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 الملخص
 (2015-2011) تحديد القدرة التنافسية لزيت الزيتون السوري خالل فترة األزمة إلىالبحث هذا هدف 

كمية و  ،لهأهم األسواق الخارجية المستوردة يد بتحدذلك و  (2010-2006) زمةا بفترة قبل األومقارنته
ظاهرية لصادرات النسبية الميزة ارتفاع ال تبين حيث. زيت الزيتون من قيمة الصادرات السورية والدولية و 

زيت الزيتون،  ر علىمعظم صادرات القط العتماد 40.2 إلىزيت الزيتون خالل فترتي الدراسة 
مرتبة زيت  تتقدمقد و  .هذا المورد بالشكل األمثل مارتثاس إلىما يشير ، 39.5 إلىوالتخصصية 

ي خالل اإلماراتفي السوق الثانية ، و األولى إلىي، اللبناني والمصري الزيتون السوري في السوق الكويت
 التواليعلى  ياألردنو في السوق السعودي،  يةالثانتبة الثالثة، المر  إلىتراجعت  ، في حينالثانية الفترة

المرتبة األولى ضمن أسواق  لتشغلالسوري ت قيمة معدل اختراق زيت الزيتون ارتفع. و الفترةلنفس 
المرتبة السادسة الثامنة، في  إلىانخفضت ، في حين الثانية الفترةلبنان، ومصر في  ، الكويت،اإلمارات
ات من للصادر تقديم أشكال الدعم المتاحة ب يوصي البحثو  .تواليلاعلى  اإلسباني، األستراليالسوق 

 تفعيـل دور إلى باإلضافة ،األسواق المستهدفة ، والقيام ببحوث التـسويق الالزمـة عـنالسوري  زيت الزيتون 
مختلف السوري في مجال الربط بـين  ودور مجلـس زيت الزيتون  ،الملحقيات التجارية السورية في الخارج

 .افاألطر 
الميزة النسبية الظاهرية  لتنافسية،القدرة ا الصادرات، ،السوري  زيت الزيتون الكلماتأالمفتاحيةأ:أ

 سورية.والتخصصية، 
:مةالمقد  

ويعتبر هذا من القوة العاملة.  كبيرالناتج المحلي، وتوفير فرص العمل لعدد  إجماليبأهمية خاصة لمساهمته في  يتمتع القطاع الزراعي
 (.2006، ر)األشقت الصادراالتي تؤمن من خالل زيادة  رًا للعمالت األجنبيةالقطاع مصد

ينبغي اعتبار االستثمارات االجتماعية وال ، جماليالمحلي اإل نتاجلقدرة التنافسية بقدرة منطقة ما على تحقيق أهداف ما بعد اإلوتعرف ا
فيها  مية التي تستخدنتاجالتنافسية هي اإلن أبما و ( Aginger, 2015) محركات للتنافسيةتعتبر والطموحات البيئية تكاليف، وإنما 

ية على قيمة المنتجات نتاجاإلهذه تعتمد و ، معيشة المنطقةمستوى تحدد  فإنهاالمنطقة مواردها البشرية ورأس المال والموارد الطبيعية. 
تمتع سورية بميزة نسبية ظاهرية لزيت ( 2015يل، ماع)اس بينت وقد (.Porter, 2005) ها بهاإنتاجوكذلك الكفاءة التي يتم  والخدمات
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كما أوضحت . 10.61 1.10شر الميزة النسبية الظاهرية المرتبة الثالثة وبلغت قيمة مؤ  إلىحيث تقدمت خالل فترتي الدراسة ون تالزي
 بينو  ة في معظم األسواق الخارجية.ة سعريتنافسيزة يم، بينما تتمتع بية داخل أهم األسواق االستيرادية لهإنتاجعدم تمتع سورية بتنافسية 

ووجود ميزة سعرية تنافسية  .البصلو  رتقالبالو  البطاطس، إنتاجلمصر في فاع الميزة النسبية الظاهرية ( ارت2015) والخطيب،قاسم 
مقارنة ببعض البصل المصري و البرتقال، و  عف معدل اختراق األسواق للبطاطسض إلىوأشار للمحاصيل.  لمصر في السوق العالمي

أشكال الدعم المتاحة للصادرات السورية سواء الدعم النقدي المباشر للسلع  تقديم ضرورة إلى( 2014)خربوطلي، نوه و  .الدول المنافسة
ميزات تنافسية قادرة على دخول األسواق الخارجية، وتشجيع  إلى( لتحويلها زات نسبية )كاألغذية واألنسجة واأللبسةيالتي تمتلك م

لمنتج التصديري ية العمل بما ينعكس على تخفيض تكلفة اإنتاجدة وزيا ردلتخفيضها وتقليل الهساليب العلمية في ادارة التكاليف األ
 وزيادة تنافسيته.

التنافسية، كما هو الزيتون وزيت الزيتون والذي يعد من  ن الدولة القادرة على التصدير لمنتج معين يكون منتجها متمتعًا بالميزةإو 
 الفترتينخالل  واقع الصادرات السوريةدراسة  تبين قدو ها في سورية، وأقدم من أهم الزراعاتو  تجات الهامة على المستوى العالميالمن

في  اً دوالر  مليون  91طن بقيمة  ألف 30 إلىالزيتون زيت انخفاض كمية الصادرات السورية من ( 2011-2015(، )2006-2010)
وصعوبة  نتاجالنخفاض اإلنتيجة  وذلك .لىو األ الفترةفي دوالر  مليون  146طن بقيمة  ألف 112 إلىلت أن وصبعد  ،الثانية الفترة

 Cometrade , FAO)منظمة األغذية والزراعة  التصدير بسبب الحصار االقتصادي المفروض، وتغير األسواق التي يصدر لها
 .قاعدة األمم المتحدة(

 :البحثيةأالمشكلة
إغالق بعض و  ،األزمةلظروف يجًة تن ركل كبيشب السورية من زيت الزيتون  الصادرات كمية وقيمةتراجع  يف البحث مشكلةتكمن 

رفع القدرة التنافسية لصادرات أسواق خارجية جديدة، و  إيجادأوجب ضرورة ما  ،صادرات السوريةالاألسواق الخارجية أبوابها في وجه 
 .ارجيةاألسواق الخهذه خاصًة في  زيت الزيتون السوري 

أأ:وأهدافهأالبحثهميةأأ
أ:تحقيق إلىالبحث دف ويهفي األسواق الخارجية.  من ميزة نسبية عاليةزيتون السوري ال زيتز به مييتلما  البحثتأتي أهمية 

 .ا بفترة قبل االزمةهالسوري خالل فترة األزمة ومقارنت لزيت الزيتون التنافسية  القدرة تقدير1- 
 .لزيت الزيتون السوري وردة خارجية المستم األسواق الدراسة أه 2-

 :ائقهوطرأأالبحثموادأ
األولى ما قبل  فترتين ، وذلك خالللزيت الزيتون منهجية البحث على تحليل البيانات لكمية وقيمة الصادرات السورية والدولية  مدتاعت

وقد ّتم استخدام  .2015 يانات بعد عامالحظة عدم توفر البمع م (.2015-2011) والثانية فترة األزمة ،(2010-2006)األزمة 
 :ب المؤشرات المستخدمة اآلتيةنات وحسايل البياللتح  EXCELبرنامج

 للتنافـسية مقياساً 1990) ، بورتر)أعد أ:R.C.A ( Revealed Comparative Advantage)أمؤشرأالميزةأالنسبيةأالظاهرة
 waX/wi)/(XjaX/jiRCA=(X( :يحسب من خالل المعادلة التالية. و Irfan ul Haqu) ,e(1995 التنافسية الظاهرة الميـزة إلى مـستنداً 

jiX  صادرات الدولة إجمالي: قيمة j من السلعةI   .jaX :قيمة الصادرات الزراعية للدولة إجمالي J. 
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wi: X قيمة صادرات العالم من السلعة i. waX :يمة الصادرات الزراعية العالمية.ق إجمالي 
Specialize Revealed Comparative Advantage:(RCAS) ةبيةأالتخصصيمؤشرأالميزةأالنس 

المنتج،  ويتم حساب المؤشر مستوردة لهذا  يستخدم هذا المؤشر للحكم على مدى تخصص الدولة المصدرة للمنتج في سوق دولة معينة
 eaiXI /ejiXI()/caiXE/cjiRCAS= (XE(: تيةاآل بالمعادلة

RCAS  : التخصصيةالميزة النسبية، :XEcji  قيمة صادرات الدولة من المنتجj لسنة العالم في ا إلىi 
cai:XE   العالم في السنة إلىقيمة صادرات الدولة الزراعية i، eji:XI  المنتج واردات العالم من  إجماليقيمةj السنة  في.i 
eai:XI  واردات العالم الزراعية في السنة إجماليقيمةI   ،(2015)نصار. 

أ:R.P(Relative Prices)لسعارأالنسبيةأرأامؤش
 jiPe/ji= PcjiR.Pce         :لمعادلة اآلتيةالسعرية با وتحسب النسبة

jiR.Pce النسبة بين سعر الدولة المنافسة وسعر سورية لمحصول :j في السنة i 
jiPc سعر التصدير للدولة المنافسة لمحصول :j في السنة i    
jiPe لة )سورية( لمحصول : سعر التصدير للدوj في السنة i (2015والخطيب،  )قاسم 

: يعبر هذا المؤشر عن النسبة التي اكتسبتها صادرات الدولة من سلعة ما في أحد أسواقها  للصادراتأيبأالسوقيمؤشرأالنص
   آلتية:( ويتم حسابه  بالمعادلة ا2008)يس،  تيعابية الكلية لهذا السوق الطاقة االس إلىالتصديرية، بالقياس 

* 100 ji/ XIcwji=XEec jiM.Sec 
 iفي السنة  cفي سوق معين  jمن المحصول  eلصادرات الدولة السوقي النصيب  ji :M.Sec :حيث

ji:XEec  كمية صادرات الدولةe  من المحصولj لسوق معينc  في السنةi 
ji:XIcw كمية واردات السوق المستورد  إجماليc  من المحصولj العالم  من مختلف دولw في السنة i 

  : Market Penetration Index(أM.P.R) معدلأاختراقأالسواق
 jiXEc -ji+ XIcjiXPc /ji=XEecjiM.P.Rec  :ويتم تقديره من المعادلة اآلتية

  i.في السنة cفي الدولة  jمن المحصول  eمعدل اختراق السوق للدولة : jiMPRec :حيث
ji:XEecصادرات الدولة  إجماليe المحصول  نمj  لدولة معينةc  في السنة.i ji:XPcالمستوردة  ةالدول تاجنإ إجماليc  من المحصول
j  في السنة.i ji:XIc واردات الدولة المستوردة  إجماليc  من المحصولj السنة  في ji:XEc صادرات الدولة المستوردة  إجماليc  من

 (.2010)حاتم، فر والواحد الصوتتراوح قيمة هذا المؤشر بين   iفي السنة jالمحصول 
أ:والمناقشةالنتائجأ

أالجالتوزأ ألع أغرافي أالهم أبسواق أفترتيالمستهدفة أفي أالسوري أالزيتون زيت صادرات تنوعت األسواق المستهدفة ب: الدراسةأزيت
نتيجة ظروف  د من هذه األسواقلم تحافظ على مستواها في العديلكنها و العربية واألجنبية،  منهابشكل كبير ففي فترتي الدراسة  الزيتون 
 .التي طرأت عليهاوالتغيرات  م األسواق المستهدفة بهرات زيت الزيتون السوري في أهبن توزع صادوالمخطط التالي ي .األزمة
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 .قاعدة األمم المتحدة( Cometrade, FAOالمصدر: )منظمة األغذية والزراعة 

السعودية تصدرت قد و  لسعودية.، فاإسبانياللفترة األولى من الدراسة، تليها  إيطالياي أقصاها في زيت الزيتون السور بلغت كمية صادرات 
خالل  تغير األسواق المستهدفة بزيت الزيتون السوري  إلىيشير  ما من حيث كمية الصادرات اإلماراتثم فترة الدراسة الثانية، لبنان، 

 .فترتي الدراسة
أ:الزيتونأالسوريأفيأأهمأالسواقأالخارجيةلزيتأأرةأالتنافسيةحسابأمؤشراتأالقد

وبنسبة  دوالر أمريكي ألف133,914,0  ما قدرهاألولى  لفترةلبلغ متوسط قيمة الصادرات الزراعية السورية  :الظاهريةلنسبيةأزةأاالمي1-
 وبنسبة قدرها  دوالر أمريكي ألف266,943  إلى الثانية الفترة الصادرات الزراعية العالمية، بينما انخفض خالل إجماليمن  0.19 %
 األزمة. مية نتيجة لظروف ة العالالزراعي دراتمن قيمة الصا%0.031

الثانية للدراسة  الفترةارتفعت في  حيث( تمتع سورية بميزة نسبية ظاهرية لصادرات زيت الزيتون خالل فترتي الدراسة، 1) يظهر الجدولو 
نة بباقي مقار  ة تصديرهإلمكاني رات القطر على زيت الزيتون نتيجةتركز معظم صاد إلىويعود ذلك  40.2بلغت قيمة المؤشرو 

 راعية، وهو دليل االستثمار الجيد لهذا المورد. المحاصيل الز 
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  ق مة الصا را  ال ت    ق مة الصا را  الزراع ة و ا را   ي  الزيت   العالم ة ألهم الدول المنتجة للزيت   خالل  .  الجدول
 ال ت ةمت  ط    االب

  والر   ل   مت  ط ق مة الصا را 
 ه ية ة الظاالن ب الم زة

 الزيت   ي   الزراع ة

 العالم ة
2006-2010 676,018,445 554,088,3 - 

2011-2015 845,863,776 641,051,2 - 

   رية
2006-2010 133,914,0 145,624 13.3 

2011-2015 266,943 91,000 40.2 

 ا  ت ال 
2006-2010 161,814,14 3499.3256 0.03 

2011-2015 143,807,41 703,6 0.06 

 ال  نا 
2006-2010 366,727,9 395,999 13.9 

2011-2015 245,930,0 501,128 23.7 

 إيطال ا
2006-2010 235,181,42 150,007,2 8.2 

2011-2015 161,779,46 164,670,3 11.8 

 إ بان ا
2006-2010 251,572,79 239,615,1 12.3 

2011-2015 186,101,04 281,336,8 17.6 

   نس
2006-2010 113,910,1 499,256 56.5 

2011-2015 782,317 480,033 71.4 

 قاعدة األمم المتحدة( Cometrade, FAO)منظمة األغذية والزراعة المصدر: 

ين في حطن.  ألف 1535 األولى الفترةيت الزيتون بمتوسط مية من ز بلغت كمية الواردات العالأ:مؤشرأالميزةأالنسبيةأالتخصصيةأ-2
الواردات و  الزراعية قيمة الواردات العالميةو  ،(1) . وباالعتماد على بيانات الجدولنط ألف  1950نية ما قدرهالثا الفترةمتوسط بلغت ل

أ. الدول الميزة النسبية التخصصية لهذهتم حساب مؤشر ، (2من الجدول ) من زيت الزيتون 
 (.2015-2011(، )2010-2005) الفترتينل م الدول خاللزيتون ألهل ( قيمة مؤشر الميزة النسبية التخصصية2)الجدول 

 ال ت ةمت  ط 

 ق مة مؤش  الم زة الن ب ة الت صص ة

ال ار ا  الزراع ة 

  والر  ل   العالم ة 

ال ار ا  العالم ة م  

  والر  ل  الزيت   ي  
   نس إ بان ا إيطال ا ال  نا   ا  ت ال   رية

2006-20 0   694982100 5802066 13.0 0.03 12.9 7.6 11.4 52.5 

20  -20 5 863298803 6651981 39.5 0.06 26.4 13.2 19.6 79.6 

 قاعدة األمم المتحدة( Cometrade, FAO)منظمة األغذية والزراعة المصدر: 

ة للفترة الثاني مؤشر بالنسبةلا ارتفعت قيمة حيثة تخصصية في تصدير زيت الزيتون، نسبي بميزةسورية تمتع ( 2) من الجدولتبين ي
 هذا المورد بالشكل األمثل. استثماريؤكد ووفقًا لمؤشر الميزة النسبية التخصصية أيضًا ، ما 39.5إلى
 تون السوري في األسواقمنافسة زيت الزيوالتي من شأنها أهم الدول المصدرة لزيت الزيتون حددت وقد : مؤشرأالسعارأالنسبيةأ-3

ّتم حساب متوسط سعر التصدير لزيت الزيتون خالل فترتي الدراسة، حيث بلغ و  ،س(تونو ، إسبانياو ، إيطالياو اليونان، و ، اأسترالي) الدولية
 الثانية ما قدره الفترةط دوالر/طن، وفي متوس 1299.3األولى ما قدره  الفترةفي متوسط سعر تصدير الطن من زيت الزيتون السوري 

 Cometrade, FAO)منظمة األغذية والزراعة  فسةة وباقي أهم الدول المناريسو بين سعر النسبي حسب مؤشر الو ، دوالر/طن 360.5
 .قاعدة األمم المتحدة(
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 ق مة مؤش  التنا   ة ال ع ية ل  رية مع الدول المنا  ة خالل  ت    الدرا ة .3 الجدول

 ت ةال مت  ط 
 ق مة مؤش  التنا   ة ال ع ية

   نس     رية   رية  إ بان ا   رية  إيطال ا   رية  ال  نا    رية    ت ال ا

2006-20 0 4.0 3.1 3.8 2.8 2.5 

20  -20 5 1.9 1.3 1.5 1.1 1.0 

 قاعدة األمم المتحدة( Cometrade, FAO)منظمة األغذية والزراعة 

أن لمنافسة، و ول ا بالدمقارنةً  ت الزيتون في تصدير زي والثانية األولى نالفترتيتنافسية سعرية خالل ة بوريستمتع ( 3) الجدوليبين 
على المنافسة في  وهذا يعني استمرار قدرة سوريةالثانية،  الفترةخالل  األزمة السورية لم تؤثر من ناحية التنافسية السعرية لسورية

 .نتاجغم من ارتفاع تكاليف اإلاألسواق الخارجية من ناحية السعر بالر 
بأسواق  المستوردة للزيتون السوري خالل فترتي الدراسة والتي تمثلتاألسواق  أهمّتم تحديد  :تمؤشرأالنصيبأالسوقيأللصادراأ-4

 .األردنو لبنان، و  ،إسبانياو روسيا، و مصر، و الكويت، و ، أسترالياو ، اإلماراتو السعودية، 
 الفترةزيت الزيتون خالل  ي منبلغت كمية واردات السوق السعودأ:وديالمتنافسةأفيأالسوقأالسعأالنصيبأالسوقيألهمأالدولأ4-1
 65189 طن بقيمة قدرها ألف 20الثانية نحو  الفترةدوالر. في حين بلغت خالل  ألف 36670طن، وبقيمة قدرها  ألف 11ولى نحواأل

 دوالر. ألف
 ا ةة    ال    ال ع    خالل  ت    الدرمؤش  النص ب ال  ق  للدول المتنا   .4الجدول 

الدولة 

 المصدرة

       الزيت      ي وار ا

 0 20-2006 ال ت ةط مت  
 النص ب ال  ق %

       وار ا   ي  الزيت  

 5 20-  20 ال ت ةمت  ط 
 %النص ب ال  ق 

 21.7 4258 46.6 5032   رية

 5.9 1161 6.2 672  ل ط  

 10.2 2008 10.6 1144 إيطال ا

 1.7 330 3.1 340 األر  

 3.2 634 2.2 237 لبنا 

 23.3 4578 31.9 3443 إ بان ا

 9.4 1839 6.4 692 نس  

 22.5 4405 15.7 1692     ا

 قاعدة األمم المتحدة( Cometrade, FAO)منظمة األغذية والزراعة المصدر: 

نتيجًة  %21.7 إلى الثانية الفترةوري في السوق السعودي خالل النصيب السوقي لزيت الزيتون الس انخفاض( 4من الجدول )يتبين 
 %.46.6بقيمة دراسة األولى لل الفترة، بعد أن شغل المرتبة األولى في ثالثةالمرتبة ال إلىع اجتر ليمة السورية ظروف األز ل

زيت الزيتون خالل  من تراليساألبلغت كمية واردات السوق أ:الستراليالنصيبأالسوقيألهمأالدولأالمتنافسةأفيأالسوقأ2-4-
طن بقيمة  36947.5الثانية نحو  الفترةن بلغت خالل ر. في حيدوال ألف 145930ا يمة قدرهطن، وبق 42069األولى نحو  الفترة

أ.دوالر ألف 107888.0قدرها 
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 خالل  ت    الدرا ة األ ت ال ال    مؤش  النص ب ال  ق  للدول المتنا  ة     .5الجدول 

الدولة 

 المصدرة

       وار ا   ي  الزيت  

 0 20-2006 ال ت ةمت  ط 
  ق %ب ال النص 

       ت   وار ا   ي  الزي

 5 20-  20 ال ت ةمت  ط 
 النص ب ال  ق %

 0.2 70 0.4 149   رية

 4.5 1646 3.7 155,5 ال  نا 

 24.5 907,0 31.7 133,35 إيطال ا

 0.9 322 0.7 305 لبنا 

 0.3 122 0.4 154 الب  غال

 66.7 246,36 58.9 247,67 إ بان ا

 1.2 454 3.5 148,2     ا

 قاعدة األمم المتحدة( Cometrade, FAOعة غذية والزرا)منظمة األ المصدر: 

لبنان، و  ،تركياو  اليونان،و ، إيطالياو ، إسبانيابعد كل من  الثامنة إلى تراجعولى للدراسة. وتاأل الفترةسورية المرتبة السادسة في شغلت 
  .%0.2 إلى الثانية الفترةحيث انخفض النصيب السوقي في  .لبرتغالواال
  الفترة زيت الزيتون خالل بلغت كمية واردات السوق الروسي منأ:ولأالمتنافسةأفيأالسوقأالروسيسوقيألهمأالدالنصيبأالأ4-3

طن بقيمة قدرها  ألف 244نحو  إلىالثانية  الفترةفي  وصلت دوالر. في حين ألف 57326طن، وبقيمة قدرها  ألف 165األولى نحو 
  دوالر. ألف 85991

 ال    ال و   خالل  ت    الدرا ةلمتنا  ة    ال  ق  للدول امؤش  النص ب  .6الجدول 

الدولة 

 المصدرة

   مت  ط     وار ا   ي  الزيت   

 0 20-2006 ال ت ة

النص ب 

 ال  ق %

مت  ط        وار ا   ي  الزيت   

 5 20-  20 ال ت ة

النص ب 

 ال  ق %

 0.3 63 0.3 75   رية

 9.0 219,3 5.0 827 ال  نا 

 24.3 592,7 22.3 368,4 إيطال ا

 60.4 147,24 63.5 104,99 إ بان ا

 3.5 842 5.0 833   نس

 1.1 260 2.9 481     ا

 المتحدة( قاعدة األمم Cometrade, FAO)منظمة األغذية والزراعة المصدر: 

 ليشغل% 0.3 إلى الثانية الفترة خالل انخفضقد سوق الروسي بأن النصيب السوقي لزيت الزيتون السوري في النالحظ  (6من الجدول)
 . تركياو تونس، و اليونان، و ، إيطالياو ، إسبانيابعد  المرتبة السادسة

األولى نحو  الفترةزيت الزيتون خالل  منوارداتها كمية بلغت أ:أاإلسبانيالنصيبأالسوقيألهمأالدولأالمتنافسةأفيأالسوقأأ4-4
أ. الثانية الفترةخالل  دوالر ألف 280539 طن بقيمة قدرها ألف 967 نحوو دوالر.  ألف 198371 طن، وبقيمة قدرها ألف 615
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 خالل  ت    الدرا ة اإل بان مؤش  النص ب ال  ق  للدول المتنا  ة    ال     .7الجدول 

الدولة 

 درةالمص

   مت  ط     وار ا   ي  الزيت   

 0 20-2006 ال ت ة

النص ب 

 ال  ق %

 ط    مت        ي  الزيتوار ا   

 5 20-  20 ال ت ة

النص ب 

 ال  ق %

 0.9 915 9.35 5750   رية

 2.7 2578 0.41 253 األر نت  

 5.6 5390 2.41 1482   ن ا

 4.7 4506 2.95 1811 ال  نا 

 7.4 7161 17.46 10731 إيطال ا

 4.4 4297 5.32 3273 م ر  

 34.3 33181 16.01 9845 الب  غال

 31.9 30816 44.07 27095   نس

 1.1 1096 0.33 204 مص 

 قاعدة األمم المتحدة( Cometrade, FAO)منظمة األغذية والزراعة 

 لتشغل 9.35%بلغ  االولى قد الفترةخالل  اإلسبانيبأن النصيب السوقي لزيت الزيتون السوري في السوق  من البيانات السابقة نجد
 المرتبة التاسعة. إلىتراجع . و  %0.9 إلى الثانية رةفتالنخفض خالل ا. ثم الرابعةالمرتبة 

 الفترةزيت الزيتون خالل  ي مناإلماراتكمية واردات السوق  بلغتأ:ياإلماراتالنصيبأالسوقيألهمأالدولأالمتنافسةأفيأالسوقأأ4-5
قدرها  ن بقيمةط ألف 127نحو الثانية  الفترةخالل كانت دوالر. في حين  ألف 24001طن، وبقيمة قدرها  ألف 655ى نحو األول

 دوالر. ألف 43351
   خالل  ت    الدرا ةاإلمارا مؤش  النص ب ال  ق  للدول المتنا  ة    ال     .8الجدول 

Cometrade, FAO (متحدةألمم القاعدة اة والزراعة المصدر:)منظمة األغذي 
% ليحافظ 19.8 إلى الثانية فترةالخالل  ارتفعي اإلماراتيتبين من الجدول السابق بأن النصيب السوقي لزيت الزيتون السوري في السوق 

 .إسبانيابعد انية المرتبة الث على
 الفترةزيت الزيتون خالل  وق الكويتي منبلغت كمية واردات السأ:النصيبأالسوقيألهمأالدولأالمتنافسةأفيأالسوقأالكويتيأأ4-6

 ألف 11070طن بقيمة قدرها  ألف 307الثانية نحو  الفترةخالل  وكانت دوالر ألف 7447طن، وبقيمة قدرها  ألف 239األولى نحو 
أدوالر. 

 

 

 

 

 الدولة المصدرة
وار ا   ي  الزيت           مت  ط 

 0 20-2006  ت ةلا

النص ب 

 ال  ق %

وار ا   ي  الزيت           مت  ط 

 5 20-  20 ال ت ة
 النص ب ال  ق %

 19.8 2524 17.5 1145 ةري  

 8.5 1087 12.3 804  ل ط  

 9.2 1176 6.1 398 إيطال ا

 3.7 470 4.9 322 األر  

 4.7 599 4.3 283 لبنا 

 44.4 5647 46.3 3030 إ بان ا

 13.3 1692 12.5 819   نس

 8.9 1130 13.6 889     ا



 

Sabbouh et al., – Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 90-104 March 2019   

2019 ارسم/آذار 104-90(: 1)6 المجلة السورية للبحوث الزراعية - صبوح وآخرون 98  

 را ةدالنص ب ال  ق  للدول المتنا  ة    ال    ال  يت  خالل  ت    المؤش   .9لجدول ا

الدولة 

 المصدرة

   مت  ط     وار ا   ي  الزيت   

 0 20-2005 ال ت ة

النص ب 

 ال  ق %

   مت  ط     وار ا   ي  الزيت   

 5 20-  20 ال ت ة
 النص ب ال  ق %

 25.3 777 70.5 1683   رية

 18.0 553 12.3 276  ل ط  

 10.8 331 6.1 215 إيطال ا

 5.0 155 4.9 121 األر  

 14.3 437 4.3 494 لبنا 

 13.0 399 46.3 482 إ بان ا

 7.9 243 2.0 47   نس

 12.7 390 16.5 394     ا

Cometrade, FAO )المصدر:)منظمة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة 

 ت النسبةنخفض. ثم اىلاألو المرتبة  وشغل 70.5%ولى األ الفترةالزيتون السوري في السوق الكويتي خالل  السوقي لزيت النصيببلغ 
 المرتبة األولى في السوق الكويتي. وحافظ على%  25.3.إلى الثانية الفترةخالل 

لفترة األولى لزيت الزيتون  لبناني مندات السوق الكمية وار  كانتأ:النصيبأالسوقيألهمأالدولأالمتنافسةأفيأالسوقأاللبنانيأأ7أ–أ4
 .لفترة الثانيةل دوالر ألف 9101طن بقيمة قدرها  ألف 307نحو و الر. و د ألف 5624طن، وبقيمة قدرها  ألف 200نحو 

 مؤش  النص ب ال  ق  للدول المتنا  ة    ال    اللبنان  خالل  ت    الدرا ة .0 الجدول 

الدولة 

 المصدرة

   مت  ط      ا   ي  الزيت  وار 

 0 20-2006 ال ت ة

النص ب 

 ال  ق %

ت  ط م   وار ا   ي  الزيت       

 5 20-  20 ال ت ة
 النص ب ال  ق %

 78.4 2827 75.3 1507   رية

 20.1 724 37.7 755   نس

Cometrade, FAO )المصدر:)منظمة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة 

 على المرتبة األولى.حافظ % و  78.4.إلى الثانيةفترة للق اللبناني السوقي في السو النصيب ارتفع 
 الفترةالزيتون خالل  زيت بلغت كمية واردات السوق المصري منأ:يبأالسوقيألهمأالدولأالمتنافسةأفيأالسوقأالمصريأصالنأ8أ–أ4

 ألف 6572طن بقيمة قدرها  ألف 169و الثانية نح ترةالفبلغت خالل و  ،دوالر ألف 3542ن وبقيمة قدرها ط ألف 0.9األولى نحو
أدوالر. 

 لدول المتنا  ة    ال    المص   خالل  ت    الدرا ة  لمؤش  النص ب ال  ق .  الجدول 

الدولة 

 المصدرة

   مت  ط     وار ا   ي  الزيت   

 0 20-2006 ال ت ة
 %النص ب ال  ق 

   مت  ط     وار ا   ي  الزيت   

 5 20-  20 ال ت ة

ب النص 

 %ال  ق 

 25.8 435 23.0 200   رية

 10.3 173 11.1 97 ال  نا 

 10.9 184 9.7 85 إيطال ا

 19.4 326 21.4 186 إ بان ا

 16.1 271 24.8 216   نس

Cometrade, FAO )المصدر:)منظمة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة 

 25.8 إلىرتفع . واالمرتبة الثانية لتشغل 23.0%ولى األ الفترةري خالل في السوق المص النصيب السوقي لزيت الزيتون السوري  بلغ
 .ليتحل المرتبة األولى الثانية الفترةل خال% 
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 الفترةزيت الزيتون خالل  منأياألردنبلغت كمية واردات السوق  :يالردنالنصيبأالسوقيألهمأالدولأالمتنافسةأفيأالسوقأأ9أ–أ4
 ألف 1.9قدرها  يمةطن بق ألف 0.75الثانية نحو  الفترةبلغت خالل دوالر. و  ألف 25.8قدرها  طن، وبقيمة ألف 7.6األولى نحو

أدوالر. 
 خالل  ت    الدرا ة  األر نمؤش  النص ب ال  ق  للدول المتنا  ة    ال     .2  الجدول

 الدولة المصدرة
   مت  ط   وار ا   ي  الزيت     

 0 20-2006 ال ت ة
 %ص ب ال  ق الن

   مت  ط  ر ا   ي  الزيت      وا

 5 20-  20 ال ت ة

النص ب 

 %ال  ق 

 27.67 1.40 37.672 2849.54 ية  ر

 0.19 4.35 0.063 4.76 ال  ي 

 0.59 27.15 0.313 23.71 لبنا 

 3.6 46.00 0.830 62.75 ال ع  ية

 6.14 207.43 2.412 182.41 إ بان ا

 61.47 460.79 14.021 1060.58   نس

Cometrade, FAO )المصدر:)منظمة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة 

لتشغل  37.7%بلغ  ولى قداأل الفترةخالل أياألردنبأن النصيب السوقي لزيت الزيتون السوري في السوق ( 12) من الجدولن يتبي
 .الثانيةتبة المر  تشغلو % 27.7إلىالثانية  الفترةخالل  وانخفض. األولىالمرتبة 

تم حساب معدل يتون السوري خالل فترتي الدراسة، ز لباالعتماد على أهم األسواق التي يصدر لها زيت ا: اختراقأالسواقمعدلأأ-5
 هذه الدول من زيت الزيتون.  إنتاجبعد بيان  لهااختراق زيت الزيتون 

 ت    الدرا ةخالل    ي  الزيت  الدول الت  يصدر لها  ي  الزيت   ال  ر  م   إنتاج .3  الجدول

 ال ت ةمت  ط 
     ل   م   ي  الزيت   نتاجاإل

 األر   مص  لبنا  ال  ي  اإلمارا  رو  ا ال ع  ية  إ بان ا   ا  ت ال

2005-20 0 454 1222 0 0 0 0 16 6 18.3 

20  -20 5 755 1431 0 0 0 0 15 11.3 20 

 Cometrade, FAO األمم المتحدة( ذية والزراعة قاعدةالمصدر:)منظمة األغ 
األولى ما  الفترةفي متوسط  أستراليات كمية صادرا بلغتأ:لدولأالمتنافسةالهمأأالستراليللسوقأأمعدلأاختراقأزيتأالزيتونأ1-5-

ن كل دولة م األستراليواردات السوق كمية  إجماليومن خالل تحديد  طن، ألف 3.5الثانية  الفترةوفي متوسط  طن ألف 0.7قدره 
أفسة.الدول المتناألهم  األسترالي م حساب معدل اختراق زيت الزيتون للسوق منافسة تّ 

 ألهم الدول المتنا  ة خالل  ت    الدرا ة األ ت ال معدل اخت ا   ي  الزيت   لل     .4 الجدول 

 ال ت ةمت  ط 
 معدل اخت ا 

     ا إ بان ا الب  غال لبنا  إيطال ا ال  نا    رية

2005-20 0 0.005 0.034 0.290 0.007 0.003 0.539 0.032 

20  -20 5 0.002 0.040 0.221 0.008 0.003 0.601 0.011 

Cometrade, FAO )المصدر:)منظمة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة 

  0.002 إلى انيةالث الفترةخالل ضت انخف األستراليالسوري للسوق  أن قيمة معدل اختراق زيت الزيتون ب( 14)يتبين من الجدول 
 .لبرتغالاالاليونان، و و تركيا،  و،إيطالياو  ،إسبانيابعد كل من  لتشغل سورية بذلك المرتبة السادسة

 الفترةفي متوسط ها من زيت الزيتون صادراتكمية  بلغتوالتي  :لهمأالدولأالمتنافسةأاإلسبانيللسوقأأمعدلأاختراقأزيتأالزيتونأ5- 2  
 طن.  ألف 852الثانية  الفترةن، وفي متوسط ط ألف 655ما قدره  األولى
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 ألهم الدول المتنا  ة خالل  ت    الدرا ة اإل بان لل      يت معدل اخت ا   ي  الز .5 الجدول 

 ال ت ةمت  ط 
 معدل اخت ا 

 مص    نس الب  غال م رو   إيطال ا ال  نا    ن ا األر نت     رية

2005-20 0 0.009 0.000 0.002 0.003 0.017 0.005 0.016 0.043 0.000 

20  -20 5 0.001 0.004 0.008 0.007 0.011 0.006 0.049 0.046 0.002 

Cometrade, FAO )المصدر:)منظمة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة 

 الرابعةورية بذلك المرتبة لتشغل س 0.009بلغ قد األولى الفترةخالل  اإلسبانيالسوري للسوق  ن قيمة معدل اختراق زيت الزيتون ا
 لمرتبة الثامنة.لك امحتلة بذ 0.001 إلىصل لت الثانية الفترةفي  وانخفضت

 الفترةفي متوسط  من زيت الزيتون  هاكمية صادراتقدرت  :للسوقأالسعوديألهمأالدولأالمتنافسةمعدلأاختراقأزيتأالزيتونأأ3أ5-
 السعودي ألهم ّتم حساب معدل اختراق زيت الزيتون للسوق و طن  ألف 0.3ثانية ال الفترةي متوسط طن، وف ألف 0.5األولى ما قدره 

  .تنافسةالم الدول
 ول المتنا  ة خالل  ت    الدرا ةلل    ال ع    ألهم الد معدل اخت ا   ي  الزيت   .6 لجدول ا

 ال ت ةمت  ط 
 معدل اخت ا 

     ا   نس  بان اإ لبنا  األر   إيطال ا  ل ط     رية

2005-20 0 0.476 0.063 0.108 0.032 0.022 0.325 0.065 0.160 

20  -20 5 0.238 0.065 0.112 0.018 0.035 0.256 0.103 0.246 

Cometrade, FAO )المصدر:)منظمة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة 

 وشغلت  0.476بلغ قد  األولى الفترةالسعودي خالل السوري للسوق تون ن قيمة معدل اختراق زيت الزيبأ السابق يتبين من الجدول
 .إسبانيابعد المرتبة الثانية  شغلتو  0.238 إلىلتصل  الثانية الفترةفي  خفضتانثم ، األولىسورية المرتبة 

ما  بلغتقد األولى  الفترةي متوسط ف هاكمية صادرات كانت :للسوقأالروسيألهمأالدولأالمتنافسةأمعدلأاختراقأزيتأالزيتونأأ4أ5-
 .الثانية الفترةفي متوسط طن  ألف 0.08وطن،  ألف 0.012قدره 

 لل    ال و   ألهم الدول المتنا  ة خالل  ت    الدرا ة ل اخت ا   ي  الزيت  معد .7 الجدول 

 ال ت ةمت  ط 
 معدل اخت ا 

     ا   نس إ بان ا إيطال ا ال  نا    رية

2005-20 0 0.003 0.001 0.043 0.001 0.284 0.000 

20  -20 5 0.003 0.001 0.047 0.007 0.195 0.000 

Cometrade, FAO در:)منظمة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة(المص 

 تشغلو  0.003 قد بلغ والثانية األولى الفترةالسوري للسوق الروسي خالل معدل اختراق زيت الزيتون  ن قيمةيتبين أ( 17) من الجدول
 ضمن أسواق روسيا.الثانية  الفترةفي  الرابعةالمرتبة  كسورية بذل
األولى  الفترةفي متوسط  من زيت الزيتون  كمية صادراتها :لهمأالدولأالمتنافسةأياإلماراتقأونأللسوالزيتمعدلأاختراقأزيتأ5- 5 
 طن. ألف 1.2الثانية  الفترةطن، وفي متوسط  ألف 0.7ما قدره 

   ألهم الدول المتنا  ة خالل  ت    الدرا ةاإلمارا لل     الزيت  ي  معدل اخت ا    .8 الجدول 

 ال ت ةمت  ط 
 ا معدل اخت 

     ا   نس إ بان ا لبنا  األر   إيطال ا  ل ط     رية

2005-20 0 0.245 0.172 0.085 0.069 0.061 0.648 0.175 0.190 

20  -20 5 0.790 0.340 0.368 0.147 0.187 1.766 0.529 0.353 

Cometrade, FAO )المصدر:)منظمة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة 
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سورية  وشغلت 0.245 قد بلغ األولى الفترةخالل  ياإلماراتالسوري للسوق  أن قيمة معدل اختراق زيت الزيتون ( 18) الجدولمن يتبين 
 .ت المرتبة األولىوشغل 0.790 إلى صللت الثانية الفترةالمرتبة الثانية، وارتفعت في 

 الفترةفي متوسط  صادرات من زيت الزيتون الكمية  تبلغو  :لهمأالدولأالمتنافسةأمعدلأاختراقأزيتأالزيتونأللسوقأالكويتي6-5 
 .طن ألف 1.8الثانية  الفترةطن، وفي متوسط  ألف 0.02األولى ما قدره 

 ل المتنا  ة خالل  ت    الدرا ةال  يت  ألهم الدولل    معدل اخت ا   ي  الزيت    .9 الجدول 

 ال ت ةمت  ط 
 معدل اخت ا 

     ا   نس ان اإ ب لبنا  األر   إيطال ا  ل ط     رية

2006-20 0 0.520 0.085 0.066 0.037 0.153 0.149 0.015 0.122 

20  -20 5 0.480 0.273 0.164 0.077 0.216 0.197 0.120 0.193 

Cometrade, FAO مة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة(المصدر:)منظ 

 لتشغل سورية بذلك المرتبة األولى  0.520 قد بلغ األولى الفترةالل خ ق الكويتين قيمة معدل اختراق زيت الزيتون السوري للسو إ
 لتحافظ على المرتبة األولى. 0.480 إلىلتصل  الثانية الفترةفي  وانخفض

 الفترةمتوسط  من زيت الزيتون في بنانلال إنتاجبلغت كمية  :سوقأاللبنانيألهمأالدولأالمتنافسةللأاقأزيتأالزيتونأخترأمعدلأاأ5-7
 طن ألف 2.7األولى ما قدره  الفترةفي متوسط  من زيت الزيتون  هاكمية صادرات طن، كما بلغت ألف 15والثانية  طن ألف 16 ىاألول

  .طن ألف 5.1الثانية  الفترةوفي متوسط 
  ت    الدرا ة نان  ألهم الدول المتنا  ة خالللل    اللب معدل اخت ا   ي  الزيت   .20الجدول 

 ال ت ةط مت  
 ل اخت ا معد

   نس   رية

2006-20 0 0.099 0.050 

20  -20 5 0.212 0.054 

Cometrade, FAO )المصدر:)منظمة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة 

 رةالفتتفعت في ار بعد أن األولى حافظت على المرتبة  السوري للسوق اللبنانيالزيتون  مة معدل اختراق زيتمن الجدول بأن قي تبينوقد 
 .0.212 إلىلتصل  الثانية

 الفترةمتوسط  مصر من زيت الزيتون في إنتاجبلغت كمية  :للسوقأالمصريألهمأالدولأالمتنافسةأمعدلأاختراقأزيتأالزيتونأأ5-8
في متوسط ن ط ألف 4.7ما قدره  من زيت الزيتون  هاكمية صادرات ، كما بلغتالثانية الفترةفي  طن ألف 11.3طن و ألف 6 ولىاأل
 الثانية. الفترةطن في متوسط  ألف 1.6 األولى لفترةا

 لل    المص   ألهم الدول المتنا  ة خالل  ت    الدرا ة معدل اخت ا   ي  الزيت   . 2الجدول 

 ل ت ةامت  ط 
 معدل اخت ا 

   نس إ بان ا إيطال ا ال  نا    رية

2006-20 0 0.097 0.047 0.041 0.091 0.105 

20  -20 5 0.038 0.015 0.016 0.028 0.023 

Cometrade, FAO )المصدر:)منظمة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة 

لتشغل سورية  0.097 قد بلغاألولى  الفترةلمصري خالل السوري للسوق اون ن قيمة معدل اختراق زيت الزيت( بأ21تبين من الجدول )و 
 .الثانية الفترةفي  المرتبة األولى وشغلت 0.038 إلىبذلك المرتبة الثانية، وانخفضت 
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 الفترةط متوس من زيت الزيتون في األردن إنتاجبلغت كمية  :يألهمأالدولأالمتنافسةالردنللسوقأأمعدلأاختراقأزيتأالزيتونأأ6-8
في متوسط طن  ألف 8ا قدره م كمية صادراتها من زيت الزيتون  الثانية، كما بلغت الفترةطن في  ألف 20طن و ألف 18.3 األولى
 الثانية. الفترةطن في متوسط  ألف 5 األولى الفترة

 ةلل    المص   ألهم الدول المتنا  ة خالل  ت    الدرا  معدل اخت ا   ي  الزيت   .22الجدول 

Cometrade, FAO )المصدر:)منظمة األغذية والزراعة قاعدة األمم المتحدة 

لتشغل  0.0162 األولى قد بلغ  الفترةخالل  ياألردنزيت الزيتون السوري للسوق  أن قيمة معدل اختراق( ب22وتبين من الجدول )
 .الخامسةالمرتبة  لتشغل الثانية الفترة، وانخفضت في ولىاألية بذلك المرتبة سور 

أ:الستنتاجاتا
 40.2 إلى الثانية الفترةفي  ، لتصلاسةتتمتع سورية بميزة نسبية ظاهرية وتخصصية لصادرات زيت الزيتون خالل فترتي الدر  -1

 مورد بالشكل األمثل.استثمار هذا ال إلىمما يشير  التوالي،على  39.5و
على المنافسة في األسواق  يعني استمرار قدرة سورية مما ناحية التنافسية السعرية لسورية منزمة السورية األلم تؤثر   -2

 .نتاجاليف اإلالخارجية من ناحية السعر بالرغم من ارتفاع تك
ي اإلماراتي السوق الثانية ف إلىالمرتبة األولى، و  إلىمرتبة زيت الزيتون السوري في السوق الكويتي، اللبناني والمصري  تقدمت -3

 في بقية األسواق. . بينما تراجعت تبعًا لمؤشر النصيب السوقي الثانية للدراسة الفترةخالل 
 لبنان ، الكويتاإلماراتولى ضمن أسواق المرتبة األ شغلتو ق األسواق الخارجية زادت قدرة زيت الزيتون السوري على اخترا -4

 .بقية األسواقفي الثانية، بينما انخفضت  الفترةومصر في 
 التوصيات:

 ،رصمو  ،لبنانو الكويت، و ، اإلماراتعلى أسواق  هالتركيز في تصدير قديم أشكال الدعم المتاحة للصادرات من زيت الزيتون و ت -1
 . األردنو ، روسياو ، إسبانياو  أستراليامن أسواق  لة تحسين مكانته في كلومحاو 

والتغيرات المتوقعة في أسواق األسواق المستهدفة،  لتـسويق الالزمـة عـنالقيام ببحوث او سواق الخارجية األعن توفير معلومات  -2
 الستعادة الميزة النسبية فيها.  األردنو  أسترالياو ، إسبانياو روسيا، 

تفعيـل دور مجلـس و  ،زيت الزيتون السوري لحقيات التجارية السورية في الخارج للعمل على تسويق الم ل علـى تفعيـل دورالعمـ -3
  .مختلف األطرافالسوري في مجال الربط بـين  زيت الزيتون 

 .التنافسية ، للمساعدة في زيادة القدرةالرسوم الجمركيةيل إجراءات التصدير وتخفيض تسه -4
أ:ألمراجعا
 (:2)31. دمشق للعلوم الزراعيةمجلة جامعة  .راسة القدرة التنافسية لصادرات زيت الزيتون السوري د .(2015سمر ) ،سماعيلا

263-281 . 

 ال ت ةمت  ط 
 دل اخت ا مع

   نس إ بان ا ال ع  ية لبنا  ال  ي    رية

2006-20 0 0.162 0.000 0.001 0.004 0.010 0.060 

20  -20 5 0.000 0.000 0.002 0.003 0.013 0.029 
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Abstract 

This study aimed to determine the competitiveness of the Syrian olive oil 

during the crisis period (2011-2015) comparing it with the period (2006-2010), 

by identifying the most importing foreign markets, and the quantity, and value 

of Syrian and international exports of olive oil. It has been shown that the 

relative advantage increased of olive oil exports during the two studied periods 

to 40.2 as a result of depending most of the country's exports on olive oil, in 

addition to the specialized to 39.5, this indicated that this resource is invested 

optimally. Syrian olive oil has advanced in the Kuwaiti, Lebanese and Egyptian 

markets to the first rank and placed second in the UAE market during the 

second period, while it decreased to the third rank, and second rank in the 

Saudi, and Jordan market respectively, for the same period. The rate of 

penetration index of the Syrian olive oil had increased to occupy the first rank 

in the markets of, UAE, Kuwait, Lebanon and Egypt in the second period, 

while it decreased to the sixth and eighth rank, in the Australian and Spanish 

markets respectively. The research recommends providing support for exports 

of the Syrian olive oil and conducting marketing research on target markets. In 

addition to activating the role of Syrian commercial attachés abroad, and the 

role of the Syrian Olive Oil Council in linking the various parties. 

Key words: Syrian olive oil, Exports, Competitiveness, Relative specialized 

advantage, Syria. 
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