الوضع التنافسي للنصيب السوقي للدولة بالنسبة للسلعة في سوق الدولة المستوردة.

5: معّدل اختراق األسواق: 
ُيعتبر معّدل اختراق األسواق هو أحد أكثر معايير قياس التنافسية انتشارًا، ويمكن تعريفه على أّنه عبارة عن النسبة بين واردات

 دولة معينة من سلعة ما، واستهالكها الظاهري من تلك السلعة، ويتّم قياس معامل اختراق األسواق بالمعادلة التالية:
     

،c في الدولة i من السلعة j معّدل اختراق السوق للدولة : MPRjci

،i من السلعة c إنتاج الدولة : Qci    .j من الدولة i من السلعة c واردات الدولة : Mcij

.i من السلعة c صادرات الدولة : Xci          .i من السلعة c إجمالي واردات الدولة :Mci

وتتــراوح قيمــة هــذا المؤشــر بيــن الصفــر والواحــد الصحيــح، وكلمــا زادت القيمــة الناتجــة مــن هــذه المعاملــة يــدّل ذلــك علــى اتســاع الســوق 
وســهولة دخولــه والعكــس صحيــح، ومــن وجهــة النظــر المتعلقــة بالتنافســية فــإن معــدل اختــراق األســواق يــدّل علــى مــدى وجــود ســوق 

خارجــي حقيقــي للســلعة مــن عدمــه.
◄اســُتخِدمت منهجيــة البرمجــة الرياضيــة: )بــري، 2003( تعتمــد الصياغــة الرياضيــة لنمــوذج التوزيــع األمثــل للصــادرات الســورية علــى 

تحقيــق أقصــى عائــد إجمالــي تصديــري، ومــن ثــم فــإن دالــة الهــدف تأخــذ الصيغــة التاليــة:
حيث:

:Max.الهدف هو تعظيم اإليراد اإلجمالي من صادرات سورية من التفاح وفقًا لسعر التصدير
:F)Xi(.دالة الهدف

:)Pi(.)قيم حقيقية تسمى معامالت مساهمة المتغيرات المؤثرة في دالة الهدف وتمثل هنا سعر التصدير )دوالر/طن
:Xi .المتغيرات المؤثرة بدالة الهدف، وتمثل هنا الكمية المصدرة من السلعة السورية للدول المستوردة بالطن والتي سوف يحددها النموذج
:n.عدد المتغيرات المؤثرة في الدالة الهدف

:XM.المتوسط اإلجمالي للسعة التصديرية للسلعة )التفاح( السورية بالطن
:XE.متوسط السعة االستيرادية اإلجمالية لكل دولة من التفاح محل الدراسة خالل فترة الدراسة
:XA.متوسط السعة التصديرية الفعلية لكل دولة من التفاح خالل فترة الدراسة

X1 + X2 ................Xn <  XM

X1,X2................Xn > 0

دالة الهدف

1 – القيد األساسي:

2- القيود اإلضافية:

3- قيد شرط الالسلبية :

MSHji = (Xjci / Mcwi) * 100

MPRjci = Mcij / (Qci + Mci - Xci)

القيود:
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النتائج والمناقشة:

)1(: تطّور الّصادرات السورية من التفاح:

)1-1(: تطّور كمّية الّصادرات السورية من التفاح: 
يتبّيــن مــن دراســة الجــدول )1( أّن كمّيــة الّصــادرات الســورية مــن التفــاح خــالل فتــرة الّدراســة قــد تراوحــت بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ نحــو 
11 ألــف طنــًا فــي عــام 2003، وحــدٍّ أقصــى بلــغ نحــو 163 ألــف طنــًا فــي عــام 2009، وبمتوســط ســنوي بلــغ حوالــي 62 ألــف طنــًا، 
وتظهــر تقديــرات معادلــة االتجــاه الزمنــي العــام لتطــّور كمّيــة الّصــادرات الســورية بالطــن خــالل فتــرة الّدراســة، أّنهــا ذات اتجــاه متزايــد 

ومعنوّيــة إحصائيــة، كمــا فــي المعادلــة رقــم )1(، فــي الجــدول )2(.

)1-2(: تطّور سعر تصدير الطن للتفاح في سورية: 
تبّيــن مــن دراســة الجــدول )1( أيضــًا التزايــد فــي ســعر تصديــر الطــن مــن التفــاح، حيــث بلــغ كحــد أدنــى نحــو 372.16 دوالر/طــن عــام 
2004 وكحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو 1752.85 دوالر/طــن عــام 2013، وبمتوســط ســنوي بلــغ حوالــي 632.95 دوالر/طــن، وأوضحــت 
عالقــة االتجــاه العــام لتطــور ســعر تصديــر الطــن مــن التفــاح الســوري، كمــا فــي المعادلــة رقــم )2(، فــي الجــدول )2( إلــى أّنهــا ذات 

اتجــاه متزايــد ومعنوّيــة إحصائيــة.

)1-3(: تطّور قيمة الّصادرات السورية من التفاح: 
ــن مــن دراســة الجــدول )1( أّن قيمــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح خــالل فتــرة الّدراســة تراوحــت بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ  وكذلــك يتبّي
نحــو  5.56 مليــون دوالرًا فــي عــام 2003، وحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو 102 مليــون دوالرًا فــي عــام 2009، وبمتوســط ســنوي بلــغ حوالــي 
40.160 مليــون دوالرًا، وتشــير تقديــرات معادلــة االتجــاه الزمنــي العــام لتطــّور قيمــة الصــادرات الســورية بالمليــون دوالر خــالل فتــرة 

الّدراســة أيضــًا أّنهــا ذات اتجــاه متزايــد ومعنوّيــة إحصائّيــة، كمــا فــي المعادلــة رقــم )3(، فــي الجــدول )2(.

)1-4(: تطّور الزيادة والنقص السنوي في كمّية وسعر وقيمة التصدير للّصادرات السورية من التفاح: 
يتبّيــن مــن دراســة الجــدول )1(، أّن النســبة المئويــة للزيــادة الســنوية فــي كمّيــة الّصــادرات الســورية مــن التفــاح تراوحــت بيــن حــدٍّ أدنــى 
بلــغ نحــو 4.36% فــي عــام 2001، وحــد أعلــى بلــغ نحــو 238.61% فــي عــام 2006، وتراوحــت النســبة المئويــة للنقــص الســنوي 

بيــن حــّدس أدنــى بلــغ نحــو 3.88% فــي عــام 2007، وحــّدس أعلــى بلــغ حوالــي 70.47% فــي عــام 2012.
أّمــا بالنســبة للزيــادة والنقــص الســنوي فــي ســعر التصديــر الســوري للتفــاح، فقــد تراوحــت النســبة المئويــة للزيــادة الســنوية فــي ســعر 
تصديــر طــن التفــاح بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ نحــو 11.14% فــي عــام 2004، وحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو 133.51% فــي عــام 2013، 
وتراوحــت النســبة المئويــة للنقــص الســنوي بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ نحــو 0.98% فــي عــام 2002، وحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو %26.22 

فــي عــام 2004.
وكذلــك فقــد تراوحــت النســبة المئويــة للزيــادة الســنوية فــي قيمــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ نحــو %76.55 
فــي عــام 2005، وحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو 483.81% فــي عــام 2013، وتراوحــت النســبة المئويــة للنقــص الســنوي بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ 

نحــو 5.60% فــي عــام 2001، وحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو 66.94% فــي عــام 2012. 
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الجدول 1. تطور كمية وقيمة صادرات سورية من التفاح )2013-2000).

العام

كمية
صادرات التفاح ألف طن

سعر
تصدير طن التفاح )دوالر(

قيمة
صادرات التفاح )مليون دوالر(

 ٪ للزيادة والنقصالكمية
 ٪ للزيادة والنقص السنويسعر التصديرالسنوي

 ٪ للزيادة والنقصالقيمة 
 السنوي

200015.27-506.68-7.74-

200115.944.36458.34-9.547.31-5.60

200214.79-7.18453.86-0.986.71-8.09

200311.02-25.49504.4011.145.56-17.19

200428.03154.32372.16-26.2210.4387.64

200538.4937.31478.4928.5718.4276.55

2006130.34238.61585.3922.3476.30314.26

2007125.28-3.88448.48-23.3956.19-26.36

200889.40-28.64548.8522.3849.07-12.67

2009162.7482.04626.9814.24102.04107.95

2010103.68-36.29703.6412.2372.95-28.51

201168.39-34.03670.50-4.7145.86-37.14

201220.20-70.47750.6611.9615.16-66.94

201350.50150.021752.85133.5188.51483.81

.FAOSTATA،المصدر: جمعت وحسبت من قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة

الجدول 2. معادالت االتجاه الزمني العام لقيمة وكمية وسعر التصدير للصادرات السورية للتفاح خالل الفترة )2000- 2013).

FR2المتوسط السنويالنموذجالمتغير التابعرقم المعادلة

y = 10320.633 +0.793 lnXكمية الصادرات1
*2.9862434.43*8.880.426

y = 358.715 + 0.27 lnXسعر التصدير2
*2.346632.9486*5.5110.315

y = 3702.161 + 1.063 lnXقيمة الصادرات3
**3.99540160.07**15.960.571

* معنوية عند مستوى 5 %. ** معنوية عند مستوى 1 %.

Y: القيمة التقديرية لتطور إجمالي المتغيرات التابعة )كمية، سعر، قيمة( صادرات سورية من التفاح خالل الفترة الزمنية )2013-2000).
.14،.................. ،3 ،2 ،1 = t المتغير المستقل ويمثل عنصر الزمن بالسنوات :X

المصدر:  حسبت من الجدول )1).
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)2(: تطور الواردات السورية من التفاح:

)2-1(: تطّور كمّية الواردات السورية من التفاح: 
يتبّيــن مــن دراســة الجــدول )3( أّن كمّيــة الــواردات الســورية مــن التفــاح خــالل فتــرة الدراســة قــد تراوحــت بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ نحــو 0 طنــًا 
فــي األعــوام 2000، 2002، 2004، وحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو 42.7 ألــف طنــًا فــي عــام 2013، وبمتوســط ســنوي بلــغ حوالــي 

6062.357 طنــًا.
وتشــير تقديــرات معادلــة االتجــاه الزمنــي العــام لتطــّور كمّيــة الــواردات الســورية بالطــن خــالل فتــرة الّدراســة، كمــا فــي المعادلــة رقــم 
)1(، بالجــدول رقــم)4( إلــى أنهــا ذات اتجــاه متزايــد ومعنوّيــة إحصائيــة، بمعــّدل ســنوي بلــغ نحــو 1920.319 طنــًا ســنويًا، 

أو مــا يمثــل نحــو 31.7٪ مــن متوســط الكميــات المســتوردة ســنويًا إلــى ســورية.

)2-2(: تطّور سعر اإليراد السوري للتفاح: 
تبّيــن مــن دراســة الجــدول )3( أيضــًا التزايــد فــي ســعر اســتيراد الطــن مــن التفــاح خــالل فتــرة الّدراســة فقــد تراوحــت بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ 
نحــو 0 دوالر/طــن فــي األعــوام 2000، 2002، 2004، وكحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو  852.89 دوالر/طــن عــام 2011، وبمتوســط 

ســنوي بلــغ حوالــي 334.7614 دوالر/طــن.
وأوضحــت عالقــة االتجــاه العــام، كمــا فــي المعادلــة رقــم )2(، فــي الجــدول )4( إلــى أّنهــا ذات اتجــاه متزايــد، وتزايــد ســعر االســتيراد 
بمقــدار بلــغ نحــو 31.248 دوالر/طــن ســنويًا مّثلــت نحــو 9.3% مــن متوســط ســعر االســتيراد الســنوي فــي ســورية خــالل فتــرة 

الّدراســة.

)2-3(: تطّور قيمة الواردات السورية من التفاح: 
وكذلــك يتبّيــن مــن دراســة الجــدول )3( أّن قيمــة الــواردات الســورية مــن التفــاح خــالل فتــرة الدراســة تراوحــت بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ نحــو 
0  مليــون دوالرًا فــي األعــوام 2000، 2002، 2004، وحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو 24 مليــون دوالرًا فــي عــام 2013، وبمتوســط ســنوي 

بلــغ حوالــي 3.4 مليــون دوالرًا.
وتشــير تقديــرات معادلــة االتجــاه الزمنــي العــام لتطــّور قيمــة الــواردات الســورية باأللــف دوالر خــالل فتــرة الّدراســة، كمــا فــي المعادلــة 
رقــم )3(، بالجــدول )4(، إلــى تزايدهــا بمعــّدل ســنوي معنــوي إحصائــي بلــغ نحــو 1115.169 ألــف دوالرًا ســنويًا، أو مــا يعــادل نحــو 

32.9٪ مــن متوســط قيمــة واردات التفــاح ســنويًا فــي ســورية.

)2-4(: تطّور الزيادة والنقص السنوي في كمية وسعر وقيمة الواردات السورية من التفاح: 
يتبّيــن مــن دراســة الجــدول )3(، أّن النســبة المئويــة للزيــادة الســنوية فــي كميــة الــواردات الســورية مــن التفــاح تراوحــت بيــن حــدٍّ أدنــى 
بلــغ نحــو 38.22% فــي عــام 2006، وحــد أعلــى بلــغ نحــو 639.99% فــي عــام 2013، وتراوحــت النســبة المئويــة للنقــص 

الســنوي بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ نحــو 70.68% فــي عــام 2012، وحــدٍّ أعلــى بلــغ حوالــي 100% فــي عامــي 2002 و 2004.
 أمــا بالنســبة للزيــادة والنقــص الســنوي فــي ســعر االســتيراد الســوري للتفــاح فقــد تراوحــت النســبة المئويــة للزيــادة الســنوية فــي ســعر 
اســتيراد طــن التفــاح بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ نحــو 12.82% فــي عــام 2007، وحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو 217.95% فــي عــام 2011، 
وتراوحــت النســبة المئويــة للنقــص الســنوي بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ نحــو 54.15% فــي عــام 2012، وحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو 100% فــي 

عامــي 2002 و2004. 
وكذلــك فقــد تراوحــت النســبة المئويــة للزيــادة الســنوية فــي قيمــة الــواردات الســورية مــن التفــاح بيــن حــد أدنــى بلــغ نحــو %129.03 
فــي عــام 2009، وحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو 967.40% فــي عــام 2013، وتراوحــت النســبة المئويــة للنقــص الســنوي بيــن حــدٍّ أدنــى بلــغ 

نحــو 3.88% فــي عــام 2008، وحــدٍّ أعلــى بلــغ نحــو 100% فــي عامــي 2002 و2004.
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الجدول 3. تطور كمية وقيمة واردات سورية من التفاح )2013-2000)

العام
قيمة الوردات التفاح )مليون دوالر(سعر طن االستيراد )دوالر(كمية ورادات التفاح )ألف طن(

 ٪ للزيادة والنقص السنويالقيمة ٪ للزيادة والنقص السنويسعر االستيراد ٪ للزيادة والنقص السنويالكمية
20000-0.00-0-

20010.16-312.50-0.05-

20020-100.000.00-100.000-100.00

20030.50-364.54-0.18-

20040-100.000.00-100.000-100.00

20050.23-844.44-0.19-

20060.3138.22344.05-59.260.11-43.68

20071.00220.58388.1612.820.39261.68

20082.70170.71137.83-64.490.37-3.88

20093.8944.24218.8558.780.85129.03

20107.89102.72268.2522.572.12148.47

201119.69149.53852.89217.9516.80693.39

20125.77-70.68391.06-54.152.26-86.56

201342.73639.99564.0944.2524.10967.40
.FAOSTATA،المصدر: جمعت وحسبت من قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة

الجدول 4. معادالت االتجاه الزمني العام لقيمة وكمية وسعر االستيراد للتفاح في سورية خالل الفترة )2000- 2013).

FR2معدل التغيرالمتوسط السنويالنموذجالمتغير التابعرقم المعادلة

y = -8340.033 + 1920.319Xكمية واردات1
**)3.206(6062.35731.7**10.2790.461

y = 100.401 + 31.248Xسعر االستيراد2
)1.874(334.76149.33.50.226

y = -4977.055 + 1115.169Xقيمة الواردات3
*)2.809(3386.71432.9*7.8920.397

* معنوية عند مستوى 5 %. ** معنوية عند مستوى 1 %.
Y: القيمة التقديرية لتطور إجمالي المتغيرات التابعة )كمية، سعر، قيمة( واردات سورية من التفاح خالل الفترة الزمنية )2013-2000).

.14،.................. ،3 ،2 ،1 = t المتغير المستقل ويمثل عنصر الزمن بالسنوات :X
المصدر:  حسبت من الجدول )3).

)3(: التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات السورية من التفاح:

)3-1(: تطور كمية وقيمة الصادرات السورية ألهم األسواق المستوردة للتفاح السوري لمتوسط الفترة 2000- 2010: 
يتبيــن مــن دراســة الجــدول )5( أًن أهــم األســواق التصديريــة للتفــاح الســوري تتركــز فــي تســع دول، حيــث اســتحوذت علــى مــا يقــدر بنحــو 
97.87٪ و 98.40% من متوسط كل من كمية وقيمة الصادرات السورية من التفاح )بالترتيب( إلى دول العالم خالل الفترة موضع 
الدراســة، وقــد جــاءت دولــة مصــر فــي مقدمــة هــذه الــدول، حيــث اســتحوذت بمفردهــا علــى نحــو 51.49٪ مــن متوســط كمّيــة الصــادرات 
الســورية مــن التفــاح، ونحــو 55.7٪ مــن متوســط قيمــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح، يليهــا األردن بنحــو 19.08٪ مــن متوســط كمّيــة 
الصــادرات، ونحــو 15.6٪ مــن متوســط قيمــة الصــادرات، ثــم تأتــى العــراق بالمركــز الثالــث بنحــو 12.61٪ مــن متوســط كمّيــة الصــادرات 
الســورية مــن التفــاح، ونحــو 14.7٪ مــن متوســط قيمــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح، ثــم تأتــي دول كل مــن العربيــة: الســعودية، وليبيــا، 
والســودان )ســابقًا(، واإلمــارات، واليمــن، والكويــت فــي المراكــز مــن الرابــع حتــى التاســع بنحــو %4.72، %4.06، %1.97، %1.68، 
1.16%، 1.10% مــن متوســط كمّيــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح لــكل منهــا علــى التوالــي، ونحــو %3.93،%3.29، %2، 

1.28%، 0.985%، 0.875%، مــن متوســط قيمــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح لــكلٍّ منهــا علــى التوالــي.
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الجدول 5. كمية وقيمة الصادرات ألهم األسواق المستوردة للتفاح السوري لمتوسط الفترة 2000- 2010.  
الكمية: ألف طن. قيمة: مليون دوالر.

قيمة الصادرات بالمليون دوالركمية التصدير ألف طنالبلد

%المتوسط%المجموع%المتوسط%المجموع

345.1051.4931.3751.49211.5855.6819.2355.68مصر

127.8519.0811.6219.0859.3315.615.3915.61األردن

84.5012.617.6812.6156.0214.745.0914.74العراق

31.624.722.874.7214.943.931.363.93العربية السعودية

27.224.062.474.0612.513.291.143.29ليبيا

13.221.971.201.977.622.010.692.01السودان )سابقا(

11.271.681.021.684.861.280.441.28اإلمارات

7.761.160.711.163.740.990.340.99اليمن

7.391.100.671.103.320.870.300.87الكويت

14.282.131.302.136.081.600.551.60أسواق أخرى

670.21100.0060.93100.00380.00100.0034.55100.00المجموع
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)3-2(: تطّور كمّية وقيمة الواردات السورية من التفاح لمتوسط الفترة 2000- 2010: 
يتبّيــن مــن دراســة الجــدول )6( أّن أهــّم األســواق االســتيرادية للتفــاح فــي ســورية تترّكــز فــي ثــالث دول، حيــث اســتحوذت علــى 
مــا يقــدر بنحــو 94.5٪ و%88.01 مــن متوســط كلٍّ مــن كمّيــة وقيمــة الــواردات الســورية مــن التفــاح )بالترتيــب( مــن دول العالــم 
خــالل الفتــرة موضــع الدراســة، وقــد جــاء لبنــان فــي مقدمــة هــذه الــدول، حيــث اســتحوذ بمفــرده علــى نحــو 68.31٪ مــن متوســط كمّيــة 
الــواردات الســورية مــن التفــاح، ونحــو 44.88٪ مــن متوســط قيمــة الــواردات الســورية مــن التفــاح، يليهــا تركيــا بنحــو 19.05٪ مــن 
متوســط كمّيــة الــواردات، ونحــو 31.45٪ مــن متوســط قيمــة الــواردات، ثــم تأتــى األردن بالمركــز الثالــث بنحــو 7.14٪ مــن متوســط 

كمّيــة الــواردات الســورية مــن التفــاح، ونحــو 11.68٪ مــن متوســط قيمــة الــواردات الســورية مــن التفــاح.

الجدول 6. كمية وقيمة الواردات السورية من التفاح المستورد بالطن الفترة 2000- 2010. الكمية: ألف طن.      قيمة: مليون دوالر.

البلد
قيمة الواردات بالمليون دوالركمية الوارد ألف طن

%المتوسط%المجموع%المتوسط%المجموع

1.1277.140.56359.470.44811.680.22414.41األردن

10.78868.313.59660.41.72144.880.5736736.92لبنان

3.00819.051.50425.261.20631.450.60338.8تركيا

Unspecified0.8695.50.289674.870.4611.990.153339.87

15.7921005.953171003.8351001.554100المجموع
.FAOSTATA،المصدر: جمعت وحسبت من قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة



العبداهلل وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)3(: 64-83. أيلول/سبتمبر 2018

Al-Abdala et al .,  Syrian Journal of Agricultural Research 5(3): 64- 83. September 2018

74

)4(: مؤشرات القدرة التنافسية التصديرية للتفاح السوري في أهم األسواق االستيرادية لها )2000- 2013(:

)4-1(:معامل الميزة النسبية الظاهرة: 
تبّيــن مــن الجــدول )7( أّن األهمّيــة النســبية لقيمــة صــادرات ســورية مــن التفــاح مــن قيمــة الصــادرات الزراعيــة قــد بلغــت بالمتوســط 
نحــو 3% لمتوســط الفتــرة )2000-2013(، وقــد بلغــت أعلــى نســبة عــام 2013 والتــي قــدرت بنحــو 11.83%، ويشــير نفــس 
الجــدول إلــى ارتفــاع قيمــة مؤشــر الميــزة النســبية الظاهــرة عــن الواحــد الصحيــح فــي جميــع ســنوات الدراســة عــدا عامــي 2002 
و2003 ممــا يــدّل علــى أّن ســورية تتمتّــع بميــزة نســبية ظاهــرة مــن التفــاح، ويالحــظ تذبــذب قيمــة هــذا المعامــل حــول المتوســط العــام 

والــذي ُقــّدر بنحــو 5.14، وقــد بلــغ أقصــى حــدٍّ لــه عــام 2013 حيــث ُقــّدر بنحــو 20.58.

الجدول 7. مؤشر الميزة النسبية الظاهرية للتفاح السوري خالل الفترة 2000-2013      القيمة: مليون دوالر

قيمة الصادرات )مليون دوالر(

 قيمة صادرات سوريةالسنوات
من التفاح

 قيمة الصادرات الزراعية
 قيمة صادرات العالم%السورية

من التفاح
 قيمة الصادرات الزراعية

الميزة النسبية الظاهرية%العالمية

20007.74657.941.182282.76411044.490.562.12

20017.31652.861.122422.30414421.660.581.91

20026.711066.750.632882.75442746.050.650.97

20035.56885.590.633422.57525374.830.650.96

200410.43984.981.063820.73607413.800.631.68

200518.42848.372.173887.04653561.600.593.65

200676.301776.954.294370.19721502.030.617.09

200756.192188.322.575594.68873312.100.644.01

200849.072593.801.896379.291067587.620.603.17

2009102.042467.964.135605.21950996.870.597.01

201072.952550.372.866479.141084786.920.604.79

201145.86881.415.207149.601320288.840.549.61

201215.16638.252.387182.021338096.950.544.43

201388.51748.4811.838028.151397068.840.5720.58

40.161353.003.004964.74843443.040.605.14المتوسط
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)4-2(: معامل عدم االستقرار: 
تــّم تقديــر معامــل عــدم االســتقرار لــكلٍّ مــن الكمّيــة والقيمــة والســعر للتفــاح الســوري، حيــث توّضــح هــذه المعامــالت درجــة التذبذبــات 

الســنوية فــي كلٍّ منهــا.

أ(: معامل عدم االستقرار على المستوى الكلي: 
وبحســاب معامــل االســتقرار لــكلٍّ مــن القيمــة والســعر والكميــة للتفــاح الســوري خــالل فتــرة الدراســة كمــا هــو موّضــح بالجــدول)8( 
يّتضــح أّن قيمــة معامــل االســتقرار كانــت أكبــر مــن الصفــر )بغــض النظــر عــن اإلشــارة( فــي جميــع الســنوات بالنســبة للمتغيــرات 
الثــالث، ممــا يعنــي عــدم االســتقرار لتلــك المتغيــرات، وســجل معامــل االســتقرار لقيمــة الصــادرات أفضــل مســتوى بالمتوســط والــذي 

قــدر نحــو 2.41% يليــه ســعر التصديــر ثــم الكمّيــة المصــّدرة.
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الجدول 8. معامل االستقرار للكمية والقيمة المصدرة وسعر التصدير للتفاح السوري خالل الفترة 2013-2000.

معامل االستقرار لكمية الصادرات %معامل االستقرار لسعر تصدير الطن %معامل االستقرار لقيمة الصادرات %السنوات

200068.8175.644.13-
200127.36 -34.251.31-
200256.77-15.0461.21-
200373.53-12.7274.68-
200460.6-25.64-42.71-
200542.35-13.55-29.15-
2006103.93.473-118.2
200730.9831.99-92.34
20081.44122.96-26.75
200989.5118.09-114.3
201022.9914.02-27.47
201129.22-23.05-21.15-
201278.42-18.79-78.08-
201316.8779.3548.23-

-3.2395.112-2.412المتوسط
.FAOSTATA،المصدر: جمعت وحسبت من قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة

ب(: معامل عدم االستقرار على مستوى بعض أهم األسواق االستيرادية: 
لم يقترب أي من معامالت االستقرار من الصفر لجميع المتغيرات المدروسة، وهذا ما يظهر عدم االستقرار في تلك األسواق، وقد تفوق 

السوق المصري في كل من معاملي القيمة والكمية المصدرة من التفاح، بينما تفوق السوق العراقي في سعر التصدير )الجدول 9(.

الدول 9. متوسط تقدير معامل االستقرار لكمية وقيمة وسعر تصدير التفاح السوري إلى أهم األسواق االستيرادية خالل القترة 2010-2000.

الدولة
معامل عدم االستقرار ٪

سعركميةقيمة

4.277.2643.36مصر

27.0520.47-28.63-العراق

110.3220.3642.05-األردن

46.8933.5996.64السعودية
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)3-4(:مؤشر المركز التنافسي )التنافسية السعرية(: 
يبّين الجدول )10( دراسة مؤشر التنافسية السعرية السورية بالنسبة للدول المنافسة في تصدير التفاح، أن سورية تتمّتع بميزٍة نسبية 
سبانيا،  سعرية في تصدير التفاح بالنسبة لدول كلٍّ من إيطاليا، والواليات المتحدة، وتشيلي، وفرنسا، وهولندا، ونيوزيلندا، وبلجيكا، واإ
وألمانيا، والنمســا حيث بلغ ســعر التصدير الســوري بالنســبة لســعر تصدير كل منها نحو ٪77، ٪71، ٪99، ٪71، ٪73، ٪76، 
85٪، 98٪، 83٪، 85٪ لــكلٍّ منهــا علــى التوالــي كمتوســط لفتــرة الدراســة، بينمــا يزيــد ســعر التصديــر الســوري للتصديــر عــن ســعر 
يــران، وجمهوريــة ملدافيــا، والبرازيــل حيــث بلــغ نحــو ٪112،  تصديــر دول كل مــن الصيــن، وبولنــدا، وجنــوب إفريقيــا، واألرجنتيــن، واإ

194٪، 103٪، 102٪، 150٪، 267٪، 109٪ لكلٍّ منها على التوالي كمتوســط لفترة الّدراســة.
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انخفــاض النســب الســعرية عــن الواحــد الصحيــح ممــا يعنــي أّن متوســط ســعر التصديــر الســوري يقــّل عــن متوســط ســعر التصديــر 
للدولــة المنافســة، ويعنــي أّنــه توجــد ميــزة ســعرية لســورية فــي تصديــر الســلعة بالمقارنــة بالــدول المنافســة، والعكــس صحيــح، فالميــزة 

الســعرية تكــون صالحــة للمقارنــة إذا مــا تمثلــت الســلعة المصــدرة فــي المواصفــات وميعــاد التصديــر.

الجدول 10. متوسط معامالت التنافسية السعرية لصادرات سورية من التفاح خالل الفترة 2013-2000.

المتوسط العاممتوسط الفترة 2007-2013متوسط الفترة 2000-2006الدولة

1.331.031.12الصين

0.770.770.77ايطاليا

0.690.720.71الواليات المتحدة

1.040.960.99تشيلي

0.660.750.71فرنسا

2.321.771.94بولندا

0.740.730.73هولندا

1.061.011.03جنوب إفريقيا

0.690.810.76نيوزلندا

0.740.930.85البلجيك

1.041.011.02األرجنتين

2.161.261.50إيران

0.951.010.98اسبانيا

2.582.732.67جمهورية ملدافيا

0.730.910.83ألمانيا

0.971.181.09البرازيل

0.800.890.85النمسا

Czech Republic3.412.192.54
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)4-4(: مؤشر النصيب السوقي لبعض أهّم األسواق االستيرادية للتفاح السوري: 
تبّيــن مــن دراســة أهــّم األســواق التصديريــة للتفــاح الســوري أّن األردن تأتــى فــي مقدمــة الــدول التــي تحصــل علــى احتياجاتهــا مــن 
التفــاح مــن ســورية، حيــث تبّيــن أّن نحــو 64.26٪ مــن إجمالــي وارداتهــا مــن التفــاح تحصــل عليــه مــن ســورية، يليهــا مصــر بنحــو 
56.57٪، ثــم العــراق بنحــو 8.67٪، والســعودية أخيــرا بنســبة 2.22% مــن إجمالــي وارداتهــا مــن التفــاح تحصــل عليــه مــن ســورية 
)الجــدول 11(، وتشــير النتائــج الســابقة إلــى أّن ســورية يجــب عليهــا االهتمــام بصــادرات التفــاح إلــى أســواق دول كلٍّ مــن األردن 
ومصــر لزيــادة النصيــب الســوقي الســوري فــي هــذه األســواق، حيــث يــدل ارتفــاع قيمتــه علــى تحســن الوضــع التنافســي للنصيــب 

الســوقي لســورية بالنســبة للتفــاح فــي ســوق الدولــة المســتوردة.
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الجدول 11. النصيب السوقي لبعض أهم األسواق االستيرادية للتفاح السورية 2010-2000.

السوق
النصيب السوقي %

المتوسط العاممتوسط الفترة 2005-2010متوسط الفترة 2004-2000

7.2681.8456.57مصر

0.1210.208.67العراق

28.3680.4764.26األردن

1.772.542.22العربية السعودية
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)4-5(: معّدل اختراق األسواق: 
تبيــن مــن دراســة مؤشــر اختــراق الســوق للتفــاح الســوري فــي أهــم األســواق التصديريــة الســورية أن معامــل اختــراق الســوق للتفــاح 
الســوري فــي الســوق األردنــي بلــغ نحــو 0.21، يليــه الســوق العراقــي بنحــو 0.058، ثــم يأتــي بعــد ذلــك الســوق المصــري بنحــو 

0.054 والســوق الســعودية بلــغ 0.022 )الجــدول 12(.
وبمــا أن قيمــة هــذا المؤشــر تتــراوح بيــن الصفــر والواحــد الصحيــح، وكلمــا زادت القيمــة الناتجــة مــن هــذه المعاملــة يــدل ذلــك علــى 
اتســاع الســوق وســهولة دخولــه والعكــس صحيــح، ومــن وجهــة النظــر المتعلقــة بالتنافســية فــان معــدل اختــراق األســواق يــدل علــى 

مــدى وجــود ســوق خارجــي حقيقــي للســلعة مــن عدمــه.

الجدول 12. معامل اختراق السوق لكمية الصادرات السورية من التفاح في أهم األسواق االستيرادية خالل الفترة .2000-2010

المتوسط العاممتوسط الفترة 2005-2010متوسط الفترة 2000-2004السوق

0.0054520.0901380.053798مصر

0.0003920.0826230.057891العراق

0.069390.3199280.213898األردن

0.0179050.0259460.022555العربية السعودية
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)5(: الصياغة الرياضية لنموذج توزيع صادرات التفاح السوري:
يتنــاول هــذا الجــزء دراســة وتحليــل نمــاذج البرمجــة الخطيــة لتوزيــع الصــادرات الســورية مــن التفــاح إلــى أهــّم الــدول المســتوردة لهــا مــن ســورية، 
وذلــك مــن خــالل دراســة التوزيــع الفعلــي لتلــك الصــادرات، ثــم دراســة التوزيــع المتوقــع بعــد زيــادة المتــاح للتصديــر بمقــدار %20، 
علــى أاّل تفقــد ســورية أي ســوق مــن األســواق التــي تصــّدر لهــا اآلن، وأاّل تزيــد الكمّيــة المصــّدرة إلــى هــذه الــدول عــن الطاقــة االســتيرادية 
لهــا خــالل فتــرة الّدراســة. ومــن خــالل دراســة البيانــات الخاصــة بالصــادرات الســورية مــن التفــاح لسلســلة زمنيــة مــن 2000 – 2013 وهــي 

المتوفــرة علــى الشــبكة العنكبوتيــة )اإلنترنــت(، تــّم مالحظــة مايلــي:
1- تتوفر البيانات الخاصة بكّل سوق من أسواق االستيراد حتى عام 2010 فقط.

2- الصــادرات الســورية مــن التفــاح الســوري بــدأت بالتزايــد بوتيــرة ســريعة مــن عــام 2006 ومــا بعــد كمــا تبّيــن مــن جــدول ســابق )الجــدول 1(، 
لذلــك ســيتّم توصيــف النمــوذج البرمجــة الخطيــة لمتوســط الفتــرة )2010-2006(.

3- سجل التوزيع الجغرافي لجميع األسواق االستيرادية للتفاح السوري كما يلي:
X1الجزائرX5العراقX9ليبياX13العربية السعودية
X2البحرينX6األردنX10عمانX14)السودان )سابقا
X3مصرX7األردنX11قطرX15اإلمارات
X4اليونانX8لبنانX12روسيا االتحاديةX16اليمن
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4- تــم تســجيل ترتيــب تلــك األســواق وفقــًا لألهميــة النســبية لمتوســط الفتــرة 2006-2010، مــن حيــث الكمّيــة المصــدرة وقيمــة تلــك 
الصــادرات، وأظهــرت النتائــج كمــا هــو مبّيــن  فــي الجــدول )13(.

الجدول 13. ترتيب األسواق وفقاً لألهمية النسبية من حيث الكمية وقيمة الصادرات لمتوسط الفترة 2006- 2010.

األهمية النسبية من حيث القيمةاألهمية النسبية من حيث الكمية

كمية واردات السوق%القيمةxالبلد%الكميةالسعرxالبلد

X341728699.5858.90469049.8مصرX3632.0866018.4054.30مصر

X611049159.5715.59723173األردنX6500.8822059.6018.15األردن

X59901581.1213.977146391العراقX5587.0916865.4013.87العراق

X92346221.7913.31235812.8ليبياX9507.584622.403.80ليبيا

X132088804.1092.949136137.6العربية السعوديةX13496.534206.803.46العربية السعودية

X141418279.1742.0023736.2السودان)سابقا(X14536.252644.802.18السودان)سابقا(

X16805225.9281.1375536.4اليمنX16518.901551.801.28اليمن

X7454219.1780.64120569.8كويتX7409.501109.200.91كويت

X1331308.6030.46898982.8الجزائرX8256.54780.200.64لبنان

X15310360.3830.438144992اإلماراتX1590.57561.000.46الجزائر

X8200152.8460.283656.6لبنانX15610.47508.400.42اإلمارات

X11119665.1270.16913415.6قطرX11391.06306.000.25قطر

X1065242.080.09226728.8عمانX10338.74192.600.16عمان

X213497.0070.0197242.6بحرينX474.86104.200.09اليونان

X478000.01120143اليونانX2404.1033.400.03بحرين

X1216800.0021023848روسيا االتحاديةX12221.057.600.01روسيا االتحادية
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5- وممــا ســبق نجــد أّن كلٍّ مــن األســواق المدرجــة بالجــدول )14( مثلــت نحــو 98% مــن كميــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح، وبلغــت 
119038.6 طنــًا، ومثلــت نحــو 99% مــن قيمــة تلــك الصــادرات حيــث بلغــت نحــو 69979640.25 )ألــف دوالرًا(، وعليــه ســيتّم 

تطبيــق البرمجــة الخطيــة علــى تلــك األســواق فقــط.
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الجدول 14. يظهر األسواق التي سيتّم تطبيق البرمجة الخطية عليها.

%القيمة ألف دوالر%الكمية طنxالبلد

X366018.4054.3041728699.5858.90مصر

X622059.6018.1511049159.5715.60األردن

X516865.4013.879901581.1213.98العراق

X94622.403.802346221.793.31ليبيا

X134206.803.462088804.112.95العربية السعودية

X142644.802.181418279.172.00السودان)سابقا(

X161551.801.28805225.931.14اليمن

X1561.000.46331308.600.47الجزائر

X15508.400.42310360.380.44اإلمارات

119038.6097.9269979640.2698.78المجموع

المصدر: جمعت وحسبت من الجدول )13).

)5-1(: التحليل الرياضي  للتوزيع الفعلي للصادرات وفقًا لألسواق المختارة: 
يوضح الجدول )15( اإليراد اإلجمالي من التوزيع الفعلي لألسواق االستيرادية المختارة من التفاح السوري لمتوسط الفترة 2006-

2010، وفقًا لنموذج البرمجة الخطية المطبق، ومنه نجد أن اإليراد اإلجمالي المتحقق بلغ نحو 69979640 ألف دوالرًا.

الجدول 15. يبين نتائج التحليل الرياضي للتوزيع الفعلي لصادرات التفاح السوري وفقاً لألسواق المختارة.

الطرف األيسر من القيود متوسط الطاقة التصديرية من سورية 
لألسواق طن (المتاح للتصدير)

متوسط الطاقة االستيرادية 
لكل سوق بالطن

متوسط تصدير سورية لكل سوق 
بالطن

sum Xi ≤ 119038.6

X1 ≤ 98982.8 ≥ 561

X3 ≤ 69049.8 ≥ 66018.4

X5 ≤ 146391 ≥ 16865.4

X6 ≤ 23173 ≥ 22059.6

X9 ≤ 35812.8 ≥ 4622.4

X13 ≤ 136137.6 ≥ 4206.8

X14 ≤ 3736.2 ≥ 2644.8

X15 ≤ 144992 ≥ 508.4

X16 ≤ 5536.4 ≥ 1551.8

اإليراد اإلجمالي ألف دوالر 69979640

.excel solver باستخدام ،FAOSTATA،المصدر: جمعت وحسبت من قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة في األمم المتحدة
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)5-2(: التوزيع األمثل للصادرات السورية بعد زيادة المتاح بمقدار %20: 
ويظهــر الجــدول )16( وعنــد تطبيــق نمــوذج البرمجــة الخطيــة للتوزيــع األمثــل للصــادرات الســورية وذلــك بفــرض زيــادة المتــاح 
مــن التصديــر بمقــدار 20% والــذي قــد ينشــأ مــن تطــور هــذا النشــاط وزيــادة اإلنتــاج، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار وجــوب 

المحافظــة علــى جميــع أســواق االســتيراد.
حيــث أظهــرت النتائــج أن اإليــراد اإلجمالــي بلــغ 84578933 ألــف دوالرًا أي يــزداد بمقــدار 21% عــن اإليــراد الفعلــي، وأن 
لــى الســوق المصــري بنســبة %12.73،  الكميــة المضافــة للتصديــر تتحــول إلــى كل مــن ســوقي اإلمــارات بنســبة 87.27%، واإ

مــن الزيــادة بالمتــاح وذلــك دون خســارة أي مــن األســواق األخــرى.

الجدول 16. يبين نتائج التحليل الرياضي للتوزيع األمثل لصادرات التفاح السوري بعد زيادة المتاح للتصدير 20%.

الطرف األيسر من القيود
متوسط الطاقة

  التصديرية من سورية لألسواق
طن )المتاح للتصدير(+ 20%

  متوسط الطاقة
االستيرادية لكل سوق بالطن

متوسط تصدير
المخرجات سورية لكل سوق بالطن

sum Xi ≤ 142846.3 السوق الكمية المصدرة

X1 ≤ 98982.8 ≥ 561 الجزائر 561

X3 ≤ 69049.8 ≥ 66018.4 مصر 69049.8

X5 ≤ 146391 ≥ 16865.4 العراق 16865.4

X6 ≤ 23173 ≥ 22059.6 األردن 22059.6

X9 ≤ 35812.8 ≥ 4622.4 ليبيا 4622.4

X13 ≤ 136137.6 ≥ 4206.8 السعودية 4206.8

X14 ≤ 3736.2 ≥ 2644.8 السودان 2644.8

X15 ≤ 144992 ≥ 508.4 اإلمارات 21284.72

X16 ≤ 5536.4 ≥ 1551.8 اليمن 1551.8

اإليراد اإلجمالي ألف دوالر 84578933
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االستنتاجات:
-   تزايدت كمية الصادرات السورية من التفاح بمعدل سنوي بلغ نحو 5399.824 طنًا سنويًا، أو ما يمثل نحو 8.6٪ من متوسط 
الكميــات المصــدرة، وتزايــد ســعر التصديــر بمقــدار بلــغ نحــو 52.986 دوالر/طــن ســنويًا مثلــت نحــو 8.4 % مــن متوســط ســعر 
التصديــر الســنوي، وكذلــك قيمــة الصــادرات تزايــدت بمعــدل ســنوي معنــوي إحصائــي بلــغ نحــو5473.277  ألــف دوالرًا ســنويًا، أو 

مــا يعــادل نحــو 13.63٪ مــن متوســط قيمــة صــادرات التفــاح ســنويًا فــي ســورية.
-   كميــة الــواردات الســورية مــن التفــاح تزايــدت بمعــدل ســنوي معنــوي إحصائــي بلــغ نحــو 1920.319 طنــًا ســنويًا، أو مــا يمثــل 
نحــو 31.7٪ مــن متوســط الكميــات المســتوردة ســنويًا، وتزايــد ســعر االســتيراد بمقــدار بلــغ نحــو 31.248 دوالر/طــن ســنويًا مثلــت 
نحــو %9.3 مــن متوســط ســعر االســتيراد الســنوي فــي ســورية، وتزايــدت قيمــة الــواردات بمعــدل ســنوي معنــوي إحصائــي بلــغ نحــو 

1115.169 ألــف دوالرًا ســنويًا، أو مــا يعــادل نحــو 32.9٪ مــن متوســط قيمــة واردات التفــاح ســنويًا فــي ســورية.
-   أهــم األســواق التصديريــة للتفــاح الســوري تتركــز فــي تســع دول، حيــث اســتحوذت علــى مــا يقــدر بنحــو 97.87٪ و 98.40% مــن 
متوســط كل مــن كميــة وقيمــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح )بالترتيــب( إلــى دول العالــم خــالل فتــرة الدراســة، جــاءت دولــة مصــر 
فــي مقدمــة هــذه الــدول، حيــث اســتحوذت بمفردهــا علــى نحــو 51.49٪ مــن متوســط كميــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح، ونحــو 
55.7٪ مــن متوســط قيمــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح، يليهــا األردن بنحــو 19.08٪ مــن متوســط كميــة الصــادرات، ونحــو 
15.6٪ مــن متوســط قيمــة الصــادرات، ثــم تأتــى العــراق بالمركــز الثالــث بنحــو 12.61٪ مــن متوســط كميــة الصــادرات الســورية مــن 

التفــاح، ونحــو 14.7٪ مــن متوســط قيمــة الصــادرات الســورية مــن التفــاح.



العبداهلل وآخرون - المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)3(: 64-83. أيلول/سبتمبر 2018

Al-Abdala et al .,  Syrian Journal of Agricultural Research 5(3): 64- 83. September 2018

81

-   أهــّم األســواق االســتيرادية للتفــاح فــي ســورية تتركــز فــي ثــالث دول، حيــث اســتحوذت علــى مــا يقــدر بنحــو 94.5٪ و %88.01 
مــن متوســط كل مــن كميــة وقيمــة الــواردات الســورية مــن التفــاح )بالترتيــب( مــن دول العالــم خــالل الفتــرة موضــع الدراســة، وقــد 
جــاء لبنــان فــي مقدمــة هــذه الــدول، حيــث اســتحوذ بمفــرده علــى نحــو 68.31٪ مــن متوســط كمّيــة الــواردات الســورية مــن التفــاح، 
ونحــو 44.88٪ مــن متوســط قيمــة الــواردات الســورية مــن التفــاح، يليهــا تركيــا بنحــو 19.05٪ مــن متوســط كمّيــة الــواردات، ونحــو 
31.45٪ مــن متوســط قيمــة الــواردات، ثــم تأتــى األردن بالمركــز الثالــث بنحــو 7.14٪ مــن متوســط كمّيــة الــواردات الســورية مــن 

التفــاح، ونحــو 11.68٪ مــن متوســط قيمــة الــواردات الســورية مــن التفــاح.
-   ارتفــاع قيمــة مؤشــر الميــزة النســبية الظاهــرة عــن الواحــد الصحيــح فــي جميــع ســنوات الدراســة عــدا عامــي  2002 و2003 ممــا 
يــدّل علــى أّن ســورية تتمتــع بميــزٍة نســبية ظاهــرة مــن التفــاح، ويالحــظ تذبــذب قيمــة هــذا المعامــل حــول المتوســط العــام والــذي ُقــّدر 

بنحــو 5.14، وقــد بلــغ أقصــى حــد لــه عــام 2013 حيــث قــدر بنحــو 20.58.
-   قيمــة معامــل االســتقرار كانــت أكبــر مــن الصفــر )بغــض النظــر عــن اإلشــارة( فــي جميــع الســنوات بالنســبة للمتغيــرات الثــالث، ممــا 
يعنــي عــدم االســتقرار لتلــك المتغيــرات، وســجل معامــل االســتقرار لقيمــة الصــادرات أفضــل مســتوى بالمتوســط والــذي قُــّدر بنحــو 

2.41% يليــه ســعر التصديــر ثــم الكميــة المصــدرة.
-   إّن ســورية تتمتــع بميــزٍة نســبية ســعرية فــي تصديــر التفــاح بالنســبة لــدول كل مــن إيطاليــا، والواليــات المتحــدة، وتشــيلي، فرنســا، 
ســبانيا، وألمانيــا، والنمســا حيــث بلــغ ســعر التصديــر الســوري بالنســبة لســعر تصديــر كل منهــا نحــو  وهولنــدا، ونيوزيلنــدا، وبلجيــكا، واإ

77٪، 71٪، 99٪، 71٪، 73٪، 76٪، 85٪، 98٪، 83٪، 85٪ لــكل منهــا علــى التوالــي كمتوســط لفتــرة الدراســة.
-   وتشــير النتائــج إلــى أّن ســورية يجــب عليهــا االهتمــام بصــادرات التفــاح إلــى أســواق دول كلٍّ مــن األردن ومصــر لزيــادة النصيــب 
الســوقي الســوري فــي هــذه األســواق، حيــث يــدّل ارتفــاع قيمتــه علــى تحســن الوضــع التنافســي للنصيــب الســوقي لســورية بالنســبة 

للتفــاح فــي ســوق الدولــة المســتوردة.
-   تطبيق نموذج البرمجة الخطية للتوزيع األمثل للصادرات السورية وذلك بفرض زيادة المتاح من التصدير بمقدار 20% والذي قد ينشأ من 
تطّور هذا النشــاط وزيادة اإلنتاج، مع األخذ بعين االعتبار وجوب المحافظة على جميع أســواق االســتيراد. حيث أظهرت النتائج أّن اإليراد 
اإلجمالــي بلــغ 84578.933 مليــون دوالرًا أي يــزداد بمقــدار 21% عــن اإليــراد الفعلــي، وأّن الكمّيــة المضافــة للتصديــر تتحــّول إلــى كل مــن 
لــى الســوق المصــري بنســبة 12.73%، مــن الزيــادة بالمتــاح وذلــك دون خســارة أي مــن األســواق األخــرى. ســوقي اإلمــارات بنســبة 87.27%، واإ

التوصيات: 
-   التوســع فــي تصديــر التفــاح الســوري إلــى كل مــن دولتــي اإلمــارات ومصــر، وعمــل دراســات تســويقّية وتعاقــدات مــع سلســلة المحــالت 

الكبيــرة والســيما بالــدول المشــار إليهــا.
- ضــرورة وجــود سياســة موحــدة ومتكاملــة لتشــجيع الصــادرات الزراعيــة خصوصــًا بالنســبة للمحاصيــل والمنتجــات التــي تتمتــع فيهــا 

ســورية بميــزٍة نســبية وتزيــد فيهــا القــدرة التنافســية.
- توفير قاعدة معلومات تخدم قطاع اإلنتاج والتصدير.
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Abstract

The aim of this research was to analyze the current structure of Syrian apple exports, 
and highlighting the relative advantage of this crop and its competitive position on 
the markets of the key importing countries of Syrian apples. The analysis was based 
on secondary data published by FAO during 2000-2013. Descriptive statistical 
analyses were used, in addition to estimates of time trend equations to identify the 
evolution in quantity, value and price of both Syrian apple exports and imports, 
and to determine certain indicators of export competitiveness, besides to applicate 
the linear programming model for optimal distribution of Syrian apple exports. 
The most important result was that Egypt ranked first as the most important export 
market for Syrian apples, accounting an average of 51.49 % in terms of volume, 
and 55.7 % in terms of value of Syrian apple exports. Syria has a clear relative 
advantage of apples, the value of this index fluctuated around the general average, 
which was 5.14. The index of value stability of the exports reached the best level, 
which achieved in average 2.41 %, followed by price and volume of exports. Syrian 
apple export has a relative advantage in Italy, United States, Chile, France, Holland, 
New Zealand, Belgium, Spain, Germany, and Austria, where the ratios of the price 
of Syrian exports to the price of exports of each country during the period of the 
study were on average of approximately 77 %, 71 %, 99 %, 71 %, 73 %, 76 %, 
85 %, 98 %, 83 %, and 85 %, respectively. Assuming an increase of 20 % in export 
availability, the results of the linear programming model showed that the total 
revenue was 8 457 893 000 $, which is 21 % higher than the actual revenue. The 
results also showed that the additional quantities of the exported as a percentage of 
the increase in availability would be 87.27 % for the UAE and 12.73 % for Egypt, 
without losing any of the other markets. The study recommended the necessity of 
being an integrated policy to encourage agricultural exports, especially for crops 
and products which Syria has a relative advantage, and competitiveness, also the 
availability of database to provide an information to serve the production and export 
sectors.
Key words: Apple crop, Clear relative advantage, Instability coefficient, Price 
competitiveness, Linear programming.


