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 النقدنو

دونياريخاليطوراالقيصادلأنعددا يظهر     مسيداما  اقيصاديا  قليالمنالدولقدحققتنموا 

لبنا ا نسانعلىنحو فال راعةهياليييخلقالمقدماتالمواوعية ال راعي، يطويرقطاعها

لل الحرية يوفير بذلك محققة والمواطنميوا ن يعيبرها.وطن اليي واليدابير الوسائل وييباين

المشاكلاالقيصادية لمواجهة منخاللسعيها ليحقيقاتهدا اليييطمحإليها المجيمعاتمالئمة

"السياسات اسم واليدابير الوسائل يلك على ويطلق ، لها المثلى الحلول وإيجاد يواجهها، اليي

ج ئةرور ياالقيصادية"،وقدأدىيعددويعقدجوانبالحيا فيالمجيمعاتالبشريةويشابكهاإلىا

،بحي يحققهذهالسياساتيعظيمرفاهيةأفرادالمجيمععد فروعوأقسامالسياساتاالقيصاديةإلى

المجيمع قيم مع وميوائمة ، اجيماعيا ومقبولة وعلميا فنيا ممكنة السياسات هذه يكون بحي 

السياساتومعيقدايه،ومنأنواعه يوجيهالنشاط فياليييكيسبأهميةكبيرالقروضال راعيةذه

ال راعي،وذلكمنأجليحقيقاليوا نبينهد يعظيمالنايجوكفا  اسيغاللالموارداالقيصادل

.منجهةأخرىمنجهة،وأهدا أخرىمثليحقيقالعدالةاالجيماعيةواتمنالغذائي

القروض السورلال راعويلعب االقيصاد في كبيرا ية دورا  ال راعة كون او  حدأفي

جماليحي حي مساهميهافيالنايجالمحليا اتنشطةاالقيصاديةالهامةفياالقيصادالسورلمن

( بين 25-15ييراوح حوالي بها حي يعمل اليشغيل ناحية وكذلكمن مجموع22%(%، من

واتمنالقومي......اافةإلىدورهافييحقيقاالكيفا الغذائيالعاملينفيسورية،با 

إدراكا  فقد اتهمية لهذه الثامنمناسيقاللهابدأتسوريةمنذ ثور  بعد وحيىآذاروخصوصا

اليغيرات فيظل خاصة وعالميا، محليا اتوااعالجديد  مع إصالحيدريجيلليأقلم عملية اليوم

والسكانيالكبير،والحاجة راا المناخية،والجفا الميكرر،واريفاعدرجاتالحرار ،والنم

ذلكإلى دفعها ، المنيجاتال راعية على يباعاالطلبالمي ايد  راعية أهمهامنوسياساتدعم

.شأنهاالدفعبعمليةالينميةاالقيصاديةواالجيماعيةنحواتمامالقروضالييمن

لمحةعامةعن:فيالفصلاتولوفيسبيليحقيقهد الرسالةيميقسيمهاإلىثالثةفصول،

ومكانةال راعةفيهوأهممالمحالقطاعال راعي،والصعوباتاليييعانيمنها،االقيصادالسورل

ودورهفييحقيقعمليةالينمية.

المصر  الثاني الفصل وفي القروضال راعيفيسورية هذه وآثار يقدمها والقروضاليي

فيعمو لعملياتاالقراضال راعيدورها والسياساتالمكملة ال راعية الينمية الينمية ،ويقييملية

فعالييهافييحقيقعمليةالينمية.
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ويقويمدورالمصر ال راعيوالقروضالييالحسكةال راعةفيمحافظة:فيالفصلالثال 

.االقيصاديةفيالمحافظةيقدمهافيعمليةالينميةال راعيةو

تيفيدفيالحكمعلىدورالقروضال راعيةفيعمليةويقودهذهالدراسةإلىنيائجويوصيا

 ال راعية القروض،لوبعلميبأس،الينمية هذه إعطا  بعد فيالمجاالتاليينجحتفيها ،حقها

القصور ،وأوجه يصحيحها بغية ، الخلل ،واكيشا مواقع لمواكبة ويطويرها يالفيها أجل مامن

يجرلاآلنمنيطوراتفيالساحةالمحليةوالدولية.
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 نشكمو البحث :-

في االقتصاد الوطني ، ولكنه يعاني من مشاكل كثيرة أهمها ضعف  هاما   يلعب قطاع الزراعة دورا     
لذاتي لدى الغالبية من وقصور التمويل ا ،دخول المزارعين ، وبالتالي ضعف القدرة االدخارية

 إحجامفي ظل و  ، مما أدى إلى لجوئهم إلى االقتراض من أجل تأمين احتياجاتهم المزرعية ،المزارعين
بسبب انخفاض نسب استرداد القروض الزراعية، وخاصة  المصارف الخاصة عن تقديم هذه القروض

 واألمراضتقلبات الجوية واآلفات نتيجة تعرض الحاصالت الزراعية لل ،فيما يتعلق بالقروض اإلنمائية
وانخفاض المستوى التعليمي للمزارعين  ،والعمل الزراعي ،وموسمية اإلنتاج يصعب التحكم فيها ، التي

 لقدرة على اكتشاف جدية بعض المتقدمين لهذه القروض على إيفائها، وبالتالي اقتصار تقديمهااوعدم 
 . سوريال التعاوني على المصرف الزراعي

تفعيلها  لتقوم بدورها في رفع  و ،ة في سوريةالزراعي لبحث في إيضاح أهمية القروضوتكمن مشكلة ا 
، والبحث عن آلية جديدة لتفعيل دور القروض الزراعية ، مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية

 . واالجتماعية للقروض الزراعيةومتابعة اآلثار االقتصادية 

 أين و البحث : -

نوع وحجم  ة وبينتالمقدمة في سوري ةالزراعي الدراسة على معظم جوانب القروض اشتملت -  
األمر الذي يعتبر الزراعي،  اإلقراض لسياساتاعة ، وبالتالي المعرفة الدقيقة للزر  ةالمخصص القروض

تنفق في  القروض كانت هذه إذاوفيما المتبعة ،  شرطا  أساسيا لتقييم نظام لمتابعة فعالية السياسات
وبالتالي على  ،القطاع الزراعي ها وانعكاسها على تنميةخالل تقييم أهداف المجاالت المخصصة لها من

تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية في إطار منطقي يجمع هذه األهداف من مختلف 
وانعكاسات هذه التعديالت المتوقعة ضمن ترتيب  والتعديالت الواجب تنفيذها ، المستويات الهرمية ،

 هذه منطقي منظم وشفاف وفقا للمستجدات، وبالتالي تقييم فعاليتها في تحقيق أهدافها ، وتزويد صانعي
 السياسات بالمالحظات الالزمة.

 

 

 



  
 

 أيداف البحث : -

 يهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف هي: -  

 التطورات التي حصلت في القطاع الزراعي في سورية. استعراض .1
 .سياسة التمويل الزراعي في سورية ليل وتقييمتح .2
 .على عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ةالزراعي تقييم أثر القروض .3
 توزيع الموارد بأفضل شكل ممكن.و  على دخول المزارعين ، ةالزراعي تقييم انعكاسات القروض .4
 وتطويرها. م في إعادة النظر في تلك القروضنتائج ومقترحات تسهالوصول إلى  .5

 يرض مت البحث :  -

 يقوم البحث على جملة من الفرضيات هي : - 

رفااااع معاااادالت التنميااااة االقتصااااادية  و بااااين نمااااو قطاااااع الزراعااااة وتحسااااين بنيتااااه هناااااك عالقااااة .1
 واالجتماعية.

 .وتحسين مؤشرات التنمية االجتماعية واالقتصادية ةالزراعي هناك عالقة بين القروض .2

سياسااته االقراضاية هناك استقاللية إدارية للمصرف الزراعي وبالرغم من ذلك تتدخل الدولة فاي  .3
 .و االقتراضية

 ن هج البحث : -

مان  طورات التي طرأت على الت الستعراض ،منهج الوصف التحليليتم االعتماد على   -
وانعكاساااتها علااى التنميااة االقتصاادية واالجتماعيااة فااي سااوريا، حيااث تاام  ةالزراعياا القاروض

توصااايف المشاااكلة وتحدياااد خصائصاااها وأبعادهاااا ، وتحليااال اإلحصاااا ات التاااي ساااوف ياااتم 
، ة المقدماااةالزراعيااا خاللهاااا تقيااايم فعالياااة القاااروضوالوصاااول إلاااى نتاااائج ياااتم مااان  ،جمعهاااا

عمليااة التنميااة  تبااين انعكاساااتها علااىوالوقااوف علااى أوجااه القصااور ، والوصااول إلااى نتااائج 
 ، ووضع المقترحات الالزمة لتطويرها.بشقيها االقتصادي واالجتماعي

 



 س
 

 صعوبمت البحث : -
وماان  ،البحاث العلماي فاي البلادان النامياة يعاااني مان عادد كبيار مان الصااعوبات وكاذلك األمار فاي ساورية

عوبة الوصااول إليهااا فااي حااال توفرهااا هااذه الصااعوبات عاادم تااوفر المعلومااات والبيانااات بشااكل كاماال وصاا
 وكاااذلك عااادم تطاااابق المعلوماااات ماااع بعضاااها فاااي حاااال تاااوفر أكثااار مااان،نتيجاااة الاااروتين و المحساااوبيات 

القااائمين علاااى المسااؤولية التااي يعااااني منهااا بعااض الماااوظفين  دراسااة عاان موضاااوع واحااد، وقلااة جدياااة و
أضااف إلااى ذلااك األزمااة الراهنااة التااي  ،وقلااة وقاادم المراجااع العلميااة التااي تناولاات الزراعااة اإلحصااا ات، 

أدت إلاااى زياااادة الصاااعوبات  ،ومفرزاتهاااا مااان قطاااع طااارق ووساااائل اتصاااال و إرهااااب ،يعااااني منهاااا بلااادنا
 .علمي بشكل عام وبحثنا بشكل خاصوالعراقيل أمام البحث ال

 حدود الدراةو: -

، خاالل الفتارة قاع القطااع الزراعاي والقاروض الزراعياة المقدماة فاي ساوريةاساة و اشاتملت الدراساة علاى درا
م، بساابب توقااف المصاارف الزراعااي التعاااوني عاان ماان  القااروض 2211م و 2222الوقعااة بااين عااامي 

 الزراعية بعد هذاالعام.

 :الدراةمت الةمبقو -

1 ا اآلـ لسياسات االقيصادية ينميةثار في ال راعي باليجربة قراض مقارنة اليمنية ال راعة

م.2222الحميدسعيد،رسالةدكيوراه،جامعةدمشق،السورية,إعدادعبد

دراسةيحليليةليطويرعملالمصر ال راعياليعاونيفيسورية،إعدادعبيرالجهني،رسالةـ2

 م.2222الالذقية،ماجسيير،
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 الفصل األول

 واالجتماعية في سورية الزراعة وأثرها على التنمية االقتصادية

  (لمحة عامة)االقتصاد السوري  المبحث األول:

 ة للقطاع الزراعي في سورية  المالمح الرئيس  :نيالمبحث الثا

  في االقتصاد السوري      أهمية قطاع الزراعة   : لثالمبحث الثا

 الصعوبات التي يعاني منها قطاع الزراعة في سورية وانعكاساتها المبحث الرابع:

 التنمية ةعلى عملي                
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 مقدمة :

على الرغم من التطورات الكبيرة الحاصلة في بنية االقتصادات العالمية ، وعلى الرغم من تراجع 

العالم ، إال أنها مازالت من أهم الموارد مساهمة الزراعة في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي ألغلب دول 

الحيوية التي ترتكز عليها المجتمعات في تطوير حركاتها التصاعدية ، والمصدر الرئيسي ألغلب 

 احتياجات القطاعات االقتصادية األخرى.

تحتل الزراعة أهمية كبيرة في االقتصاد السوري ، نظراً لما لها من ارتباطات خلفية  ةوفي سوري

ية  تؤثر بشكل رئيسي في النمو المستدام لجميع القطاعات االقتصادية األخرى ، وانطالقاً من ذلك وأمام

واالجتماعية في سورية ، فتناولنا  الزراعة وأثرها على التنمية االقتصادية حاولنا أن نبين في هذا الفصل

قلنا إلى البحث في المالمح ، ثم انت وأهم نقاط القوة والضعف فيه بداية االقتصاد السوري بلمحة عامة

، وأهمية هذا من موقع ومناخ، والموارد المتاحة من طبيعية وبشرية لرئيسة للقطاع الزراعي في سوريةا

، ومساهمة نتاجتاج والناتج المحلي ومستلزمات اإل، ومساهمته في اإلنالقطاع في االقتصاد السوري

االقتصاد،واإلنتاج الزراعي في سورية بشقيه  الزراعة في التجارة والترابط بين الزراعة و مكونات

، ثم ذكرنا أهم الصعوبات التي يعاني منها قطاع الزراعة في سورية وانعكاساته على  النباتي والحيواني

، من تحديات داخلية تتمثل في أثر العوامل الطبيعية و ممارسات اإلنسان ، والتحديات ة التنميةعملي

تفاقيات مثل اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوربي ومنظمة التجارة العالمية، الخارجية والتي تتمثل في اال

 وأهم المشكالت التي يواجهها القطاع الزراعي في سورية.
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 : (لمحة عامة)االقتصاد السوري  المبحث األول :

باإلضااافة إلااى  ،والخاادمات  زراعااة والصااناعةاالقتصاااد السااوري اقتصاااد متعاادد المااوارد يعتمااد علااى ال

 .خالل العقدين الماضيين في مجال استخراج النفط والغاز كبيراً  القطاع النفطي الذي سجل تطوراً 

حياث يوجاد فاي ساورية قطااع عاام  ، أما بالنسبة للنظاام االقتصاادي فهاو يعتماد علاى التعددياة االقتصاادية

ين خاا  ومشاترك يسااهمان فاي باإلضافة إلى وجود قطاع ة،الرئيس اإلستراتيجيةيشرف على القطاعات 

وهنااك توجاه نحاو الساماق للقطااع الخاا  بالادخول إلاى مجااالت صاناعية . اغلب المجاالت االقتصاادية 

اقتصاااد السااو  فااي اغلااب باإلضااافة إلااى اتخاااذ إجااراجات التوجااه نحااو  ،كاناات محصااورة بالقطاااع العااام

   .ن كانت بصورة تدريجيةإالمجاالت و

ويادعم ذلاك المسااحات  ،متوساطي معتادل مالئام إلقاماة مشااريع صاناعية ضاخمةإن سورية تتمتاع بمنااخ 

. باإلضاافة إلاى موقعهاا الجغرافاي فاي  2(كم581581حيث تبلغ مساحتها ) ،الشاسعة التي تحتلها سورية

ماان الناحيااة  اسااتراتيجياً  الااذي يعتباار موقعاااً  ،غاارب يساايا علااى الساااحل الشاارقي للبحاار األبااي  المتوسااط

يمتاااز باا من  اً مسااتقر اً د ملتقااى القااارات الااثالث )يساايا وأفريقيااا وأوربااا ( . وتعتباار سااورية بلاادالتجاريااة عناا

مماا يشااجع المسااتثمر األجنبااي  ،ووفاارة فااي اليااد العاملاة المؤهلااة و المثقفااة ،مساتتب وحياااة داخليااة مساتقرة

 .  كبر لنجاق هذه االستثمارات وتطويرهاأ ويعطي فرصاً 

الحضاااري وتزايااد دور الخاادمات كقطاااع فااي تركيبااة اإلنتاااج اإلجمااالي كاناات مااع يليااة التطااور  وانسااجاماً 

 مساهمة القطاعات المختلفة في االقتصاد السوري كما يلي:

% فااي 1..5إلااى  5881% عااام 25ماان  اإلجمااالي اإلنتاااجتراجااع دور القطاااع الزراعااي فااي مكونااات  

% خاالل نفا  255بنسابة  م2111باألسعار الثابتاة لعاام  القطاع الزراعي قيمة أنتاج رغم نمو م،2155

أماا قطااع الخادمات فقاد ، م2155ملياار ل.  عاام  511إلاى  5881مليار ل.  فاي عاام .56من الفترة

مقاباال م 2155عاام % مان اإلنتاااج اإلجماالي 15% وأصاابح يشاكل 583نماا خاالل فتاارة الدراساة بنسابة 

مليااار  521م مان 2111ات باألساعار الثابتاة لعاام م حياث نمات مسااهمة قطااع الخادم5881% عاام 2.

والقطاااع الصااناعي نمااا خااالل فتاارة الدراسااة  م،2155مليااار ل.   عااام 5232م إلااى 5881ل.  عااام 

% عاام 5..5م إلاى 5881% عام51.3% وتغيرت نسبة مشاركته في اإلنتاج اإلجمالي من .55بنسبة 

ثاام  ثاام قطاااع الصااناعة ،األولااىخاادمات بالدرجااة النساابية لقطاااع ال األهميااةنالحااظ تزايااد حيااث  م،2155

 .1الزراعة

                                                             
1
 م.2222/2211المكتب المركزي لإلحصاج ـ المجموعة اإلحصائية السنوية لألعوام  
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 سمات االقتصاد السوري :1-1-1

التااي يشااهدها العااالم، والساايما فااي العقااد األخياار ماان القاارن مااع التطااورات السياسااية واالقتصااادية  تماشاايا

تادريجياً عان الانهج الاذي اتبعاه مناذ ساتينيات القارن العشارين ، العشرين ، أخذ االقتصاد الساوري يتحاول 

والذي اتسم بسيادة القطاع العام وسيطرته على معظم األنشطة االقتصادية اإلنتاجياة والخدمياة ، وتزايادت 

حيث أعلان رسامياً عان اعتمااد  ، 2111الحادي والعشرين لغاية عام وتيرة االتجاه الجديد مع بداية القرن 

ب "اقتصااااد الساااو  االجتمااااعي" ، وباااذلك فتحااات المجااااالت أماااام القطااااع الخاااا  للااادخول ماااا يعااارف 

ع العاام ، وتزامنات هاذه والمشاركة في العملية التنموية في مجااالت عديادة والتاي كانات حكاراً علاى القطاا

جملااة واسااعة فااي التشااريعات القانونيااة الضاارورية لعمليااة االنتقااال نحااو اقتصاااد السااو   مااع التحااوالت

محيطه العربي "اتفاقية التجاارة الحارة  معاالقتصاد السوري  تكامل وانسجام، وبما ينسجم مع 2االجتماعي

متوساطية" ، وغيرهاا مان االتفاقياات الثنائياة ماع إلقليمي " اتفاقية الشراكة األوروالعربية" ، ومع محيطه ا

ومؤسسااات االقتصاااد تحااوالت  هاتزامااات التااي تفرضااإيااران وتركيااا...الو ، وصااوالً إلااى المتطلبااات واالل

مماا الشااك فياه أن الرؤيااة لقياادة العمليااة التنمويااة  ،مام إلااى منظماة التجااارة العالميااةتمهيااداً لالنضاالعاالمي 

  ،ك التخلااي كلياااً عاان القطاااع العاااماالقتصااادية واالجتماعيااة تغياارت فااي سااوريا ، لكاان دون أن يعنااي ذلاا

 : 3ثالث نقاط أساسية بآن واحد ل علىوالعمل على خصخصته ، بل تركز التحو

 .مل على زيادة كفاجة القطاع العامالع .5

، تثباات عاادم نجاااق القطاااع العااام فيهااافسااح المجااال للقطاااع الخااا  للعماال فااي المجاااالت التااي  .2

 ومشاركته أيضاً في المجاالت التي يمكن أن يسهم فيها نجاق القطاع العام .

العملية التنموية بجانبيها االقتصاادي واالجتمااعي إشراك منظمات ومؤسسات المجتمع األهلي في  .5

كشااريك جديااد فااي هااذه العمليااة لاام يكاان لااه أي دور يااذكر فااي هااذا المجااال ، والساايما فااي مجااال 

 .تماعية هامة في العملية التنمويةالمساعدة على انخراط شرائح اج

 :4التاليفي ضوج ما تقدم يمكن عر  السمات الراهنة لالقتصاد السوري على النحو 

فاي الوقات نفساه منفتحاة علاى العاالم وعلاى الحضاارة و ،سورية شديدة الحساسية النتمائها القومي .5

الجغرافاااي أثاااره فاااي تنمياااة  ، وللموقاااعالساااوري يمتلاااك قابلياااة قوياااة للتطاااورالعالمياااة ، والشاااعب 

 .التجاريةجي ، وتسهيل المبادالت بالعالم الخار، واالتصال المعارف، واالحتكاك بشعوب العالم

                                                             
2
 181-171، 2223الحمش ، منير ، اإلصالق االقتصادي ، دار الرضا ، دمش  ،  
3
 .22/1/2222 النابلسي ، محمد سعيد ، الحوار االقتصادي للفقراج ، الثالثاج االقتصادي ، دمش  ، 
4
 .2222الورقة المقدمة إلى مركز البحوث والدراسات السكانية بكلية االقتصاد ، جامعة دمش  ،  
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ور تاريخياة فاي لاه جاذ ...وخدمي اقتصاد زراعي صناعي ، فهومتنوعقتصاد السوري اقتصاد اال .2

ال يسااتطيع أحااد إنكااار وجااود الصااناعة ، انطالقاااً ماان الصااناعات الحرفيااة والزراعااة والتجااارة 

 السيما التحويلية.ووصوالً إلى المعامل الصناعية الحديثة 

وقاد حاددت جمياع  إلاى تحقيا  التنمياة االقتصاادية واالجتماعياة،، يساعى االقتصاد السوري هادف .5

تواه الخطط الخمساية والسانوية مان باين أهام أهادافها هادف التنمياة، وهاو رفااه اإلنساان ورفاع مسا

واالجتمااعي لمختلاف منااط   ، والسعي لتحقيا  التاوازن االقتصااديالمادي واالجتماعي والثقافي

   .5سوريا 

ي ، وإلاى جانباه القطااع الخاا  والتعااونلعملياة التنمياة حامال الارئي ل الالقطاع العام كان ومازا ..

ية الاذي طارق ماع بداياة ، وهذا ترجمة لشعار التعددياة االقتصاادالذي يحظى بدعم ومساندة الدولة

 .ور القطاع الخا  والقطاع المشتركد، واتبعت سياسات اقتصادية لتوسيع السبعينيات

ياذكر بعضاها  ،دفعت نحو مزيد من المشاركة والفعالية للقطااع الخاا مع اإلشارة إلى عوامل عديدة 

 :6على سبيل المثال

اتجاهاات ، وواالنفتاق على المؤسسات الدولياة ،اقتصادية تؤدي إلى حرية األسوا  انتهاج سياسات .5

دور  ، ودفاع القطااع الخاا  للمشااركة فاي القارار االقتصاادي مان خااللتحرير التجارة في العاالم

 تجارة والصناعة ولجان عديدة محدثة في المؤسسات الحكومية.غرف ال

 ،الخاااا  غااارف التجاااارة والصاااناعة فاااي اتخااااذ القااارارات الحاسااامة بشااا ن القطااااع تزاياااد دور   .2

 إعطائه فرصاً أكبر في النشاط االقتصادي.و

إلاى شاركات تقديم التسهيالت المالية والقانونية لتحول شركات القطاع الخا  العائلياة أو الفردياة   .5

 مساهمة لزيادة كفاجتها وقدرتها على المنافسة.

% خاالل السانوات ..2حيث بلاغ  ،معدل النمو السكاني في سورية من المعدالت العالية في العالم .1

 .م2111-2118

الموقع الجغرافي والتنوع المناخي يجعل سوريا تتنوع ب راضايها ماابين البادياة والساهول الخصابة  .6

الممياز واألهمياة  باإلضافة إلى تراثها الحضااري وأوابادها التاريخياة ومناخهاا والجبال الساحلية ،

 .ةالسياحية لسوري

يليااات   بإتباااعولهااذا فقااد اتساامت السياسااات االقتصااادية والماليااة مااع بدايااة القاارن الحااادي والعشاارين 

تخفياف  ، وتمحاورت حاول، وتحرير التجارةوات حثيثة نحو اإلصالق االقتصاديتتواف  مع تبني خط

                                                             
5
 .171الحمش ، منير، مرجع ساب  ،   
6
 .23/4/2224الزعيم ، عصام ، التوجهات اإلستراتيجية في االقتصاد السوري ، دمش  ، الثالثاج االقتصادي ،  
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، وتطاوير د، و إطال  قوى التصدير إلى أبعد الحادوليات االستيراد وتبسيط اإلجراجاتالقيود على عم

، وذلاك تؤكاده المعطياات الاواردة فاي 7السياسات المالياة والنقدياة المالئماة لألهاداف المعلناة للحكوماة 

وبالتحديد مع مطلاع األلفياة الثالثاة ، وخالل هذه الفترة م2115-5888تنمية البشرية لألعوام تقارير ال

، والتاي تناادي باإطال  خلات تادريجياً فاي االقتصااد الساوريفإن وجهة نظار الليبرالياة الجديادة التاي د

حريااة السااو  واالعتماااد علااى قااوى السااو  فااي توزيااع المااوارد وتحديااد األسااعار وتحرياار التجااارة 

، واالناادماج باالقتصاااد الرأساامالي ادي، و تهماايش دور الدولااة االقتصااوتوساايع دور القطاااع الخااا 

 .8العالمي عن طري  االلتحا  بالتكتالت االقتصادية الدولية

سااا  علااى ساالبيات يرونهااا جليااة فااي االقتصاااد السااوري تقااوم باأل ا االتجاااهومسااوغات أصااحاب هااذ

 :9أهمها

 .تراجع معدالت النمو االقتصادي .5

 والخدمي.تراجع مستويات األداج االقتصادي واإلداري  .2

 بداية انحسار الطبقة المتوسطة واتساع دائرة الفقر والبطالة. .5

 الركود االقتصادي في األسوا  الداخلية. ..

 ضعف القدرة التنافسية للسلع السورية في الخارج. .1

 انتشار ظاهرة التواكل والفساد في دوائر ومؤسسات الدولة. .6

 : مقومات االقتصاد السوري وسبل تفعيلها :1-1-2

i.  الزراعااة : ساااهمت السياسااة الزراعيااة بشااكل كبياار فااي التقاادم االقتصااادي واالجتماااعي ضاامن حاادود

 ذلك مازالت إنتاجية هذا القطاع ضاعيفة ومحادودة الماردود ، ومازالات الزراعاة فاي ، ورغم10معينة 

لااري ، كاالنتقااال مان اة لالنتقااال إلاى األساااليب الحديثاةساورية تعتمااد أسااليب عماال تقليدياة فهااي بحاجا

 .ث إلى جانب رفع كفاجة شبكات الريالتقليدي إلى الري الحدي

ii. حيااث يقااوم  ،ه األفضاال لتاادعيم االقتصاااد السااوريالصااناعة : إن تعزيااز االقتصاااد اإلنتاااجي هااو الوجاا

علاى الصاناعة التحويلياة والخادمات اإلنتاجيااة بالدرجاة األولاى أكثار ممااا هاو اقتصااد خادمات ، وهااذا 

، فالصاناعة الساورية مازالات صاناعة تحويلياة باإلضاافة والعلم والتكنولوجيااام بالصناعة يتطلب اهتم

إلى الصاناعات  االساتخراجية ، والمرحلاة القادماة تتطلاب أن تعتماد الصاناعة علاى انجازاتهاا لتحقيا  

، إذ يفتار  أن أي تعمال علاى خلا  قيماة مضاافة أكبار ،قالأبية وتنافسية بإنتاج أعلى وكلفاة مزايا نس
                                                             

7
 1224سة حول تجربة سوريا في تحرير التجارة والسياسات واإلصالق االقتصادي ، دمش  ،العمادي ، محمد ، درا 
8
 .11، جدول  1222تقرير التنمية البشرية واألداج االقتصادي ، األمم المتحدة ، 
9
 .2، جدول 2221تقرير التنمية البشرية واألداج االقتصادي ، األمم المتحدة ، 
10
 .322-384، 2223ق االقتصادي والمالي في سوريا ، دمش  ، دار الرضا ، سعيفان ، سمير ، قضايا االصال 
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 ةيجاب أن تادخل ساوريبائية والكيميائياة وماا شاابه ذلاك، وأيضاا اعات الميكانيكية والكهرتسيطر الصن

خول وتحدياد برناامج واضاح لكيفياة وتوقيات الاد، والعمال علاى ت ساي  مرحلة الصناعة التقنية العالياة

سياساات ، واالنطاال  باً ياواقع اً علميا ، وهذا يتطلب دراسة منهجية وتحليالً في الصناعات التقنية العالية

 نظااراً لعاادم تمكاان قطاااع الصااناعة فااي سااورية ماان تحقياا  مساااهمة ،ية وتجاريااةتكنولوجيااة واسااتثمار

للتنمياة فاي الادول النامياة  اإلنسااني، علاى الارغم أنهاا تعاد المحارك اإلجمااليؤثرة في الناتج المحلي م

 ية.ولها األثر الكبير في الهيكلية االقتصاد

iii. لسياساية الشك ب ن السياحة ستبقى ضاحية لألوضااع او السياحة، أهميةومن أكثر فروعها  :الخدمات

دة إلاى الحادود القصاوى غيار أن االساتفا ،، وخاصًة التهديادات اإلسارائيليةغير المستقرة في المنطقة

، كن تطوير الساياحة إلاى حادود كبيارة، وبالتالي يمستثمار طاقات السياحة المهدورةالأمر ضروري 

م القيااام بجهااود تا م2115رجياة، و باادجاً مان العااام ترويجياة محليااة وخاوالحاجاة ماسااة إلاى خباارات 

ترويجية كثيفة أثمرت في استعادة القدوم األوروبي السياحي إلى جانب تطور أعداد الساياق العارب، 

، العار  والطلاببشكل حق  توازناً باين تطاور  2111كما تم اإلقالع باالستثمار السياحي في عام 

رنااة مقا ،ضاايليةالسااورية نقاااط قااوة عدياادة تكسااب المنااتج السااوري مياازة تف حيااث يوجااد فااي السااياحة

يخي والحضاااري والطبيعااي ، ويعتباار الغنااى الثقااافي و التنااوع التاااربالعديااد ماان المقاصااد السااياحية

 ة السورية.أهم نقاط القوة في السياحاألمان واالستقرار وكرم الضيافة من والحيوي و

 مكامن القوة والضعف في االقتصاد السوري :: 1-1-3

مازالااات اإلدارة االقتصاااادية الساااورية بحاجاااة إلاااى تحساااين وزياااادة قااادراتها فاااي مجاااال الحرياااات 

قااع االقتصااادي علااى نحااو علمااي االقتصااادية ويليااات السااو  حتااى تااتمكن ماان التعاارف علااى الوا

ث المياداني والدراساة والتحليال ، فهي بحاجة إلاى تمكاين نفساها مان خاالل تقالياد جيادة للبحاوصحيح

والتحلياال الجامعااات والدراسااات فااي مختلااف القطاعااات إلااى الدراسااة  بعاا  ، حيااث تفتقاارالعلميااين

، علااى الاارغم ماان كثاارة األرقااام 11 ومتطلباتااه بشااكل وثياا  المجتمعغياار مرتبطااة بااألنهااا  ،العلمااي

ترجمتهااا بإال أنهاا ال تقااوم  ،والمعلوماات والوقااائع التاي تتااوفر لادى مراكااز الدراساات واالسااتثمارات

وبالتالي فالحاجة ضرورية إلى ت ساي  هيئاات تادر   ، وتحليلها تحليالً علمياً واالستفادة منها منهجياً 

ألن المعلومااات  ،تعزيااز تقاليااد الدراسااة والتحلياال العلميااين إلااى، وتحتاااج اقااع وتحللااه باسااتمرارالو

ة قاوالليل الواقع كي نتعرف على نقاط فالنظرة العلمية تبدأ من تح ،الصحيحة تضع قرارات صحيحة

 .لنتجاوزها والستغالل اإلمكانات المهدورة ضعفاللتعزيزها وعلى نقاط 

 

                                                             
11
 .381-322سعيفان ، سمير ، مرجع ساب  ذكره ،    



8 
 

 نقاط قوة االقتصاد السوري : -1

بدأت مع عصر العولمة تتحدد مبادئ هامة تلعب دوراً أساسياً في تقوية االقتصاد من خاالل صاناعة 

، وصااناعة المعلومااات وامتالكهااا أساسااي علااى التعلاايم والبحااث العلماايالمعرفااة التااي تعتمااد بشااكل 

، وبالتاااالي نماااو الصاااناعات ادي واالجتمااااعي والتفاااو  والسااايطرةكمفتااااق الماااتالك النماااو االقتصااا

 تنوع االقتصااد بوجاود :أهمها ،ةقتصاد السوري فتوجد عدة نقاط قو. أما في اال12لكترونية الدقيقةاال

، وأيضاا قاوة العمال المااهرة صناعة استخراجية وصناعة تحويلية، باإلضافة إلى السياحة والزراعاة

رية ال والمتعلمة والرخيصة في العديد من القطاعات ورجال أعماال مشاهود بباراعتهم ، كماا أن ساو

، وهااذا زام بقيااود تفرضااها الجهااات الدائنااةتعاااني ماان مديونيااة ترهاا  اقتصااادها وتجبرهااا علااى االلتاا

إضااافة إلاى الادور السياساي البااارز فاي المنطقاة والحالااة  ،يعطيهاا مروناة كبيارة فااي تحدياد خياراتهاا

اً مالئمااً للنماو مناخا ، وهذا يعازز االساتقرار السياساي ويهيا تي يتمتع بها الشعب السوريالوطنية ال

 .االقتصادي

 نقاط الضعف في االقتصاد السوري : .2

، ويتمثال الضاعف فاي العلم والتكنولوجيا قاطرة التقادم، فستوى القدرة التكنولوجية الوطنيةتدني م - أ

 ،وساايادتها سااتخراجيةلصااناعات االرواج ا، وأيضااا ااد التكنولوجياااعتماااد شاابه كاماال علااى اسااتير

 .13ضئيلة فهي تعتبر ذات قيمة مضافة

توجاه جمياع النشااطات باتجااه أهاداف  ،عدم وجاود بارامج قطاعياة وبارامج ذات بعاد اساتراتيجي - ب

مماا جعال معالجاة المشااكل أقارب إلدارة األزماات مناه إلاى اإلدارة  ،مرسومة وب دوات مدروسة

 اإلستراتيجية العلمية ، فالمشاكل المتولدة أكثر من المشاكل المحلولة .

عاال سااوريا تخصاا  محاادود إلساارائيل،  يج العالميااة والسياسااات الغربيااة والاادعم الااالإن الحالااة  - ت

ماان  دالً أعمااال االسااتعدادات العسااكرية باا ، وتحااتفظ بقااوة عماال كبياارة فاايماان دخلهااا اً كبياار اً جاازج

 ، وهذا يحرم سورية من الكثير من المنافع االقتصادية.خطوط اإلنتاج

 وضعف مستويات الت هيل فيه. ،ا عدم ربط البحث العلمي بنشاط القطاع الخ - ث

، ولم تتوجه الدولاة بقاوة لمواجهاة قتصادكثيرة على اال أعباجيحمل  كبيرتزايد عدد السكان بشكل  - ج

مااع العلاام أنااه خااالل الساانوات األخياارة باادأ معاادل التزايااد السااكاني بااالتراجع نساابياً  ،هااذه المشااكلة

% خااالل العقااد 5فيمااا كااان قرابااة  ،% مااع بدايااة هااذا العقااد ماان القاارن الحااالي..2ووصاال إلااى 

 وهذا شيج هام إلى حد كبير. ،األخير من القرن العشرين

                                                             
12
 .112-118،  1222مجموعة باحثين ، المركز الوطني للدراسات والتخطيط ، الجزائر ،  
13
 . 2222، العام  411صحيفة االقتصادية السورية األسبوعية ، العدد  
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النوعيااة تنااتج الكثياار ماان  ألن اإلدارة ،وضااعف قاادراتها النوعيااة ،تاادني مسااتوى اإلدارة العامااة - ق

 .، وتحول الضعف إلى قوة ويتجلى الضعف في العديد من الجوانبالفوائد

 وهذا محصلة لنقاط الضعف السابقة. ،لالقتصاد السوريضعف القدرة التنافسية  - خ

و إلاى ماادون النتيجة الكلية االقتصادية هي انخفا  معادالت االدخاار ومعادالت االساتثمار ومعادالت النما

، ونقاااط الضااعف تعياا  رفااع قاادرة ة علااى مواجهااة األعباااج غياار متااوفرة، فالقاادرمعاادالت تزايااد السااكان

 هداً كبيراً للتغلب عليه.االقتصاد الوطني مما يستدعي ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 :في سورية ة للقطاع الزراعيـ المبحث الثاني: المالمح الرئيس2ـ1

مان خاالل  ،تحساين كفااجة اساتخدام الماوارد الزراعياة إلىتسعى الحكومة في الجمهورية العربية السورية 

التنميااة  أهاادافبماا يتناسااب مااع  ،واالسااتثمار الزراعاي بشااقيه الحيااواني و النباااتي اإلنتاااجتحساين ظااروف 

الغااذائي والصااناعات  األماانتحقياا  القاادر الكااافي ماان الغااذاج الااذي يلبااي متطلبااات و ،ي القطاارالمسااتدامة فاا

لمبحااث الموقااع علااى هااذا يتناااول هااذا ا . و بناااجللتصاادير العاملااة، وتحقياا  فااائ  ، وتشااغيل الياادالوطنيااة

 ي سورية والموارد المتاحة.، وتطور الموارد الزراعية فالجغرافي وتقسيماته

 :وتقسيماته الجغرافي الموقع 1ـ 2ـ1

 المااطرج الشاتا ذو المتوساطي المنااخ فيهاا يساود لاذلك ،المتوساط األباي  البحار حاو  من دول سورية

 . )والربيع )الخريف انتقاليان فصالن يفصلهما ،والجاف الحار والصيف

ةاـ الجبلي المنطقاة – الساحلية المنطقة(جغرافية  مناط  أربعة إلى سورية تقسيم يمكن ،المناخية الناحية من

 المطاري الهطاول كمياات فاي تختلاف زراعاي اساتقرار منااط  وخمساة ) والبادياة – الداخلياة المنطقاة

 .فيها القائمة والزراعات

الجناوب  إلاى، وتضم المنطقة الجبلية الجبال التي تمتد من الشامال نطقة الساحلية بين الجبال والبحرتقع الم

الشاار  ماان  إلااىفااي القساام الغربااي ماان سااورية ، وتتكااون المنطقااة الداخليااة ماان السااهول الداخليااة الواقعااة 

والتاي تتكاون مان الساهول شابه الصاحراوية . تتمياز  ،المنطقة الجبلية ، وتقع البادياة فاي الجناوب والشار 

وارتفاااع  ،رة المعتدلاة فااي الصايفوالحارا ،المنطقاة السااحلية بارتفاااع معادل الهطاول المطااري فاي الشااتاج

يا ملاام ساانو611المنطقااة الجبليااة فقااد يتجاااوز معاادل الهطااول المطااري فيهااا  أمااا. ة النساابيةمعاادل الرطوباا

والصايف الحاار والجااف ماع  ،. وتتميز المنطقاة الداخلياة بالشاتاج المااطرويكون المناخ معتدال في الصيف

. وفي منطقاة البادياة تكاون معادالت الهطاول قصوى والدنياالحرارة اليومية ال اختالفات كبيرة بين درجات

ويمكاان تقسااايم سااورية أيضاااا إلااى المنااااط  الشااامالية  ويكااون فصااال الصاايف جافاااا. ،المطريااة منخفضاااة

المنطقاة و التاي تتكاون مان محافظاات الحساكة والرقاة وديار الازور وحلاب وإدلاب ، و ،والشمالية الشارقية

ة وطرطااو  ، والمنطقااة الوسااطى التااي تضاام محافظااات حماا  الالذقياا يتالساااحلية التااي تضاام محااافظ

وماان ناحيااة الهطااول  والمنطقااة الجنوبيااة التااي تضاام محافظااات الساويداج ودرعااا ودمشاا  وريفهااا. ،وحمااة

 المناط  التالية: إلىالمطري والثلجي يمكن تقسيم سورية 

  متار فاو  ساطح 5111تهطل الثلوج بشكل منتظم علاى جمياع المنااط  التاي يزياد ارتفاعهاا علاى

 البحر.
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  األمطااار إلاىفاو  سااطح البحار  متاراً  5111ـاا 811 إلاىتتعار  المنااط  التاي يصاال ارتفاعهاا 

 والثلوج.

  األمطااارفااو  سااطح البحاار لهطااول  متااراً 811عاان  ارتفاعهاااتتعاار  معظاام المناااط  التااي يقاال 

 ولكن نادرا ما تتعر  لهطول الثلوج.

 في مناط  البادية األمطارقل هطول ي. 

 :الظروف المناخية 2ـ2ـ1

الزراعاي  اإلنتااجياؤثر معادل الهطاول المطاري وتوقيتاه ومكاناه بشاكل كبيار علاى الفعالياات الزراعياة و 

% مان 31حيث شكلت الزراعة البعلية حوالي  ،بشكل عام. وينطب  هذا الحال بشكل خا  على سورية

 .2151المساحات المزروعة في عام  إجمالي

 خمسة مناط  استقرار زراعي حسب معدالت الهطول المطري: إلىتقسم سورية 

 :منطقتان وفيها اً،سنوي مم ٠٥٣ على أمطارها معدل يزيد :األولى االستقرار منطقة-

 .سنوًيا مضمونة فيها البعلية الزراعات وتكون مم، ٠٣٣ عن السنوي أمطارها معدل يزيد :ي منطقة -١

 موسامين ضامان يمكان أي سنوًيا، مم ٠٣٣ و سنوًيا مم، ٠٥٣ بين أمطارها معدل يتراوق :ب منطقة -٢

  .الصيفية والمحاصيل و البقوليات القمح ةالرئيس ومحاصيلها سنوات، ثالث كل

 إجماالين ما % ١١ وتشاكل هكتاار، ألاف/ ٢٠٣١ / األولاى الزراعاي االساتقرار منطقاة مسااحة تبلاغ    

 .القطر مساحة

 الارئي ا محصاوله سانوًيا، مام ٠٥٣ و مام ٢٥٣ باين أمطارهاا معادل يتاراوق :الثانيتة االستتقرار منطقة-

 والبقولياات القماحر الشاعي جاناب إلاى ويازرع سانوات، ثاالث كال شاعير موسامي ضامان يمكان إذ الشعير،

 .القطر مساحة % من5535وتشكل هكتار ألف/ ٢١٠٣ / مساحتها    وتبلغ الصيفية، والمحاصيل

 لنصافم الارق هاذا عان يقال وال ،سانوًيا مام ٢٥٣ عان أمطارهاا معادل يزياد :الثالثتة االستتقرار منطقتة-

 وقاد ،الشاعير الارئي ا ومحصاوله سانوات، ثاالث لكل موسًما ٢ـ ١ ضمان يمكن أي المرصودة السنوات

 .القطر مساحةن م %335ل وتشك هكتار ألف/ ١٠٣٠ / مساحتها وتبلغ البقوليات، تزرع

 إال التصلحا سنويً  مم ٢٥٣ـ٢٢٣ بين أمطارها ومعدل الهامشية المنطقة وهي :الرابعة االستقرار ـ منطقة

 مسااحة مان %838كل وتشا هكتاار ألاف /١٣٠٠ / مسااحتها وتبلاغ الدائماة المراعاي أو الشاعير لزراعاة

 .القطر

ل تعااد وهاي ،القطار أراضاي مان تبقاى ماا وكال والساهوب البادياة منطقاة وهاي :الخامستة المنطقتةـا 

 .14البعلية للزراعة تصلح وال ،القطر مساحة من% 1135

                                                             
14
 .2228وزارة الزراعة واالصالق الزراعي ـ المجموعة االحصائية الزراعية السنوية لعام   ـ 
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 الموارد الطبيعية: 3ـ2ـ1

 ألرض:ا 1

ة المتقدما البلادان مان كال فاي ،بالنادرة وتتسام ،الزراعاي النشااط أساا  وهاي طبيعياة ثاروة األر  تعتبار

 األرضايةد الماوار اساتغالل وعدم ،السكاني الضغط بسبب النامية البلدان في تزداد ندرتها ولكن ،والنامية

 و األرضاية الماواردم استخدا كفاجة تحسين إلى الدول كافة تسعى لذلك ،العمراني والتوسع ،األمثل بالشكل

 .المساحة لوحدة التكاليف ب قل اإلنتاج من قدر أكبر بتحقي  إنتاجيتها

 التوساعت عملياا خاالل مان ساواج ،األرضاية الماوارد الساتغالل خاصاة أهمياة الساورية الحكوماة تاولي

 عمليات خاللن م أو ،المتدهورة األراضي ت هيل وإعادة األراضي استصالق عمليات طري  عن ،األفقي

 األصاناف إيجاادو ،يالعلما البحاث طريا  عان المسااحة وحادة إنتاجياة تحساين خاالل مان الرأساي التوسع

 الزراعياة الادورات تطبيا ل خال من ،البيئية المناط  مع يتالجم بما ،للجفاف والمقاومة للزراعة المالئمة

 إياالج يجاب لذلك األفقي، التوسع يخ ا فيم األرضية الموارد محدودية إلى هنا اإلشارة وتجدر .المناسبة

 .الرأسي التوسع لعمليات األكبر األهمية

 بال ،ياألراضا اساتغالل كفااجة لتحساين فقاط الوطنياة الجهاود علاى الحكوماة التقتصار ماساب  على وبناجً 

 .الخصو  بهذا ودولية إقليمية جهات مع تتعاون

 األراضايه هاذ وتتاوزع . هكتاار ألاف / 58158 / الساورية العربياة للجمهورياة اإلجمالياة المسااحة تبلغ

 القابلاة األراضايل وتتشاك .وحاراج ومراعاي وماروج ،للزراعاة قابلاة وغيار ،للزراعاة قابلة أراضي بين

 إلاى بادورها فتقسامة المساتثمر األراضاي أماا .مساتثمرة غيار وأراضاي مساتثمرة أراضاي مان للزراعاة

 للزراعاة القابلاة األراضاية حصا بلغات  م2118معاا فيت. سبا وأراضي بعل، وأراضي سقي، أراضي

 واألراضااي%، .253 فعااالً ة المزروعاا واألراضااي ،%5136مسااتثمرة أراضااي%،منهااا 5231

 والماروج، %5838 للزراعاة القابلة غيري واألراض ،%538المستثمرة غير واألراضي ،%332السبات

 % .535، والحراج %  31.. والمراعي

حيااث يالحااظ  ،2118ـاا 5888خااالل الفتاارة  األراضااي اسااتعمالتطااور تركيبااة مياازان  (5) يبااين الشااكل

وانخفاا  مسااهمة كافاة المكوناات  ،السقي والسبات) المتروكة للراحة( والحراج األراضيزيادة مساهمة 

الاف هكتاار 6155 إلاى 5888الف هكتاار فاي عام 1888القابلة للزراعة من  األراضيفزادت  ،األخرى

 إلاى 5888الف هكتاار فاي عاام 1.5.انخفضت من  فقد المزروعة فعالً  األراضي أما ،م2118في عام 

 .م2118الف هكتار في عام 558.
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 %،2118ـ5888 األراضيتطور تركيبة ميزان استعمال  (5)الشكل

 

 مختلفة. أعدادالزراعية السنوية ـ  اإلحصائيةالزراعي ـ المجموعة  واإلصالق الزراعةالمصدر :وزارة 

، يالحاظ مان 2151ـا2111  الفتارة خاالل األراضاي اساتعمال ميازان تطاور عان فكارة(5) شاكليعطي ال

 وانخفاا  ،تالسابا واألراضاي المساتثمرة واألراضاي للزراعاة القابلاة األراضي زيادة (5ـ2ـ5لجدول )ا

 مماا ، والمراعايج والمارو للزراعاة القابلاة غيار واألراضاي المساتثمرة غيار واألراضي البعل األراضي

 البعلية األراضي في النق   وتعوي األراضي، استصالق عمليات في الحكومة مساعي نجاق على يدل

 السابات األراضي في الزيادة تعتبر كما ،ةاإلنتاجي زيادة يعني مما المروية األراضي في منه أعلى بمعدل

 األراضاي إنتاجياة تتعلا  .البعلياة األراضاي إنتاجياةى علا للمحافظاة الجفاف موجات مع ومتناسبة منطقية

 درجاة التربة، تلوث التربة، نوعية الحيازة، حجم ،)بعل أوي مرو( الزراعة نمط :منها نذكر عوامل بعدة

 ومستوى الخدمات المقدمة. المستخدمة ة األراضي، درجة التقان تدهور

 هكتارـ%( ألف) 2151ـ2111 األراضيتطور ميزان استعمال  (5ـ2ـ5)الجدول 

 البيان
 

 وسطي
 2112ـ2111

 وسطي
 2116ـ.211

 وسطي
 2151ـ2118

 و م ن  %
 2151ـ2111

 1.2 6121 1812 .186 القابلة للزراعة األراضي

 1.3 1635 1122 1.51 المستثمرة األراضي

 ..5 5551 5.18 5225 سقي

 -1.1 5226 55.6 .552 بعل

 5.8 5551 368 881 سبات

 1 116. .31. 1.6. المزروعة فعال األراضي

 6.1 .51 581 128 غير المستثمرة األراضي

 -1.5 .568 5328 5688 غير قابلة للزراعة أراضي

 -1.5 8251 8285 8288 مروج و مراعي

 1.3 138 .18 116 حراج
 مختلفة .  أعدادالزراعية السنوية ـ  اإلحصائيةالزراعي ـ المجموعة  واإلصالقالمصدر: وزارة الزراعة 

 و م ن   =وسطي معدل النمو السنوي.
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القابلاة للزراعاة خاالل  األراضايوحادة المسااحة ونصايب الفارد مان  إنتاجيةتطور (2ـ2ـ5)ويبين الجدول 

 م.2118ـ 2111الفترة 

 م.2118ـ 2111و نصيب الفرد  األر  إنتاجيةتطور  (2ـ2ـ5)الجدول 

 وسطي الوحدة         البيان

 2112ـ2111

 وسطي

 2118ـ2113

 وسطي التغير

 بين الفترتين% 

 1311 1138 1136 ل. /هكتار ألف وحدة المساحة إنتاجية

 األراضاااينصاايب الفاارد ماان 

 القابلة للزراعة

 -5.365 13515 13511 هكتار / فرد

الفاااارد الريفااااي ماااان  نصاااايب

 القابلة للزراعة األراضي

 -3385 13611 13355 هكتار / فرد

ـ  لإلحصااجومجموعاة المكتاب المركازي  ،2118الزراعية السنوية لعاام  اإلحصائيةالزراعي ـ المجموعة  واإلصالقوزارة الزراعة المصدر: 

 الثابتة/المساحة المزروعة باألسعارالنباتي  اإلنتاج= قيمة  اإلنتاجيةمختلفة .  أعداد

 

( اختالفاات كبيارة فاي 2)و يظهار الشاكل  ،حساب المحافظاات األراضاييختلف توزياع مكوناات اساتعمال 

 بين المحافظات. األراضياستخدامات 

 م.2151في محافظات القطر لعام  األراضي( توزع 2الشكل )

 

 2151الزراعية السنوية لعام  اإلحصائيةالزراعي ـ المجموعة  واإلصالقالمصدر: وزارة الزراعة 

 

ويالحاظ مان  ،(5ـا2ـا5)الجادول حساب مان قبال القطااع العاام والتعااوني و الخاا  األراضييتم استخدام 

بينمااا يسااايطر القطاااعين الخاااا   ،قليااال جااداً  األراضااينصاايب القطااااع العااام ماان اساااتخدام  أنالجاادول 

 .األكبرويحوز القطاع الخا  النصيب  ،األراضيوالتعاوني على استخدام 
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 .هكتار و%( ألف)2155ـ2116القابلة للزراعة حسب القطاعات األراضي تطور(5ـ2ـ5)جدولال

 خا % تعاوني% عام% المجموع خا  تعاوني  عام البيان

2116 52 2.81 5.12 1818 1،25 .2،22 13،13 

2113 51 2113 5.52 185. 1،21 .2،21 13،3 

2118 5 2151 5.55 18.8 1،15 .2،28 13،35 

2118 1،8 2155 5121 6158 1،15 .5،65 18،58 

2151 1،8 2115 5125 6125 1،15 .5،12 18،.3 

2155 5 2161 5112 6168    

 م.2155الزراعية السنوية لعام  اإلحصائيةالزراعي ـ المجموعة  واإلصالقوزارة الزراعة المصدر: 

 

 الموارد المائية: 2

 ، )السانة//الفارد5م5111ن ما أقال( العاالمي التصانيف وفا  بالميااه الفقيارة الادول كإحادى ةساوري تصانف

 ولكن .السورية الحكومة أولوياتن م تعتبر للمياه الموفرة والتقنات المياه وإدارة استخدام  تقنات فإن لذلك

 إلاى أساساي بشاكل العجاز هاذا ويعاود ،اً سانوي 5ملياار م /531 / بحادود المائياة الموازناة فاي عجاز هنااك

 التغيارات أن كماا ،الماائي المتجادد مان با كثرة المختلفا القطاعاات فاي الميااه الساتخدامات السانوية الزيادة

 وجفااف ،األمطاار كمياات وتادني ،الحارارة درجااتع ارتفاا مان ماؤخراً  ساورية منها عانت التي المناخية

 ب والخاابور حوضاي دجلاة فاي العجاز هاذا ويقادر .الماائيب المنسو على سلباً  أثر واألنهار الينابيع بع 

 %81حوالي الزراعي القطاع ويستهلك  .مكعب متر مليار / 532ي والعاص سنوياً  مكعب متر مليار2.5

 وتقادر ،الصاناعي للقطااع %2، والشارب %ألغارا  8حاوالي هالكإساتم يات بينماا، المائية الموارد من

 فاي تاوازن وجاود عادم مالحظاة ماع ،5ملياار م 56 بحادود للزراعاة الميااه مانة المتاحا السانوية الماوارد

 الزيادة بسبب الموارد هذه من الفرد نصيب وانخفا  ،المختلفة المائية لألحوا  المتاحةة المائي الموارد

 الاريى إلا التحول مشروع أنشطة لتنفيذ خاصة أهمية الحكومة تولي ماسب ، على وبناج، السكان عددي ف

 طار  وتطاويره، المياا اساتخدام كفااجة لتحساين وعالمياة ،إقليمية جهات مع الحكومة تتعاون كما ،الحديث

 وطر  مصادر وحسب ،معا بشكل المروية المساحات تطور  (.ـ2ـ5)الجدول يبين .واستخدامها إدارتها

 .م2151ـ  2112ةالفتر خالل الري

 واليناابيع،ر واألنهاا اآلباار مان المروياة واألراضاي ،المروياة األراضاي انخفاا  الجادول مان يالحاظ 

 ،م2118ـا.211ة الفتارل خاال الحديث بالري والمروية الحكومية المشاريع من المروية األراضي وزيادة

 كافاة وزياادة ،اآلباار مان المروياةي األراضا فاي فقاط انخفاا  هنااك  م2151ـا 2112خالل الفتارة  أما

 خاالل القطار ساادت التاي الجفااف ظاروفى إلا المروياة األراضي في النق  يعزى .األخرى المؤشرات
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 المسااحات علاى سالباً  أثارت التاي المحروقااتر أساعا زياادة ذلاك إلاى ويضااف ،م2118ـا 2116ة الفتار

 إلاى فتعاود الحكومياة المشااريع مان المروياة المسااحاتي فا الحاصالة الزياادة أماا ،راآلباا مان المروياة

 مقارناة ملحاوظ بشاكل الاري تكلفاة انخفاا  وإلاى، السادود فيه الميا بتخزين الخاصة الحكومية السياسات

 .اآلبار من المروية بالمساحات

 .%(،)هكتار2151ـ2112(تطور المساحات المروية حسب مصادر وطر  الري .ـ2ـ5)جدولال

 5متوسط البيان

 .211ـ2112

 2متوسط

 2113ـ2111

 5متوسط

 2151ـ2118

 نسبة التغير

5% 

(5/2) 

 نسبة التغير

2% 

(5/5) 

 ن   و م

 132 138 -631 5551585 5.22566 .552128 المروية األراضيمجموع 

       منها

 -235 -835 -5536 3.5588 861.58 818356 اآلبارمروي بالضو من 

ماروي بالضااو مان مشاااريع 

 الري الحكومية

551... 555868 531.56 5138 533. .35 

 األنهااارماروي بالراحااة مان 

 والينابيع

58655. 223838 256163 1- 513. 231 

 5532 1238 5638 261558 222618 531258 مجموع الري الحديث

 .و م ن   :وسطي معدل النمو السنوي2151الزراعية السنوية لعام  اإلحصائيةوزارة الزراعة ـالمجموعة المصدر: 

 

م لعاا الاري  وطار الاري مصاادر وحساب المحافظاات حساب المروياة األراضاي وزع( تا5يبين الشكل )و

ي أ الشامالية، المنااط ي فا تتركاز الاري مصادر حسب المروية المساحات أن الشكل من يالحظ .م2151

 فاي تتركاز الحاديث باالري المرويةت المساحا بينما الحسكة، – الزور دير – الرقة – حلب افظاتفي مح

 .الحسكة – حلب – حماة ـ إدلب محافظات

 .)%(م 2151المروية حسب المحافظات ومصادر وطر  الري األراضي( توزع 5شكل)ال

 

 .2151الزراعية لعام  اإلحصائيةالزراعي ـ المجموعة  اإلصالقوزارة الزراعة و المصدر : 
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 الموارد البشرية: 4ـ2ـ1

 مقابال %15 نسبة منهم الذكور يشكل ،نسمة ألف .2552 نحو  2151ملعا سورية في السكان عدد بلغ

 الساوري الشاعبز ويتميا الرياف، لساكان% 3. % مقابل15 الحضر سكان نسبة وبلغت % لإلناث،8.

 %.62ي حوالن ومادو سنة .2 األعمار من السكان نسبة تبلغ حيث ،الفتية الشعوب من ب نه

ة ارد البشاااارية السااااورية خااااالل الفتاااار( تطااااور المؤشاااارات الخاصااااة بااااالمو1ـاااا2ـاااا5ن الجاااادول )ييباااا

ن ونمااو عاادد السااكا ،% 2365طي قاادره عاادل وساامب حيااث يالحااظ نمااو السااكان ساانوياً  ،م2151ـاا2115

الساكان ل مان معاد أعلاىونمو عدد السكان الحضريين بمعدل  ،قل من عدد السكان الكلي أالريفيين بمعدل 

علااى اعتماااد ل ممااا يااد ،بااين الريااف والحضار الكلاي . ويبااين الجاادول تااوزع السااكان بشاكل متعااادل تقريباااً 

عاادد  إجمااليانخفاا  ى إلااالمتعلقااة بهاا . ويشاير الجادول  واألنشاطةعلااى الزراعاة  لساكان تقريبااً نصاف ا

موجااة الجفاااف التااي سااادت ة نتيجاا ،لاازراعيين انخفاا  بشااكل ملحااوظولكاان عاادد المشااتغلين ا ،المشااتغلين

 إلاىوالهجارة مان الرياف  ،الزراعاة ي التقنياات الحديثاة فا وإدخاال ،م2118ـا 2116القطار خاالل الفتارة 

انخفاا  نصايب الفارد  إلاى وأدت ،وإنتاجيتاهي ه الظروف سلبا على العمل الزراعهذ أثرتالمدينة. حيث 

 .م2118في عام  ل.  سنوياً 55183ى إلالزراعي ليصل  اإلجماليمن الناتج المحلي 

 .% ( ،نسمة ألف)  م2151ـ 2115تطور مؤشرات الموارد البشرية (1ـ2ـ5)الجدول

 و م ن   وسطي التغير % 2151 2115 البيان

 2365 2635 .2552 56325 عدد السكان الكلي

 5388 5838 8828 8515 عدد السكان الريفيين

 5353 5533 55581 8535 عدد السكان الحضر

 -1355 -535 .111 .122 عاملينعدد ال إجمالي

 -1315 -1135 .32 5.11 الزراعيين عمالعدد ال

 .قاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات الزراعية . و م ن  :وسطي معدل النمو السنوي المصدر: 

 

 :الزراعي اإلنتاجمدخالت   5ـ2ـ1

 وقاد ،ةساوري فاي الزراعياة للسياساات ةالرئيسا األهاداف أحاد الزراعاي اإلنتااج مساتلزمات تاوفير يعتبار

 المساتلزماتم معظا وبياع بتاوفير العاام القطااع مؤسساات قياام مان السياساات هاذه تنفياذ أدوات تادرجت

 الادعم تخفاي  أوة إزالا إلاى ، مدعوماة وب ساعار عينياة قارو  شاكل أوعلاى مباشار بشاكل للمازارعين

 كالبذار منها كبير جزج وتوزيعد واستيرا بإنتاج الخا  القطاع وإشراك ،المستلزمات بع  عن المباشر

 .وغيرها واألعالف المكافحة ومواد والغرا 
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 البذار:ـ 1

 المحاصايلن ما لعادد المحسان الباذار لتا مين خاصاة أهمياة تاولي للحكوماة الزراعياة السياساات تازال ال

 - الساكري الشاوندرن ـ القطا – الشاعير - الباذار )القماح إلكثاار العاماة المؤسساة خاالل مان اإلساتراتيجية

 علمااً  ، والبطاطاا الصافراجة والاذر والفاول والحما  العاد  بذار من محدودة كميات إلى إضافة ،) التبغ

 %11ـا51يتعادى  ال القماح مثالل المحاصاي باذار بعا  علاى االحتيااج تغطياة فاي المؤسسة مساهمة أن

 المازارعين لادى المنتجاة المحاصايلن ت ميناه ما ياتم والبااقي ، االحتيااج مان فقاط  %5ي حاوال والشاعير

 بمؤسساة الساكري والشاوندر القطن بذار وبيعج إنتا ينحصر بينما ،الخا  القطاع طري  عن أو ،أنفسهم

 باذار القطار مان احتياجاات كافاة وتا مين الاذاتي االكتفااجة حالا إلاى الوصاول المتوقاع ومان ،الباذار إكثاار

 نقل بعد المؤسسة عمل نشاط زيادة تم أنه علماً  ،األجنبي القطعر وتوفي االستيراد عن واالستغناج ،البطاطا

 .المؤسساة ماالك إلاى والحباوب للصاوامع العاماة الشاركة ماالك مانر الباذا وتعقايم ،غربلة مركز / 55 /

 2111الفتارة  خاالل الباذار إلكثاار العاماة للمؤسساة المحسان الباذار إنتااجر تطو (6ـ2ـ5)  الجدول ويبين

 ،والبطاطاا للقطان بالنسابة وانخفاضاه القماح مان المحسن البذار إنتاج زيادة الجدولن م يالحظ ،م2151ـ

ت للكمياا الطلاب حسب وأخرى سنة بين اإلنتاج وتذبذب القطن، مساحات وتخفي  الجفافف ظرو بسبب

 .عليها المكتتب

ل المحاصاااي ألهاامالبااذار مااان البااذار المحسااان  إلكثااارؤسسااة العاماااة مال إنتااااجتطااور  (6ـااا2ـاا5)الجاادول 

 .طن( ألف)2151ـ2111

 م ن  % 2118 2113 2116 2111 .211 2115 البيان

 5333 .5853 3235 .52 55.35 55835 8133 قمح 

 -138 5338 5338 58 .583 2133 5833 قطن

 -33. 2138 5135 5838 2131 2131 .263 بطاطا

 . م2118ةالزراعي اإلحصائيةالزراعي ـ المجموعة  اإلصالقوزارة الزراعة و المصدر: 

 

 الزراعية: اآلالتـ 2

 ماع انساجاماً ر يذك حكومي دعم أي تتلقى وال ،الخا  القطاع في عموماً  الزراعية اآلالت ملكية تنحصر

 ومان .الزراعياة والخادماتت المساتلزما بعا  علاى الدعم تخفي  في الحالية الزراعية السياسات توجه

 المختلفاة الزراعياة اآلالت عاددي فا زياادة الزراعياة األراضاي فاي التوساع عملياة يواكاب أن الطبيعاي

 . أوقاتها في الزراعية واألنشطة العمليات إنجاز في للمساعدة

 تاليوة عادا الدراساات الثابتا 2151ـا2111ة الفتار خاالل زياادة الزراعياة اآلالت أناواع كافة شهدت وقد

أي  ، 2151م عااا يلااةلااف أ 2.8لااىإ 2115عااام  يلااة ألااف 215الزراعيااة ماان  اآلالتالتعفياار. زاد عاادد 
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الزراعيااة حسااب المحافظااات ت اآلال( تااوزع .% ساانويا . ويبااين الشااكل )5،8بمعادل نمااو ساانوي وقاادره 

 بين المحافظات. تقريباً ن زراعية بشكل متوازال اآلالتحيث يالحظ تركز  ،2118لعام 

 .%،2118الزراعية حسب المحافظات  اآلالت( توزع .)الشكل 

 

 .2118 الزراعية لعام اإلحصائية المجموعة،الزراعي  واإلصالقوزارة الزراعة المصدر : 

 

 :األسمدةـ 3

 وحادةي فا اإلنتاجياة زياادة طريا  عان ،الزراعاي لإلنتااج الرأساي التوساع فاي هامااً  دوراً  األسامدة تلعاب

 عان األساسايةة األسامد تاوفير فاي باارزاً  دوراً  الدولاة لعبت الماضية الثالثة العقود وخالل لذلك ة،المساح

 والتعااوني العاامة المختلفا القطاعاات علاى وتوزيعهاا ،وفروعاه التعااوني الزراعاي المصارف طريا 

 القطااع فاي الحديثاةج اإلنتاا تقنياات إدخاال علاى التشاجيع فاي اإلساتراتيجية التوجهاات وفا  ،والخاا 

 ثام .الزراعياة األراضايي فا األفقاي التوساع محدودياة عان والتعاوي  ،اإلنتااج زياادة بهادف ،الزراعاي

 السامادية المعاادالت تطبي  طري ن ع الكيماوية األسمدة استخدام ترشيد نحو الزراعية السياسات اتجهت

 .المطلوبة السمادية العناصر إلضافةة الحاج مدى ومعرفة ،الزراعية للتربة تحليل إجراج بعد

 متزاياد اتجااهى إلا يشاير حياث ، 2151ـ5888رة الفت خالل األسمدة هالكستا تطور( 1ويوضح الشكل )

بشكل كبيار بعاد العاام ا آلخر، وانخفاضه موسم من األسمدة استخدام وتقلبات السمادية، العناصر الستخدام

 ثام اساتخداماً، األكثار هاية اآلزوتيا األسامدة وأن ،بسابب تخفاي  الادعم ،أساعارهانتيجاة ارتفااع  2118

 .والبوتاسية الفوسفاتية األسمدة يليها
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 طن( ألف) 2151ـ5888( تطور استهالك العناصر السمادية 1الشكل )

 

 

 .2151السنوية لعام  الزراعية اإلحصائيةالزراعي ـ المجموعة  واإلصالقوزارة الزراعة المصدر : 
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 ـ المبحث الثالث: أهمية قطاع الزراعة في االقتصاد السوري:2ـ 1

 ـ مساهمة الزراعة في االقتصاد:1ـ3ـ1

 اإلجمالي:  المحلي اإلنتاج في الزراعة ـ مساهمة1

 علاىة المركاز أنشاطته خاالل مان اإلجماالي المحلاي اإلنتااج فاي فعاال بشاكل الزراعاي اإلنتااج يسااهم 

 مماا القطار،ي فا الزراعياة البيئاات لتناوع نظاراً  باالتنوع اإلنتااج هاذا ويتمياز .والحياواني النباتي اإلنتاجين

. وبااإلطالع العالمياة  األساوا فاي الساورية للمنتجاات التنافساي الوضاع لتحساين المناسابة األرضاية جيهاي

 المحلاي اإلنتااج اددز،  اوباألسعار الجارياة ،على مساهمة الزراعة في اإلنتاج المحلي اإلجمالي يتبين أنه

 درساناماا  إذاأماا  م،2151عاام   .لر ملياا 338 إلاى 2111 عاام فاي  .ل ملياار 5.5مان  الزراعاي

ملياار ل.  فاي عاام 5.5يتضح لناا أن هاذه المسااهمة كانات فم 2111 لعام الثابتة باألسعار  هذه البيانات

علااى الاارغم ماان زيااادة مساااهمة ذا هااو ، م2151 عااام فاايمليااار ل.   .58م و ارتفعاات إلااى 2111

 22 مان التاوالي علاى اإلجماالي المحلاي اإلنتاج في مساهمته نسبة انخفضتإال أنها  ،الزراعة في اإلنتاج

 ، 2118 عاام فاي 2111 لعاام الثابتة باألسعار 56%و الجارية باألسعار %58إلى 2111 عام في %

 وساطي(  5ـا5ـا5يباين الجادول ). الزراعاة قطااع مان أعلاى بمعادل األخارى القطاعاات أغلبو لنم نظراً 

ر باألساعا 2151ـا 2112 الفتارة خاالل اإلجماالي المحلاي اإلنتااج فاي الزراعاة قطااع مسااهمةر تطاو

 .م2111لعام   الثابتة وباألسعار الجارية

تطااور  مساااهمة الزراعااة فااي اإلنتاااج المحلااي اإلجمااالي باألسااعار الثابتااة والجاريااة  (5ـاا5ـاا5)الجاادول 

 .%( ،)مليون ل    2118ـ2112ـ 2111لعام

 2111باألسعار الثابتة لعام  باألسعار الجارية البيان

 متوسط

 .211ـ2112

 متوسط

 2118ـ2113

 التغير

% 

 متوسط

 .211ـ2112

 متوسط

 2118ـ2113

 التغير

 28.3 2511131 5335815 516.1 5868813 5822585 اإلنتاج المحلي اإلجمالي

 -1.15 .53628 .53655 ..65 665386 16218. إنتاج محلي إجمالي زراعي

 -22.2 56.5 25.5 -21.8 56.3 25.5 حصة الزراعة %

 .2151 المصدر : المكتتب المركزي لالحصاج ـ المجموعة االحصائية السنوية لعام

ى لاد الثابتاة وباألساعار الجارياة باألساعار اإلجماالي المحلاي اإلنتااج زياادة) 5ـا5ـا5)يالحاظ مان الجادول

 بكثيارى أعلا هاي الجارياة باألساعار الزياادة ولكن م،.211ـ2112بالفترة   2118ـ2113ة الفتر مقارنة

 أزماة بسابب ،راألساعا فاي الزياادة نتيجاة اإليارادات مصاادر زياادة علاى يادل مماا الثابتاة، باألساعار منهاا

 كمياة فاي زياادة)ي اإلجماال اإلنتااج فاي حقيقاي نماو ووجاود ،2118ـا2113  الفترة خالل العالمية الغذاج

 كمياة تا ثر بسابب الساعريةت الزياادا مان حصاراً  أتات الزراعة قطاع في اإليرادات زيادة بينما اإلنتاج (،
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وزياادة  )انخفاا  كمياة اإلنتااج2118ـا 2113ة الفتر خالل البلد سادت التي ،الجفاف بموجة سلبا اإلنتاج

 (.األسعار

 الجارياةر باألساعا اإلجماالي المحلاي اإلنتااج فاي الزراعاة حصاة فاي انخفاا  وجاود ذلاك مان ويساتنتج

 أن أيضااً  يساتنتجا كما .الثابتاة باألساعار مناه أقل كان الجارية باألسعار االنخفا  ولكن الثابتة، واألسعار

 مماا الزراعياة، غير والخدماتع السل ألسعار منها أقل كانت الزراعية والخدمات السلع أسعار في الزيادة

 الغذائي. األمن وضع انعدام حدة من يخفف

 :  اإلجمالي المحلي الناتج في الزراعة مساهمةـ 2

 يعناي مماا ت،والمستلزما اإلنتاج في مساهمتها من أكبر بنسبة اإلجمالي المحلي الناتج في الزراعة تساهم

 المخرجاات تكامالن تحساي إلاى الهادفاة الحكوماة سياساة إلاى ذلاك ويعاود الادخل، تولياد فاي الكبيار أثرهاا

 ريعياة أفضال تحقا  بحياث ،يالزراعا القطااع فاي والمساتلزمات لإلنتااج السعرية والسياسات والمدخالت

وباألسااعار الجاريااة   ،يتبااين أنااه ،اإلجماااليطالع علااى مساااهمة الزراعااة فااي الناااتج المحلااي وباااال .ممكنااة

 م،2151عاام   .لر ملياا 166 إلاى 2111 عام في  .ل مليار .22 من الزراعي المحلي جناتال اددزأ

يتضااح لنااا أن هااذه المساااهمة كاناات فم 2111 لعااام الثابتااة باألسااعار أمااا إذا مااا درساانا هااذه البيانااات 

 تا تي وبهاذا . م2151 عاام فايملياار ل.   261م و ارتفعات إلاى 2111ملياار ل.  فاي عاام .22

% باألسااعار الثابتااة( بعااد قطاااع 21ـاا58وة باألسااعار الجارياا%21ـاا58) الثانيااة المرتبااة فااي الزراعاة

 ،توليااد الاادخل الثابتااة( ماان حيااث%باألسااعار 51ـاا25وة %باألسااعار الجارياا52ـاا.2)والتعاادين الصااناعة

 الفتارة خاالل اإلجماالي المحلاي النااتج فاي الزراعاةة مسااهم وساطي تطاور (2ـا5ـا5)ويوضاح الجادول

 م.2111م باألسعار الجارية و الثابتة لعا 2118ـ2112

تطاااور مسااااهمة الزراعاااة فاااي النااااتج المحلاااي اإلجماااالي باألساااعار الجارياااة والثابتاااة  (2ـااا5ـااا5)الجااادول

 .%(،)مليون ل.   2118ـ2112

 

 البيان

 

 2111باألسعار الثابتة لعام  باألسعار الجارية

 متوسط

 .211ـ2112

 متوسط

 2118ـ2113

 التغير

% 

 متوسط

 .211ـ2112

 متوسط

 2118ـ2113

 التغير

% 

 53.8 55.82.5 838681 552.3 25235.1 5111565 (5الناتج المحلي اإلجمالي)

 5.8 211821 2.6238 88.8 68838. 2.3181 (2الناتج المحلي الزراعي)

 -26.5 58.6 21.2 -..58 21.2 8..2 حصة الزراعة%

 3.2 5.5.8 552.5 6..5 5.5.8 525.3 (إجمالي المستلزمات%*5)

( مسااااااااااااااتلزمات اإلنتاااااااااااااااج 2)

 الزراعي%*

533.1 2.2.1 56.3 215 211.2 1..- 
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 اإلحصائية السنوية ـ إعداد مختلفة.* مؤشر الريعية.المصدر : باالستناد إلى المكتب المركزي لإلحصاج ـ المجموعة 

 وباألساعار الجارياةر باألسعا الزراعي المحلي والناتج ،اإلجمالي المحلي الناتج زيادة الجدول من يالحظ 

 حصاة انخفاا  إلى أدى ممار األخي أعلى من بمعدل زاد األول ولكن 2118ـ2112الفترة  خالل الثابتة

 أثرت ،2118ـ2113رة خالل الفت األسعارة زياد أن أيضاً  ويستنتج .اإلجمالي المحلي الناتج في الزراعة

 أساعار فاي الزياادة مان أعلاى كانات المنتجاات أساعاري فا الزياادة ألن اإلجماالي المحلي الناتج على إيجاباً 

 اإلنتااج زياادة )الزراعاي المحلاي والنااتج اإلجماالي المحلايج النات في اً حقيقي اً نمو هناك أن كما المدخالت،

 أن أي القطاعاات، لمتوساط مناه أعلاى هاو الزراعاي للقطااع الريعياةر مؤشا أن أيضااً  ويالحاظ .الماادي(

 .األخرى القطاعات متوسط من أفضل اً عائد أعطى الزراعي القطاعي ف المستلزمات استخدام

 ـ مساهمة الزراعة في مستلزمات اإلنتاج:3

ي إنتااج كا الوسايط(ك هال)مادخالت اإلنتااج أو اإلساتالزراعة قطاع منتج وهاو بحاجاة دائماة لمساتلزمات  

فااي مجااال تاا مين  ولااذلك نالحااظ أن هااذا القطاااع يحتاال مرتبااة متقدمااة يبقااى ويسااتمر فااي إنتاجااه وعطائااه،

زادت قيمة مساتلزمات حيث   ،نه يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة والتعدينمستلزمات اإلنتاج، إذ إ

 528و  ،ل.  باألساعار الجارياةر ملياا 252إلاى  2111في عاام مليار ل.  553اإلنتاج الزراعي من 

 .2151عام  في 2111مليار ل.  باألسعار الثابتة لعام 

سااعار الجاريااة والثابتااة تطااور مساااهمة الزراعااة فااي إجمااالي مسااتلزمات اإلنتاااج باأل (5ـاا5ـاا5)الجاادول

 %(. ،)مليون ل. 2118ـ2112

 

 البيان

 

 2111باألسعار الثابتة لعام  باألسعار الجارية

 متوسط

 .211ـ2112

 متوسط

 2118ـ2113

 التغير

% 

 متوسط

 .211ـ2112

 متوسط

 2118ـ2113

 التغير

% 

 28.6 815552 358858 81.6 51.5381 8183.6 (5إجمالي مستلزمات اإلنتاج)

مسااااااااااااااااتلزمات اإلنتاااااااااااااااااج 

 (2الزراعي)

558121 585818 58.8 522128 521518 2.5 

 -..21 55.2 56.6 -23.5 52.6 53.5 حصة الزراعة%

(إجماااااااااااااااالي اإلنتااااااااااااااااج 5)

 المحلي%*

.2.5 58.8 3.3- .5.3 .5.. 1.8- 

(إجماااااااااااااااالي اإلنتااااااااااااااااج 2)

 الزراعي%*

5..5 28.2 51- 52.6 55.5 2.5 

 المصدر : باالستناد إلى المكتب المركزي لإلحصاج ـ المجموعة اإلحصائية السنوية ـ إعداد مختلفة.* مؤشر التنافسية. 

ونسابتها ي، نتااج ومساتلزمات اإلنتااج الزراعاتطاور وساطي إجماالي مساتلزمات اإل( 5ـا5ـا5)يبين الجدول

 ،2111لعااام ة الثابتااوباألسااعار باألسااعار الجاريااة  2118-2112ماان اإلنتاااج اإلجمااالي خااالل الفتاارة 
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  2118ـااا2113ة مات زادت بشاااكل ملحاااوظ خاااالل الفتاااريالحاااظ مااان الجااادول أن إجماااالي قيماااة المساااتلز

مساتلزمات اإلنتااج الزراعاي، ن وبمعادل أعلاى بكثيار ما ،.211ـا2112 باألسعار الجارية مقارنة باالفترة

ري هااذا االتجاااه أيضاااً باألسااعار ممااا أدى إلااى انخفااا  حصااة الزراعااة فااي إجمااالي المسااتلزمات. ويساا

الغااذاج العالميااة علااى ارتفاااع أسااعار ة علااى األثاار الواضااح ألزماا ولكاان بمعاادل أقاال، ممااا ياادل ،الثابتااة

المسااتلزمات المسااتخدمة. أدى مثاال هااذا ة الجاادول أيضاااً إلااى زيااادة فااي كمياامسااتلزمات اإلنتاااج. ويشااير 

 .15بمتوسط القطاعات األخرىة ن تنافسية القطاع الزراعي مقارنالتطور إلى تحس

 متوساطن ما تنافساية أفضال بالمتوساط الزراعاي القطااع أن (إلاى5ـا5ـا5مؤشار التنافساية )الجادولويؤكد 

 متوساط تنافسايةن تحسا إلاى الجارياة، باألسعار أيضاً، التنافسية مؤشر ويشير .الوطني االقتصاد قطاعات

 .االساتنتاج هاذا عكا ظ يالحا الثابتاة باألساعار بينماا الزراعاي، القطااع تنافساية من أقل بمعدل القطاعات

 مساتلزمات لتا مين الداعماةة الحكوما سياساات الزراعاي إلاى القطااع تنافساية مؤشار فاي التحسان ويعاود

  .16المناسب والتوقيت المناسبة واألسعار بالكميات الزراعي اإلنتاج

 التجارة: في الزراعة ـ مساهمة4

 تحساين بهادف وتحريرهماا ،ة بشاكل خاا والزراع ة بشكل عامالتجار قطاع تشجيع إلى الحكومة تسعى

 ،الادخل وزياادة ،اإلجماالي المحلاي والنااتج المادفوعات ميازان تحساين فاي أهمياة مان لهماا لماا ،اهمائأدا

ة التجاار وتلعاب .البلاد في الغذائي األمن وضع وبالتالي تحسين المحلي لإلنتاج االقتصادية الكفاجةن وتحسي

 لجاودةع تخضا الكلياة التجاارة فاي الزراعاة مسااهمة أن إال ،الكلياة التجاارة نماو فاي هامااً  دوراً  الزراعياة

 . وحدة الجفاف األمطار السيماو الجوية والعوامل الزراعية المواسم

 .%(،)مليون دوالر2111/2118بالمتوسط بين عامي  تطور التجارة الكلية والزراعية(.ـ5ـ5)الجدول

 البيان

 

 5متوسط

 2112ـ2111

 2متوسط

 2111ـ2115

 5متوسط

 2118ـ2113

 التغير%

5/2 

 التغير%

5/5 

 .21 551.8 26.18 52151 8683 (5التجارة الكلية)

 36.8 ..26 28.1 2528 5666 (2التجارة الزراعية)

(2(/)5%) 58.2 58 55 58.8- .1.6- 

 5..53 88.8 .5251 6.38 86.. (5الصادرات الكلية)

 11.2 2.5 5215 5538 815 (.الزراعية)الصادرات 

(.(/)5%) 53.8 58 51 ...2- .2.8- 

 251.8 555 .5.51 6115 215. (1المستوردات الكلية)

                                                             
15
أفضل، إذا كانت قيمة المؤشر أقل من  ، كلما كانت قيمة المؤشر أقل كانت التنافسية122مؤشر التنافسية = قيمة المستلزمات/قيمة اإلنتاج *  

 (شكل عدد صحيح ن التعبير عن المؤشر إما على شكل نسبة مئوية أو علىأو الواحد الصحيح يكون اإلنتاج مناف  )يمك 122
16
 21ـ  2212المركز الوطني للسياسات الزراعية ـ واقع الغذاج والزراعة في سورية 
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 515.6 ..15 53.2 5511 .86 (6المستوردات الزراعية)

(6(/)1%) 21.6 58 52 51.8- 58.1- 

 .2151تقرير التجارة الزراعية السورية لعام المصدر: باالستناد إلى المركز الوطني للسياسات الزراعية ـ 

 كالن تحسا . يالحاظ2118ـا2111ةالفتر خالل الكلية التجارة في الزراعة مساهمة( .ـ5ـ5)يبين الجدول

 بكثيار يفو ل بمعد زادت الكلية التجارة ولكن ،والطويل المتوسط ىالمد في الكلية والزراعية التجارة من

 .الكلياة التجاارة فاية الزراعي التجارة مساهمة انخفا  إلى أدى مما ،الزراعية التجارة في التحسن معدل

 النااتج فاي الكلياة التجاارة حصاة  تفاو إلاى أدى الزراعياة التجارة من أسرع بمعدل الكلية التجارة نمو إن

 الشاركاج عادد بلاغلقاد  .الزراعايي المحلا النااتج فاي الزراعياة التجاارة حصاة علاى اإلجماالي المحلاي

 واالتحاد العربية الدول زالت وما،  2118م عا في للواردات دولة 55 و ،للصادرات دولة25التجاريين 

 فاي دوالر ملياون 51128 العربياة الادول ماع التاداولم حجا بلاغ حياث التجااريين، الشاركاج أهم األوربي

 األورباي االتحااد ماع التاداول قيماة بلغات حاين فاي التجاارة،ي إجماال مان %55.3 وشاكلت  2151عاام

 والاواردات الصاادرات ولكان .الكلياة التجاارة حجام مان %55.2ة نساب وشاكلت ،دوالر ملياون 51568

 %  .8و للصاادرات % 82 دول خما  أهام حصاة بلغات حياث، التمركازن ما تعااني التازال الساورية

 عنادما 2118ـا2111الفتارة  خالل السورية الزراعية التجارة أداج تحسنكما . 2151م عا في للواردات

 .17االعتبار بعين الظاهرية  النسبية الميزةل معام ي خذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17
 لسلعة السورية الصادرات قيمة=) الظاهرية النسبية الميزة معامل .2151ةالسوري الزراعية التجارة تقرير – للسياسات الوطني المركز انظر 
 (.الزراعية العالمية الصادرات إجمالي/السورية الزراعية الصادرات إجمالي قيمة)/(السلعة لنف  العالمية الصادرات قيمة/ما
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 االستثمار:  في الزراعة ـ مساهمة5

 لجاذبت التساهيال وتاوفير ،مالئماة اقتصاادية بيئاة خلا  خاالل مان االساتثمار تشاجيع  ساورية حاولات

 الحاوافز تقديم خالل من ،واألجانبالعرب  المستثمرين وتشجيع ،التشريعات سن خالل من ،االستثمارات

 خاا ، )عاام، االقتصاادية التعددياة مبادأ علاى الحكومة وتعتمد .لهم تقدمها التي والتسهيالتت واإلعفاجا

ة واالجتماعيا االقتصاادية التنمياة أهاداف ماع يتناساب بماا ،االستثمارية سياستها رسم في مشترك( تعاوني،

 وماا ،يالزراعا القطااع لخصوصاية نظاراً  بالغاة أهمياة الزراعاي االساتثمار ويكتساب .البلاد فاي والريفياة

 االساتثمارات تطاور (1ـا5ـا5)يبين الجدولو .الوطني االقتصاد وبناج ،الغذاج ت مين في مساهمة من يقدمه

 االساتثمار علاى والعائد ،2111 لعام والثابتة الجاريةر باألسعا والري( الزراعة قطاع )والزراعية الكلية

 .2118ـ2112الفترة خالل

 .%( ،)مليون ل.  2118ـ2112تطور االستثمارات الكلية والزراعية  (1ـ5ـ5)الجدول

 

 البيان

 

 2111باألسعار الثابتة لعام  باألسعار الجارية

 متوسط

 .1 ـ12

 متوسط

 18 ـ16

 التغير

% 

 متوسط

 .1 ـ12

 متوسط

 18 ـ16

 التغير 

% 

 21.5 286181 2285.6 65.2 583.61 2.5152 االستثمارات الكلية
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 2151المصدر : المكتب المركزي لإلحصاج ـ المجموعة اإلحصائية السنوية لعام 

م العاا القطااع اساتثمارات حصاة وانخفاا  االساتثمار، أناواع كافاة زياادةة الجاريا باألساعار يالحاظ

 علاىد العائا مان بكثيار أعلاى بمعادل الزراعياة االساتثمارات علاى العائاد وزيادة ،الزراعية واالستثمارات

 أو ،الثابتاة باألساعارا منها أعلاى هاي الجارية باألسعار التغير معدالت أن يالحظ كما .الكلية االستثمارات

 ر،التغيا معادالت علاى لألساعارر الكبي األثر على يدل مما الثابتة، باألسعار معاكساً  تجاهاً ا أخذً  بعضها أن

 باألساعار وزيادتهاا ،الثابتاة باألساعارت لمؤشاراا نقا  حاال فاي االساتثمار فاي حقيقاي غيار نماو ووجاود

 1ـا5 ـا5لالجادو من ويستنتج .الزراعية واالستثماراتم العا القطاع استثمارات على هذا وينطب  ،ةالجاري

 وانخفاا  الثابتاة باألساعار االساتثمار إلجماالي مناه أعلاىي بقا الزراعاي االساتثمار علاى العائاد أن أيضاً 

 .18الخا  االستثمار في حقيقي نمود ووجو إجمالي االستثمار، على العائد

 مان كبيار عادد بوجاود الساوري الزراعاة قطااع يتميازالزراعتة: لقطتاع واألمامية الخلفية ـ  الترابطات6

 القطااع مان الازراعيين المنتجاين يشامل حياث، أدائاه وتحساينه تطاوير فاي يسااهمون الاذين المتعااملين

 المشااتركة، والمعاماال الخاصااة، والمعاماال الحكومياة، والمنشااآتت والمؤسسااا والتعاااوني، الخاا 

 .والدولية اإلقليميةت والجها الخاصة، والمؤسسات

 المساوحاتر وتشاي .الزراعاي القطااع فاي نياألساساي نيالالعبا الحيوانياة الثاروة ومربو المزارعون يمثل

 فاي للحاائز هكتاار55.5ن ما الحياازة حجام انخفاا  إلاى لإلحصاج المركزي للمكتب المختلفة اإلحصائية

 بالمسااحات تتمياز الساوريةة الزراعا أن أي ، .588 عاام فاي للحاائز هكتاار 8.5إلاى 5831 العاام

 فاي للحياازة حجام أصاغر يتركازث حيا ،أخارى إلاى محافظاة مان الحيازة حجم يختلف وبالطبع .الصغيرة

 هكتاار28الرقاة) محافظاة فاي يتواجاد للحياازةم حجا أكبار بينماا تقريباً( ، للحائز هكتار2الالذقية) محافظة

                                                             
18
 31ـ  2212المركز الوطني للسياسات الزراعية ـ واقع الغذاج والزراعة في سورية 

 -2.1 551833 55.286 58.5 5686.5 5.2253 قطاع عام

 8..6 511518 8.161 8..52 223853 515551 قطاع خا 

 -53 23185 55225 6 53285 51585 االستثمارات الزراعية

 -22.8 6. 18 -23.2 2.8. 18.8 حصة القطاع العام %

 52.8 .1 5. 58.3 13.2 5.2. حصة القطاع الخا %

 6..5 51 51 51.5 ..8 6..5 حصة االستثمارات الزراعية%

 -2.5 11. 18. 8.8 115 62. العائد على إجمالي االستثمار%

 25.8 .81 335 2.3. 5181 361 العائد على االستثمارات الزراعية%
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 المحافظاات بقياة فاي الحياازة حجام بينماا ،الحياازة حجامر بكبا الشمالية المحافظات وتتميز ،تقريباً( للحائز

 .الصغير النوع من الحيوانية الثروة حيازات تعتبرك وكذل .والمتوسط الصغير بين يتراوق

 القطااعو أ العام القطاع من سواج المدخالت وموردي العالم ببقية خلفياً  سابقاً  نوالمذكور المنتجون يرتبط

 واألعاالف، واألسامدة، المكافحاة، وماواد المحسان، بالباذار المنتجاين المادخالت ماوردو  يازود .الخاا 

 مان المادخالت ماوردو.  إلاو... والطاقاة الحيوانياة، الثاروة وخادمات والقارو ، واآلالت، والتجهيازات

 للبحاوث العاماة والهيئاة ،الباذارر إلكثاا العاماة المؤسساة خاالل مان المحسان الباذار ياوردون العام القطاع

 التابعاة لألعاالف العاماة المؤسساةل خاال مان األعاالفو الزراعاة، لاوزارة ينتالتاابع الزراعياة العلمياة

 التعااوني الزراعاي المصارف خاالل مانة المكافحا وماواد والعباوات والقارو  األسمدةو المالية، لوزارة

 وزارة خاالل مان والطاقاة العاماة، الشاركاتل خاال مان والتجهيازات اآلالت العاماة، األسامدة وشاركات

 متعامال 616 حاوالي عاددهم يبلاغ الخا  القطاع منت المدخال موردو بينما .الكهرباج ووزارة الصناعة

 موزعين على الشكل التالي:

 .(متعامل 61) المكافحة وموادة واألسمد البذار استيرادـ 5 

 .(متعامل26 )الري تجهيزات استيرادـ 2 

 .متعامل(82) الزراعية اآلالت استيراد ـ5 

 .معمل(28المكافحة) ومواد األسمدة إنتاج ـ. 

 .معمل(25) الري تجهيزات إنتاج ـ1 

 .(معمل18 )الزراعية واألدوات التجهيزات إنتاج ـ6 

 .معمل(  56)ف التغلي ومواد العبوات إنتاج ـ3 

 .منش ة (11) واحد يوم بعمر والبيا  الفروج صيصان إنتاجـ 8 

 .(معمل55)ن الدواج تجهيزاتـ 8 

 .(متعامل1.) العلفية المواد تجارة ـ51 

 .(معمل26) البيطرية والمواد األدوية إنتاجـ55  

 .(متعامل..5) والمضافات األعالفوتصنيع  تجارةـ52  

  .معمل(55) اإلنتاجت مدخال وتصنيعـ55  

 تقاديم مجاال فاي تعمال التاية والدوليا واإلقليمياة البحثياة الجهاات مان كبيار عادد يوجاد ذلاك إلاى وإضاافة

 لتنماو للزراعاة منااف  بشاكل اإلنتااجت مادخال لتزوياد متيناة هنااك قاعادة أن ذلاك من ويستنتج .الخدمات

 .جيد بشكل

 ،  معهااة المتعاملا والدولياة اإلقليمياة والجهاات ،الزراعاي التصنيع بمنشآت أمامياً  الزراعة قطاع ويرتبط

 وبقية والتدريج، والفرزف ليوالتغ التعبئة ومنشآت والمسالو، التخزين، ووحدات والمفر ، الجملة وتجارة
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 وأساوا  المركزياة األساوا ي فا الجملاة تجاار مان كبيار عادد ماع نوالزراعيا نوالمنتجا يتعامال .العاالم

 لألعاالف العاماة والمؤسساة ،الحباوبع وتصاني لتجاارة العاماة المؤسساة وتقاوم .المفار  وتجاار المنااط 

 اإلنتااج مان بسايط جازج بتساوي  والتساوي ن للخاز العاماة المؤسساة تقاوم كماا .الحباوب منتجاات بتسوي 

 عدد ويبلغ .المستهلك على أثرها من للحد المحلية  األسوا في األسعار ارتفاع حالة في خاصة ،الزراعي

 المحاصايل تجاارة وفاي ،متعامال 83 والفواكاه الخضاارة تجاار فاي المساجلين والمساتوردين المصادرين

 وإضاافة .والتغلياف والتعبئاة والتادريج الفرز منشآت من العديدع م هؤالج ويتعامل .متعامل 28 الزراعية

 دمشا  فاي الهاال ساو  فاي يوجاد المثاال سابيل علاى اآلخارين، التجاارن ما كبيار عادد يوجاد ذلاك إلاى

 فاي مساالو ويوجاد .جملاة تجاار ونصاف جملاة تجاار % 11 و وساطاج %11م مانه تااجر 11.حاوالي

 المساالو هاذه فاي واألغناام األبقاار ذبح يتم أن ويجب .دمش  في المركزي المسلو إلى ةإضاف المحافظات

ي فا للاذبح العاماة الشاروط أن المالحظاة وتجادر .الصاحية الشاروط ماع واالنساجام النوعياةة لمراقبا

 وبنااجم. للحاو العاماة للمؤسساة التاابع دمشا  فاي المركازي المسالو شروط من تشدداً  أقل هي المحافظات

 بشاروطم يات والخارجياة المحلياة األساوا  إلاى الزراعياة المنتجاات تساوي  نإ :القاول يمكان ذلاك علاى

 مان أو الحار الساو ت عملياا طريا  عان مااإ الغذائياة السلسالة عبار المنتجات تجارة تنسي  ويتم .تنافسية

 .19العقود خالل

 

 اإلنتاج الزراعي: 2ـ3ـ1

تطااوراً ملحوظاااً ومساااتمراً اعتباااراً مااان  ،شااهد اإلنتاااج الزراعاااي بشااقيه النباااتي والحياااواني فااي ساااورية

وتاوفير  ،واعتمااد الباذور المحسانة ،نتيجة زياادة المسااحات المزروعاة وخاصاة المروياة منهاا ،التسعينات

واعتمااد األصاول الحيوانياة عالياة اإلنتاجياة،  ،واستخدام الطر  المتقدماة فاي الزراعاة ،األسمدة الزراعية

أدت إلاى تحقياا  خطااوات  ،لإلنتاااج وفا  التوجهااات العاماة للدولااة سياساات زراعيااة مشاجعة وترافقات مااع

 ورفع المستوى المعيشي للمواطنين خاصة السكان الريفيين . ،أسرع باتجاه تطوير الواقع الزراعي

 النباتي: اإلنتاجـ  1

 يمكان كماا ،الغابات ومنتجات المثمرة واألشجار والخضار المحاصيل مجموعات إلى النباتي اإلنتاج يقسم

 األعاالف - البقولياات - الحباوب :التالياة المجموعاات إلاى ساورية فاي تازرع التاي المحاصايل تقسايم

 المنتجاات هاذهع وتازر .الغاباات منتجاات – الفواكاه - الخضاار - الصاناعية المحاصايل – الخضاراج

 المسااحات خاالل مانع السال هاذه إنتااج ويتحدد .والبعلية األراضي المروية في وصيفية شتوية كمحاصيل

 ،األساعار بمساتوى بادورهاة المزروعا المسااحة وتتا ثر .تحقيقاه تام الاذي الغلاة ومساتوى ،المزروعاة

                                                             
19
 . 2228الزراعي السوريقاعدة بيانات المركز الوطني للسياسات ـ و الدليل  
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 الجوية الظروف خالل من مستواهاد فيتحد الغلة أما الخارجية، التجارة وب داج ،الزراعية للسلع والتكاليف

 .الزراعة ونوع المطبقة التقانات ومستوى ،السائدة

  اإلنتاج كمية تطور 

 مانج لإلنتاا %.383 طان )منهاا ألاف51635ن ما المثمارة واألشاجار والخضاار المحاصايل إنتااج زاد 

 طان )منهااف ألا 55861 إلاى 2111 عاام فاي (البعلياة الزراعاة من لإلنتاج25.6%و المروية الزراعة

 أي ، 2151 عاامي فا ة(البعليا الزراعاة مان لإلنتااج %2538 و المروياة الزراعاة مان لإلنتاج 3835%

ة. ويباين البعليا الزراعاةج إنتاا مسااهمة فاي وزياادة ،المروياة الزراعاة إنتااج مسااهمة فاي انخفاا  هنااك

 إنتااج مسااهمة انخفاا  يالحاظ العاامين، باين النبااتي اإلنتااج مجموعاات مسااهمة تطاور( 6)الشاكل 

 ة.المثمر واألشجار الخضار إنتاج مساهمة وزيادة المحاصيل

 )%( 2151ـ2111النباتي  اإلجمالي اإلنتاجالنباتي في  اإلنتاجطور مساهمة مجموعات (6)الشكل 

 

 . 2151الزراعية السنوية لعام  اإلحصائيةالزراعي ـ المجموعة  واإلصالقالمصدر: وزارة الزراعة 

 ، 2151ـا2111ة الفتر خالل .والغلة المزروعة المساحة من كل بتطور نقصانه أو اإلنتاج زيادة ترتبط 

 واألشاجار ،% 58 نسبةر والخضا النباتي، اإلنتاج إجمالي من % 65 نسبة بالمتوسط المحاصيل شكلت

 واألشجار والخضار 20للمحاصيلج اإلنتا كمية وسطي تطور (3ـ5ـ5) الجدول يبين ،%21نسبة المثمرة

 م.2151ـ2111 الفترة خالل المثمرة

 2151ـا2111المثمارة  واألشاجارللمحاصايل و الخضاار  اإلنتااجتطاور وساطي كمياة  (6ـا5ـا5)الجدول 

 .طن.%( ألف)

 5متوسط البيان

 2112ـ2111

 2متوسط

 2116ـ.211

 5متوسط

 2151ـ2118

 التغير%

2/5 

 التغير%

5/5 

 و م ن   %

 2151ـ2111

 1.5 1.3 -..52 3882 8152 3858 المحاصيل

 2.5 55 -6.8 6251 6661 1186 مروي 

 -1.6 21 -28.1 5682 2512 22.2 بعل

                                                             
20
 المحاصيل = الحبوب، البقول، المحاصيل الصناعية. 

2000 

مجموع 
 المحاصيل

مجموع االشجار 
 المثمرة

 مجموع الخضار

2010 

 مجموع المحاصيل

مجموع االشجار 
 المثمرة

 مجموع الخضار
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 8.6 15.2 5 2881 2812 5831 الخضار

 ..8 ..16 51.5 2385 2128 5381 مروي

 1.6 5.2 -15.6 583 .2. 585 بعل

 5.3 21 .5 5155 2618 2121 األشجار

 5.. 25.3 25.8 5311 5.51 5.51 مروي 

 2.8 ..51 3.. 5285 5225 5551 بعل

 ..2 52.3 -8.. 55812 5.622 .5255 المجموع

 5.. 22.2 5.5 513.5 .5162 8385 مروي

 -2.5 -51.8 -25 5518 5888 51.5 بعل

و م ن   = وساطي معادل  ،2212المصادر : وزارة الزراعاة واإلصاالق الزراعاي ـالمجموعة اإلحصاائية الزراعياة السانوية لعاام 

 النمو السنوي

 بسابب ،عاام بشكل اإلنتاج كمية انخفا  2118ـ2116للفترة  أي المتوسط المدىي ف يالحظ من الجدول

 وانخفاضاها ،المروياة للزراعة محدود بشكل اإلنتاج كمية وزيادة ، 2118 عام في خاصةف الجفا موجة

ة المرويا للازراعتين للمحاصايل اإلنتااج كمياة انخفاا  يالحاظ كماا البعلياة، للزراعاة بالنسابة كبيارل بشاك

ة المرويا للازراعتين المثمارة لألشاجار وزيادتهاا البعلياة للخضاار ملحاوظ بشاكل وانخفاضاها ،والبعلياة

 وزيادتهاا ،معاا بشكل اإلنتاج كمية زيادة يالحظ 2151ـ2111للفترة  أي الطويل المدى في أما والبعلية،

 اإلنتااج كمية وانخفا  ة،البعلي الزراعة في نخفا اال من أعلى وبمعدل المروية للزراعة ملحوظ بشكل

 .بعالً  المزروعة للمحاصيل كبير بشكل

 الحيواني: اإلنتاجـ  2 

 العاملة اليدل وتشغي الدخل وتوليد الغذائي األمن مكونات من اً هام اً مكون ومنتجاتها الحيوانية الثروة تشكل

 اإلنتااج لقطااع الخادماتم بتقادي الحكوماة تهاتم لاذلك . الزراعياة الصاادرات في الهام دورها إلى إضافة ،

 والادواجن واألبقاار والمااعز األغناامل وتمثا .أدائهاا وتحساين عليهاا للمحافظاة الحيوانية والثروة الحيواني

 العادد مجاال فاي التطاورات خاالل مان الحيوانياةة الثارو أداج ويقا  .سورية في ةالرئيس الحيوانية الثروة

 .وإنتاجها وإنتاجيتهاا منه المنتجة واألعداد الحيوانية للثروة اإلجمالي

 

  :الحيوانية الثروة أعداد تطور

 كافاة شاهدت .والدواجن والماعز واألغنام باألبقار الخاصة األعداد فقط الحيوانية الثروة ب عداد هنا يقصد

 أدنااه السانوي النماول معاد بلاغ حياث ، 2151ـا2111عاامي  باين إيجابيااً  تطاوراً  الحيوانياة الثاروة أعداد

 الثاروة أعاداد تطاور( 3) الشاكلن رويقاا%( 5.3المااعز ) إلجماالي وأعااله%( .5.1)األبقاار إلجماالي
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 يالحاظ حيث، العامين بين الحيوانية الثروةد أعدا في الفروقات مبيناً  .2151ـ2111 عامي بين الحيوانية

 وتقاديم الحيوانياة الثاروة لتربياة المشاجعة الحكوماةة سياسا إلاى الزياادة هاذه وتعازى .الثاروة أعاداد زياادة

 .لها الالزمة الخدمات

 

  (ألف رأ) 2151ـ2111الثروة الحيوانية  أعدادتطور ( 3)الشكل 

 

 

 مختلفة. أعدادالزراعية ـ  اإلحصائيةالمصدر:  وزارة الزراعة المجموعة 

 

 

 الصعوبات التي يعاني منها قطاع الزراعتة فتي ستورية وانعكاستاتها ـ المبحث الرابع:4ـ1

 :على عمليه التنمية

والتحاااديات ويمكااان تقسااايم هاااذه األخطاااار بحساااب  األخطاااارإلاااى العدياااد مااان يتعااار  القطااااع الزراعاااي 

 مصادرها إلى مجموعتين داخلية وخارجية:

 ـ التحديات الداخلية:1ـ4ـ1

يتعر  القطااع الزراعاي لمجموعاة مان التحاديات الداخلياة التاي يمكان أن تنادرج ضامن مجماوعتين مان 

 العوامل:

 عناصارت تغيارا و ،الجفااف نوباات تعاقاب :وأهمهاا ،عليهاا السايطرة يصاعب التاي المناخياة أ ـ العوامال

 .المختلفة المناخ

 إدارةج ساو و ،الطبيعياة للماوارد الخااط  االساتثمار فاي المساتعملة الساليمة غيار البشرية الممارساتبـ ـ 

 . البيئية األنظمة

 ة:والموارد الطبيعية الرئيس اإلنتاجيةوسنبين فيما يلي أهم هذه العوامل والمظاهر في القطاعات 
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 : المائي االنجراف ـ1

 كاالنحرافااتى األخار الرئيساة بالمساببات مقارناة للترباة ضارراً  األقال السابب الماائي نجارافاال يعتبار  

 وخاصاة السااحلية المناط ن إف لهذا و . الداخلية المناط  معظم في األمطار لقلة نظراً  ،والتملح ،حيةيالر

 كمعادالت الساائدة الطبيعياة لظروفهاا اً نظار ،الماائي االنجاراف لعملياات تعرضااً  األكثار هاي منهاا الجبلياة

 النبااتي والغطااج ،والشاديدة ،الطويلاة المنحادراتو  ،ةالمطريا العواصاف تكارار كثارة و ،العالياة الهطول

 . المشتت

 تا ثيراتن ما يقيها و ،االنجراف من التربة حماية على الغابات به تتميز الذي الكثيف النباتي الغطاج يعمل

 أشاارت فقاده، تخريبا يسابب و ،النبااتي الغطااج هاذا ياؤذي قاد اإلنساان تادخل ولكان . المنهمارة األمطاار

 للحرائا  نتيجاةت دمار قاد الغاباات مان هكتاار(5111) مان أكثار أن إلاى الزراعاة وزارة حصاائياتا

 أراضاي مان (هكتاار5111)ى علا يزياد ماا أن كماا ،األخيارة سانة عشارة الخما  خاالل ذلاك و ،المفتعلاة

 ، الغاباات هاذه مان مسااحات إزالاة إلاىت أد أخرى لتعديات إضافة زراعية أراضي إلى حولت قد الغابات

 إلى يؤدي و الغضة واألفرع الحديثة النموات يهددي الذ الماعز من خاصة و للغابة الجائر الرعي أن كما

 .األمطار بفعل لالنجراف التربة تعر ن م يزيد وبالتالي النباتي الغطاج تدهور

 التكشافاتل خال من مالحظتها يمكن ،سلبية نتائج إلى تؤدي كانت وسيلة ب ي النباتي الغطاج إزالة أن كما

ي وفا  الماائ نجارافاال بفعال المتادهورة المسااحات ع. وفيماا يلاي نباينالمواقا مان العدياد فاي الصاخرية

 م.2151حصائيات وزارة الزراعة لعام ا

 هكتار ألف 28د:شدي تدهور

 هكتار ألف 523:متوسط تدهور

 هكتار الف812 : تدهور خفيف

 للفقادى األقصا المعادل أن إلاى الالذقياة محافظاة مان مختاارة لمواقاع الحديثاة الدراساات بعا  تشاير و

 و ،السانةي فا هكتاار / كاغ (61ـا51) باين ياراوق الغاابوي النبااتي الغطااج وجاود حال في للتربة الطبيعي

 إلاى يازداد الفقادن إفا المحروقة الغابات حال في أما ،المطري الهطول كمية و ،االنحدار درجة حسب ذلك

 إلاى الزراعاة لغار ة ثاالمحرو األراضاي حالاة فاي ليصال السانة فاي هكتاار / كاغ(2211ـ211) حدود

 . 21السنة في هكتار/كغ( 5261ـ861)

 نتيجاة ،لالكاما شابه لالنقارا  النبااتي الغطااج تعار  فقاد الجافاة شابه و الجافاة الجبلياة المناط  في أما

 إلاى تشاير متناثرةر أشجا و متفرقة جزر سوى المذكور الغطاج من يتب  لم و ،الجائر القطع و لالحتطاب

                                                             
21
حالة التصحر في سورية اسبابها ومظاهرها، منشورات وزارة الزراعة و اإلصالق الزراعي،المركز الوطني للسياسات الزراعية.،  

2228 ،1 
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 مان كبيارة مسااحات مان الترباة زوال إلاى أدى الاذي األمار ،المنطقاة في تسود كانت التي النباتية األنواع

 .المناط  تلك

 معادالت  انخفاا نتيجاة الماائي بااالنجراف تا ثراً  األقال الداخلياة الساهول و الهضااب منااط  تعاد أخياراً 

 نظاراً  األعلاىل طاواله ذات المنااط  فاي الثباات مان عالياة بدرجاة الترباة تمتاع نتيجاة أو ،األمطار هطول

 . العضوية بالمادة النسبي ولغناها الثقيل لقوامها

 : الريحي االنجرافـ 2

 

 علاىة الريحيا نجرافااتاال تظهار و . ساورية فاي ضارراً  أكثرهاا و الترباة تادهور مساببات أهام مان يعاد

 ويالف مئااتة لمساف منها الناعمة خاصة و التربة حبيبات تنقل أن يمكن و المنحدرة و المستوية السطوق

 مثال ،الترباة بخصاائ ط تارتب الريحاي االنجاراف حادوث علاى المسااعدة الظاروف أن و ، الكيلومترات

 النبااتي الغطااج طبيعاة إلاىة إضااف ، الكالسايوم كربوناات مان الترباة ومحتاوى التماساك و والبنااج القاوام

 فاي التارب تادهور خريطاة إلاى واساتناداً  ،(اإلعصاارية الدرجاة – االتجاه – السرعة)الرياق  وخصائ 

 والناجمة ،الماضية القليلة السنوات خالل كبيرةة بدرج تفاقمت التي الريحية رافاتجاالن أن يتضح سورية

 المتا ثرة المنااط  مسااحة تقادر و خطاراً  األكثار هاي مناسابةر غيا مواقاع في البعلية الزراعات عن أساساً 

 . السورية البادية أراضى مجموعن م %21 يبحوال الظاهرة بهذه

 

 

 هكتار( ألف(يالريح نجرافباال المتدهورة األراضي مساحات(5ـ.ـ5) الجدول

 تراكم الرمال الطبقة السطحيةضياع  البيان/ نوع التدهور

 551 21 شديد

 263 581 متوسط

 55 5221 خفيف

 18. 5621 المجموع

 .2151الزراعية السنوية اإلحصائيةالزراعي ـ المجموعة  واإلصالقالمصدر:وزارة الزراعة 

 من متقدمة مرحلة إلى وصلت قد أنها السورية البادية في لمواقع الحقلية الدراسات أوضحت وقد

 . التسعينات وبداية الثمانينات نهاية مع التدهور

 الترباةف انجارا وعملياة ،الرماال حركاة عان النااجم الميكاانيكي الفعال كاان 2115و 5888م األعاوا ففاي

 الحولية األعشابو نم يمنع الن ،الحديث التاريو في مرة ألول كافياً  التربة سطح على والبادرات والبذور

 السنوي المعدل تجاوزت مطريةت بهطوال تميزت قد األعوام هذه أن مع ، بالفالحة المتدهورة البادية في



31 
 

 تارب معظام نأو ،الريحاي لالنجاراف  التعار شاديدة تعتبار ساورية تارب مان %  11أن وجاد ولقاد ،

 . البادية إلى البعلية الزراعة إدخالي ف التوسع بعد لالنجراف عالية قابلية ذات أصبحت البادية

 هي شرقار الخابو نهر مجرى إلى غربا البليو نهر مجرى من تمتد التي الجنوبية الجزيرة سهول فمناط 

 حتى جنوباً  مم 531ن بي تتراوق والتي ،السورية البادية ضمن هطول معدالت أعلى تسجل التي المناط 

 بفعال هاذه المنطقاة فاي بادأتد قا الريحياة نجرافااتاال مظااهر فاإن ذلاك مان الارغم ،على شماال مم 211

 حركاة فاي ساهمت قد الرياق سرعةن إف كذلك . البعلية الزراعة إلى الرعي من األراضي استثمار تحول

 .المطر نحبا او الحراثة عن نتجت التي وتفككهاة الترب لجفاف نتيجة السنة مدار على الرملية الحبيبات

 : الزاحفة الرملية الكثبانـ 3

ل الرماا تشاكل النهاياة وفاي ،خاري إلاى مكاان مان ونقلهاا الترباة حركاة فاي فعاال أثار الريحاي لالنجاراف

ى علا زحاف مان تساببه لماا وتصاحرها الترباة لتادهور األخيارة المرحلاة وهاي ،رملياة كثباان المتحركاة

 . الحديدية والسكك والطر  والصناعية المدنية والمنشآت الزراعية األراضي

 إضاافةف، الجوياد ـ رويش – خشب أبو – جروان – الذرو مالحة كمناط  السفلى الجزيرة سهول وتعتبر

 لخطار تعرضاتي التا المنااط  أكثار مان الازور ديار مديناة شار  شامال فاي والكبار الكسارة منطقاة إلاى

 فاي المتواجادة الحاواجزى علا المتراكماة الرملياة الكثباان ارتفااع وصال فقاد ، الزاحفاة الرملياة الكثباان

 زحاف أدى فقاد الكسارة منطقاةي فا أماا ، خشاب أباو قرية في الحال هو كما المنازل أسقف حتى .المنطقة

 ، الزراعاي االساتثمار نطاا  عان الزراعياةي األراضا مان الهكتاارات مئاات خاروج إلاى الرملياة الكثباان

 على وذلك وحلب الزور دير بين القطارات حركة تعي ا نفسه المنطقة في الزاحفة الرمال كانت فقد كذلك

 حديثاة الرملياة الكثباان تواجد لوحظ 5882عام فمنذ البشري منطقةي ف أما. (كم1) من ألكثر تمتد مسافة

 البادياة علاى جديادة تعتبار الظااهرة وهاذه بهاا اليساتهان وبمسااحات الجبال مني الشرق الجزج في التكوين

 طريا  علاى الساير عرقلاة أحياناا تسابب حتاى الشار  باتجاه الرمال تزحف البشرية منطق ومن السورية

 . 22الزور دير عن ( كم511ـ11الكيلومترية ) المسافة في دمش  – تدمرر الزو دير

 : التملحـ 4

 قايم ترتفاعث حيا الشرقية المنطقة في أي ،القطر من الجافة المنطقة في المروية المناط  في تنتشر عملية

 المروياة الزراعاة  منااط كبارأ مان يعتبار الذي الفرات وادي ويمثل . التبخر ومعدالت الشمسي السطوع

 أسااليب تطاور ماع المنطقاةه هاذ فاي الملوحة بدأت حيث ،التملح عملية تفشي على مثال أوضح القطر في

 تساارعت كماا ، األراضاي مان واساعةت مسااحا لري الكبيرة المضخات واستعمال ،الخمسينات في الري

 .المحصاول ري فاي واإلساراف ،المنطقاةي فا صايفي كمحصاول القطان زراعاة إدخاال ماع العملياة هاذه

                                                             
22
 7حالة التصحر في سورية، مرجع سب  ذكره،    
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 الطبقاات فاي الملوحاة وزياادة ،الحارج الحاد إلاى الميااهع ارتفاا فاإن الفعالاة الصارف أنظماة لغيااب ونظاراً 

 . الزراعي االستثمار من ةواسعت مساحا خروج إلى أدى للتربة السطحية

 الملوحاةب بساب الزراعاي االساتثمار مان األراضاي خاروج نسابة نأ الفارات حاو  مديرية تقارير وتشير

 المتملحة األراضين م% 12،2 لتشك الملوحة شديدة األراضي نسبة نأو % 53،6 حوالي تبلغ الزائدة

 يحاوال 2118 عاام حتاىر االساتثما مان الخارجاة المسااحة وأن، الخاروج إلاى طريقها في األخيرة وهذه

 . هكتار ألف(81)

 : التربة تلوثـ 5

 : يلي ما وف  التربة خصائ  في تؤثر التي الملوثات تصنيف يمكن

 الصالبة الماواد وكال والاردم الحفار وأعماال البنااج كمخلفات المدن مخلفات وتشمل : ميكانيكية ملوثاتأ ـ 

 . التربة إلى تصل التي

 واألبخارة والرصاا  الكبريات أكسايد مثال جاوي أصال مان مركباات وتشامل : كيميائياة ملوثاات باـ ـ

 أو األر ح ساط إلاى تصال نأ يمكان التاي الماواد مان وغيرهاا ،والغبار والنشادر الكلور وغاز النارنجية

 . والتربة للنبات وكيميائية فيزيائية أضراراً  مسببة النباتي غطائه

 ألغارا م تساتخد والتاي والمصاانع المادن تطرحهاا التاي الميااه ماع تا تي التاي وهاي : سائلة ملوثاتجـ ـ 

 فاي خاصاة الزراعايي للار ويساتخدم معالجاة ،دون الصاحي الصارف ميااه تطارق المادن فمعظام. الاري

 . بردى وحو  العاصي حو 

 علاى خطيارةوث تلا مصادر بعضها يعتبر التي المتنوعة الصناعات مخلفات المياه مجاري في تطرق كما

 . واإلنسان والمزروعات التربة

 خطارة اً ماوادبر تعت الحشرية أو البكتيرية أو الفطرية أو العشبية المبيدات جميع إن : بالمبيدات التلوثد ـ 

 . العامة الصحة وعلى التربة في البيولوجي النشاط على

 والمتكاملاةة الحيويا المكافحاة نظم تطبي  سورية بدأت والبيئة للتربة الملوث المصدر هذا ألخطار وتفادياً 

 . المبيدات استخدام ترشيد على التشديد والى ،الزراعية لآلفات

 : الزراعي اإلنتاج عن الناجم التلفـ  6

 بجارفج الماا يفعال ،وكاذلك وتطاوره النباات لنماو األساساية المغذياة العناصار يساتنزف النبااتي اإلنتاج إن

( "ماثال باالتبوير)ي الكااف الازمن الترباة أعطيات فاإذا ، الترباة مان المغذية العناصر وغسل العضوية المادة

 العناصار اساتنزاف فاير االساتمرا فاإن الكافياة الفترة لها تتح لم فإذا ،ذاتها توازنها وتجديد ضبط تستطيع

 . إنتاجها في كبير نق  إلى يؤدي المغذية

 ،الاريه مياا اساتخدام وساوج ،المبيادات واساتعمال ،المعادني التساميد فاي اإلفاراط ياؤدي أخارى ناحياة مان

 النتارات وباألخ  ،ةالمستخدم المركبات هجرة يسبب ألنه ، البيئة نوعية في تغيير إلى الصرف وانعدام
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 هاذه تصاعد حاين فاي . الجوفياةه الميا لىإو األر  أعما  إلى المروية أو الرطبة المناط  في والمبيدات

 . التربة ملوحة تفاقم في لتسهم الجافة  المناط في للتربة السطحية اآلفا  إلى المعدنية( العناصر)المواد

 : األرضي استعمال سوءـ 7

 التوساعو أ الغاباات أو المراعاي حسااب علاى الزراعاة فاي التوساع أهمهاا عديادة صاور فاي هاذه وتتجلاى

 تجاهال وكاذلك ،ةالمناساب غيار واآلالت التقاناات إساتخدام أو ،الزراعياة األراضاي حسااب علاى العمراناي

 الممارساات مان وغيرهااة المناساب الزراعياة بالادورات التقيد وعدم ،الزراعي التخطيط في النسبية الميزة

 . والبيئة التربة وسالمة وخصوبة اإلنتاج في تؤثر نأ ش نها من التي

 : النباتي الغطاء تدهورـ 8

 تغياراتى إلا تاؤدي التاي التادهور عوامال مان العدياد إلاى الغاباات أو المراعاي في النباتي الغطاج يتعر 

 المظااهر السالبيةن م وغيرها التربة وخصائ  ،النباتي الغطاج وتركيب والمناخ البيئي التوازن في هامة

 . التصحر عالمات من تعتبر التي

 : النباتي الغطاج تدهور ثاريو أسباب أهم يلي وفيما

 . الغابات حرائ  .5

 . للغابات المنظم   غير القطع .2

 .الجائر الرعي ويثار المراعي إدارة سوج .5

 ـ  التصحر:8

 االقتصااديةو أ الحيوياة اإلنتاجية فقد أو انخفا  يعني و ،األراضي تردي أو تدهور ب نه التصحر يعرف

 مراتاع فاي وكاذلك ،ةالمرويا و البعلياة الظاروف فاي الزراعياة العملياات تعقياد و باه المتا ثرة المناط  في

 ضاارة عملياات جملاة نتيجاةو أ ،األراضاي ساوج اساتعمال نتيجاة الحراج و الغابات و المراعي و الماشية

   .23 البشرية األنشطة عن الناجمة العمليات ذلك في بما بالبيئة

 بحاوالير تقاد الساورية األراضاي من كبيرة مساحات يهدد بات التصحر أن إلى المتاحة الدراسات تشير و

 .القطر مساحة من % 12 حوالي تعادل ،2مك يالف 518

 أو مباشارةر تاؤث والتاي المتداخلة والمؤسساتية واالجتماعية واالقتصادية الثقافية األسباب من العديد هناك

 . الطبيعيةد الموار تدهور إلى يؤدي الذي البيئي التوازن في الخلل حدوث في مباشر غير بشكل

 : العنوان هذا تحت تقع التي األسباب بع  يلي فيما ونبين

  البيئي الوعي نق. 

 االقتصادي والنمو السكاني النمو بين التوازن عدم . 

 المختلفة اإلنتاجية القطاعات بين التكامل وغياب الزراعية النظم كفاجة ضعف. 

                                                             
23
 321،  1227سات الزراعية في البلدان النامية. ترجمة د.ابراهيم الشهابي،منشورات وزارة الثقافة ،ـ فرنك ايلي ، السيا 



38 
 

 المختلفة والقطاعات والهيئات المؤسسات بين كاف تنسي  وجود عدم . 

  فعال بدور للقيام له الالزمة اإلمكانات توفر وعدم الزراعي اإلرشاد قصور. 

 المجااالتع جميا وفاي القائمة المشاكل وحل دراسة في فاعل بدور القيام عن العلمي البحث تخلف 

 .الموارد إلدارة العلمي التخطيط وغياب ، واالجتماعية واالقتصادية البيئية

 التنموية والبرامج الخطط وضع في أساساً  لتكون والدقيقة الكافية المعلومات توفر عدم. 

 ممارسااتى علا تانعك  التاي واإلداري االقتصاادي الطاابع ذات الثغارات مان العدياد إلاى باإلضاافة هاذا

 .التصحر خطورة من تزيد أن يمكن والتي ،المؤسسات أو األفراد

 :للتصحر االقتصادية و االجتماعية المنعكسات بعضـ  9

  بشاقيهي الزراعا اإلنتااج معادالت تادني ماع المختلفاة أسابابه عان الناجماة التصاحر مظاهر تتراف 

 محصالتها تكاونة اقتصاادي أزماات خلا  و الاوطني الدخل نخفا ا بالتالي و ،الحيواني و النباتي

 مساتوى تادني نتيجاة قاسايةة جانبيا ظاروف ونشوج ،الغذائي األمن تهديد و ،الغذائية الفجوة زيادة

 .المعيشة ومستوى الدخل

  بعا   الترباةر تادهو إلاى إضاافة والريحي المائي االنجراف مثل التصحر مظاهر بع  عن ينش

 المنشاآت تخرياب إلاىة إضااف ،الميااه و الجاوي الغاالف تلاوث نتيجة الصحية و النفسية األضرار

 .االتصالط خطو و النقل أنابيب و الحديدية الخطوط و الطر  مثل

 المجاعااتر و الفقا باين تتفااوت األفاراد والمجتمعاات علاى المادى بعيادة اجتماعياة يثاار للتصاحر 

 مواجهتهاان عا تعجاز اجتماعياة و ساكانية اضاطرابات و مشااكل ذلاك عان ينشا  و ،والهجارة

 .التصحر أصابها التي المجتمعات

 كفاياةم لعاد المجتمعاات أو القطاعاات فاي التصاحر كحااالت المادياة اآلثاار تقادير الصاعب مان 

ة األمثلا بعا  ناورد ساوف لاذلك ،المجاال هاذا فاي عليها االعتماد يمكن التي الدراسات و البيانات

ة اإلشاار ماع ،الطبيعياة الماوارد في التدهور حاالت لبع  المباشرة االقتصادية اآلثار تعك  التي

ت بمارا يتجااوز الاذي الكبيار أثرهاا لبياان معمقاة دراساات إلاى تحتااج المباشرة غير اآلثار أن إلى

 .المباشر المادي األثر عديدة

 :المراعي لتدهور االقتصادي ـ األثر1

 511ي بحاوال الماضاية الاثالث العقاود خاالل الطبيعياة المراعاي مان المسااحة وحادة إنتاجية انخفا  قدر

 الطبيعياةي المراعا مسااحة لكامال العلفاي اإلنتااج فاي الخساارة قيماة تقادر وباذلك .هكتاار/ علفياة وحادة

 .سنوياً  سورية ليرة مليار 1.8بحوالي

 : للزراعة القابلة األراضي مساحات لنقص االقتصادي األثرـ 2
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 2118و 5881 عاامي باين للزراعاة القابلاة األراضاي مسااحة انخفاا  إلى الرسمية اإلحصائيات تشير

اإلنتااج  قيماةت حساب قاد و ،المراعاي و الماروج قطااع لصاالح االساتثمار من خرجت هكتار بمقدار مليون

 ساورية ليرة مليار 1،3ي بحوال كالشعير بعلية بمحاصيل زراعتها أسا  على المساحات هذه من الضائع

 سنويا.

 :للتملح االقتصادية ـ اآلثار3

 سنويا سورية ليرة مليار 1،1 بحوالي المتملحة األراضي إنتاج قيمة قدرت

 : البيئي للتلوث االقتصادية ـ اآلثار4

 الغاازاتن عا الناتجاة البيئياة األضارار لتحدياد قطيناة لبحيارة محاذياة لمنطقاة األولياة الدراساات أوضحت

 :يلي ما النتائج بينت وقد ،المنطقة في األسمدة معامل ومخلفات

 .%61ـ1.نبي ما تراوحت بنسبة المثمرة واألشجار المحاصيل لزراعة المالي العائد انخفا  -

  .هكتار ألف 51 البالغة المساحة مجموع أصل من هكتار 111 ب تقدر سنوية مساحة استبعاد -

 .24%11نع تقل ال بنسبة الحيوانات الثروة عائدية انخفا  -

 

 

 

 

 

 

 ـ التحديات الخارجية:2ـ4ـ1

 :األوربيـ اتفاقية الشراكة مع االتحاد 1ـ2ـ4ـ1

 نين الطارف أن السامكية، الثاروة و الزراعاة مجاال في االتفاقية تضمنت :االتفاقية من الزراعي ـ الشق1

َزان  باين أقاوى عالقاات إقاماة و الخاا ، القطااع تشاجيع و اإلنتااج، تنوياعت سياساا دعام علاى َسايرَركز

 أسا  علاى المجموعاة فاي و سورية، في المهن و للتجارة، الممثلة التنظيماتو ،تالمجموعا و األعمال،

 التادريب، و الفنياة، المساعدة تقديم و الزراعة، مجال في االستثمارات تشجيع و دعم إلىة إضاف .طوعية

ة. البيطريا و النباتياة الصاحة معاايير فاي التعااون و الحديثاة، التقنياات اساتخدام و الزراعاي، البحثم دع و

 النشااطاتر تطاوي و األساساية، الخادمات تحسين ذلك في بما الريفية، التنمية مجال في التعاون إلى إضافة

 .بها المرتبطة االقتصادية

                                                             
24
 14ـ مرجع سب  ذكره، حالة التصحر في سورية اسبابها ومظاهرها ،  
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 و األساماكة و الزراعا فاي بينهما، المتبادلة التجارة تحرير بزيادة يقومان سوف نيالطرف أن تضمنت كما

 .المصنعة الزراعية المنتجات

 مان األوروبياةة المجموعا قبال مان اساتيرادها لادى الساوري المنش  ذات الزراعية المنتجات تستفيد بحيث

 أو الجمركياة الرساومج إلغاا ياتم التاي السالع حاددت التاي و ، /5 / رقام البروتوكاول فاي الاواردة األحكاام

 حصا  ضامن و عليهاا، الجمركياةم الرساو إلغااج ياتم التاي السالع كذلك و .مفتوحة لكميات و تخفيضها،

 كماا المحاددة، الحصا  تتجااوز التاي السالعى علا تطبا  التي الجمركية الرسوم كذلك و .محددة جمركية

 تتجااوز التاي الكمياات، علاى الجمركياة الرساوم بتخفاي ة المتعلقا األخارى القواعاد البروتوكاول تضامن

 .الحص 

 :يلي بما الزراعية البروتوكوالت تضمنته ما أهم تلخي  ويمكن

 :األوروبي االتحاد إلى الدخوله ميزات منحت التي السورية المنتجات - أ

 :أهمها السورية الزراعية السلع لبع  الجمركية الرسوم من كامل إعفاج منح

 .منها لكل محددة بكميات و المتنوعة الحمضيات من طن ألف 1. تصدير •

 .فروت الكريب من محددة غير كميات تصدير •

 .البندورة من طن ألف عشر خمسة تصدير •

 .البطاطا من طن ألف ثالثين و خمسة تصدير •

 .محددة نوعيات من تفاق طن ألف عشرين تصدير •

 .الدوكما الزيتون زيت من  محددة غير كميات و ، معب  زيتون زيت طن يالف عشرة تصدير •

 .الموال  من طن ألف عشرين تصدير •

 .المائدة عنب من طن يالف ثالثة تصدير •

 و طان، 5111ـا511 باين ماا كمياتهاا تتاراوق المجموعاة دول إلاى للتصادير حص  السلع مئات منح •

 ساورية فاية المتاوفر غيار السالع مان أو معفااة، ساابقاً  باساتيرادها مساموحا كاان التاي السالع مان معظمهاا

 شابهها. ما و األنانا  عصير و الشاي و هوةكالق

 .الدخول ألسعار السلع بع  إخضاع •

 ناوع حسابا عليها الجمركياة الرساوم فاتخف  عليها المتف  الحصة عن المصدرة الكمية زيادة حال في •

 %.61ـ51 بين تتراوق و متباينة بنسب  السلعة

 

 :سورية إلى لدخولها ميزات منحت التي األوروبية المنتجات - ب

ل مثاة بكميا و الجمركياة للرساوم كامال بإعفااج ساورية، إلاى بالادخول أوروبياين لمنتجاين حصاة مانح −

 .التفاق من طن 2111و المختلفة الحمضيات من طن 2211
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 .النفاذ فور صفر إلى تفك % 1 من اقل الجمركية التعريفات −

 سنوات. ربعأخالل  تدريجياً  تفك %51ـ 1بين   التعريفات −

 % تفك تدريجيا خالل سبع سنوات.1.ـ 51ـ التعريفات بين 

 خالل عشر سنوات.% تفك تدريجيا 511ـ1.ـ التعريفات بين 

 سنة. 52% وتفك تدريجيا خالل 31% تصبح 511من  أكثرـ التعريفات 

 :األوروبي االتحاد إلى لتصديرها ميزات منحت التي المصنعة السورية الزراعية المنتجات – ج

 .تفضيلية معاملة المنش  السورية المصنعة الزراعية المنتجات معاملة −

 عنادة الجمركيا الرساوم كافاة مان المنشا  الساورية المصانعة الزراعياة المنتجاات مان العدياد إعفااج تام −

 .محددة بحص  و األوروبي لالتحاد تصديرها

 و الساكاكرن ما طان811  :الجمركية الرسوم كافة من معفاة حصصاً  السورية المنتجات بع  منح تم −

 5111 البرغال،ن مان طا 1111 معجناات، و الزانياا مان طان 5111 الشاوكوال، من طن 811 اللبان،

 ميااه ليتار ألاف 521 ،مكاري ايا ن طا 11. للطهاي، جااهزة بطاطاا طان 211 عربياة، حلويات من طن

 .النبيذ من ليتر ألف  1.معدنية،

 القيماةل مثا ،ىاألخار الرسوم بفر  استمراره مع الجمركي الرسم من المصنعة المنتجات كافة إعفاج −

 .الطحين رسم و السكر رسم مثل أخرى رسوم أحيانا و كغ 5 كل على المقطوعة

 ياتمث بحيا ،ةاالنتقاليا الفتارة خاالل تادريجي بشاكل المتبقياة الرساوم بتخفاي  األوروباي االتحاد سيقوم −

 .سنة 52 ب المحددة االنتقالية الفترة نهاية في الرسوم كافة من هاجالنتا

 :سوريا إلى لدخولها ميزات منحت التي األوروبية الزراعية المنتجات -ء

  :هي و لحص  النافذة الرسوم من % 1. بمعدل الجمركية الرسوم من تخفي  منح −

 كحولياة،ت مشاروبا ليتار ألاف 511 كحولياة، غيار مشاروبات ليتار ألاف 11 معدنية، مياه ليتر الف511

 .مصنع تبغ طن 511 سجائر، طن 11

 .االتفاقية نفاذ عند تلغى % 1من  قلأ التعريفات −

 تفك خالل ثالث سنوات. %51ـ1من التعريفات −

 .سنوات 6 خالل نفذت % 28 من قلأ و % 51 من كبرأ التعريفات −

 .سنة 52 خالل تفك % 28 من كبرأ فاتيالتعر −

 :األوروبية الدول إلى المصدرة السورية األسماك -ه

 التاي العذباةه المياا ساماكأو البحرياة، األساماك أناواع كافاة علاى المفروضة الجمركية الرسوم تخفي  −

 .الصفر إلى قلأ أو % 6 كانت التي و األوروبي، االتحاد إلى سوريا من تصدر
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 % 81و  ، االتفاا نفااذ فاور % 61 بمعادل رساومها تخفا  و % 6 ستصابح الرسوم، لباقي بالنسبة و

 .الثانية السنة خالل % 511 و األولى، السنة في

 أمثالهاان ما و للتصادير، ساورية فاي تتاوفر ال بتصاديرها المساموق األساماك أناواع و ساالالت باان علماا

 السامكية األنواعت و السالال مئات من غيرها و نغويال،اإل و القرش، سماكأ و الباسفيك، السلمون، سمك

 5 رقم البروتوكول في المبينة

 :سورية إلى ستصدر التي األوروبية األسماك -و

 األساماكن ما المساتوردات علاى الجمركياة الرساوم إلغااج علاى ساورية موافقة . رقم البروتوكول ضمنت

 :تيلآل وفقا األوروبية

 .االتفاقية نفاذ فور تلغى % 51 من قلأ التعريفات −

 سنوات خم  خالل تفك% 51ـ51 من التعريفات −

 سنوات. 3خالل تفك %81ـ51ن م التعريفات −

 .سنة 52 خالل تفك و % 81 تصبح 81 من أعلى التعريفات −

 .25إلىسوريةة األوروبي األسماك صادرات من محددة اً حصص االتفاقية أو البروتوكول يتضمن لم و

 :الزراعية السلع تسويق و إنتاج على الشراكة التفاقية المتوقعة ـ اآلثار2

 بتقاديمد وعاو علاى و تنفياذها، متوجاب ساورية لتزامااتا علاى األوروبياة الساورية الشاراكة اتفاقياة تقاوم

 فاي و الشاراكة،  مجلا فاي مفتاوق حاوار إلاى إضاافة األوروباي، الجاناب مان مادياة و فنياة مسااعدات

 .االجتماعية و السياسية القضايا حول األدنى المستويات

 ساواج ا،اتفاقياتها توقياع فاي سابقتنا التاي الادول اعترضات قاد كثيارة مشااكل أن السابقة التجارب بينت وقد

 أو الشاراكة، اتفاقيةت وقع دولة ثاني هي و المغرب حالة أو لشراكة،ا اتفاقية وقعت دولة أول تون  حالة

 .اتفاقيتها وقعت التي الثالثة الدولة هي و مصر

 علاىا إلغائها أو الجمركياة الرساوم لتخفاي  نتيجاة الخزيناة ماوارد نقا  فاي المشااكل هاذه تجلات وقاد

 جعلتهاا صاناعيةو أ زراعياة فنياة و صاحية شديدة بقيود مواجهتها أو األوروبي، االتحاد من المستوردات

 الادول فياه حصالت الاذيت الوقا فاي ،األوروباي االتحااد إلاى الزراعياة صادراتها توسيع على قادرة غير

لات التاي المنافع هذه أن كما .معها الشريكة الدول إلى للتصدير كاملة امتيازاتها على األوروبية  عليهاا عو 

 وحاداتها إلاى الحديثاة التقاناات نقال و للمنافساة،ة نتيجا اإلنتاجياة و االبتكاار بزياادة المتعلقاة و الادول هاذه

 .طالمتوس حتى أو القصير المدى على نتائجها تظهر لمة وبياألور االستثمارات تشجيع كذلك و اإلنتاجية،

 للمؤسسااتي األساسا للادور نظاراً  أصاعب، ساتكون الظاروف أن نعتقاد فإنناا ، ساورية حالاة أخاذنا إذا و

 القارارات مان باالرغم الصاناعي، القطااع فاي خاصاة و عاام، بشاكل الوطني االقتصاد قيادة في الحكومية

                                                             
25
 23ـ21،  2227المركز الوطني للسياسات الزراعية ـ تقرير التجارة الزراعية السورية لعام  
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 تخفياف و ،العاام القطااع ماعي التاواز علاى القطااع هاذا فاي بالعمال الخاا  القطااع لتشاجيع اتخذت التي

 القطااع فاي اتخذت التي القرارات منم بالرغ كذلك و التصدير، تشجيع و االستيراد على الحكومية القيود

 الزراعياة السالع مان األكبار القسام تحريار و ،ةالزراعيا الصاادرات تشاجيع فاي مجاال خاصة و الزراعي

 الحاال عليهاا كاان مماا بكثير أطول وقتاً  سي خذ الشراكةت بمتطلبا الوفاج نإف ذلك مع و ،تصديراً  و إنتاجاً 

 .الشراكة توقيع في سبقتنا التي األخرى العربيةل الدو في أو األولى، الثالث الدول في

 :األوروبي االتحاد إلى السورية الزراعية الصادرات تطوير على المتوقعة أـ اآلثار

 إعفاج سواجا ماثله وما الجمركية الرسوم من السورية الصادرات بع  إعفاج تضمنت االتفاقية أن اتضح

 .االنتقالية الفترة خالل الرسوم لهذه محدداً  اً تخفيض أو كامالً 

 المائادة،ب عناو والماوال  البطاطا و التفاق و الحمضيات من تصديرها على المتف  الكميات نأل نظراً  و

 إذا ذلاك و األوروباي،د االتحاا دول إلاى الساورية الزراعية الصادرات من %5 من أكثر تشكل لن سوف

 اتفاا  إلاى باالساتناد األوروبيةل الدو إلى حاليا تصدر التي و االتفاقية في الواردة الزراعية السلع استثنينا

 .جيد بشكل الزراعية الصادراتت شجع جيدة مزايا الزراعية المنتجات منح الذي ، 5833 عام

 باالتفاا ة المشامول الزراعية السلع من كبيرة نسبة تصدير على القدرة فيه المشكوك من نإف المقابل في و

 :أهمها كثيرة ألسباب

 العباوات،و  ،ة الزراعيا الصاحية و البيئياة القضايا و األصناف و بالمواصفات األوروبي الجانب تشدد −

 .اجباإلعف المشمولة للسلع التصدير عملية يعي  الذي اآلمر

 .سورية في للتصدير المتاحة التسويقية التحتية البنية ضعف −

 .األوروبي الجانب من للرف  تعرضها بالتالي و الزراعية، الصادرات على الرقابة ضعف −

 دولى إلا تصاديرهاى علا الموافا  الزراعياة السالع لمعظام االتفاقياة، فاي المبيناة األصاناف تاوفر عادم −

 .سابقاً  إليها اإلشارة تم كما األوروبي، االتحاد

 ساواج ا،بتصاديره المساموق 5مرقا البروتوكاول فاي الاواردة الزراعياة السالع مان كبيار قسم إنتاج عدم −

 .الرسوم مخفضة أو الرسوم من معفاة

 بالتااليو ا، تصاديره علاى المواف  و المصنعة، الزراعية للسلع التجارية العالمة و السمعة وجود عدم −

 .األوروبية الدول في عليها طلب وجود عدم

 و أوروباع م الشراكة على وقعت التي األخرى الدول منتجات و الزراعية منتجاتنا بين الحادة ةالمنافس −

 .لمنتجاتها أوروبا في قديمة أسوا  لمعظمها التي

 :األوروبي االتحاد من الزراعية الواردات على المتوقعة اآلثاربـ ـ 

 طان 2211ة المختلفا الحمضايات من رمزية لكميات الجمركية الرسوم من كامالً  إعفاج االتفاقية تضمنت

 .بكاملهات ورد لو وحتى الواردات، على لها ت ثير ال كميات هي و ،طن 2111 التفاق و
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للرساوم ي وتفكياك تادريج ، %1 مان قالأ رسومها التي الجمركية التعريفات إلغاج تضمنت االتفاقية أن إال

 السالع فاي تمييازد وجاو دون كلاه ذلاك و .سانة 52ـ و .خالل مادة زمنياة تتاراوق باين  األعلىالجمركية 

 الاذي األمار .الساوريةة الزراعيا للسالع بالنسابة 5 البروتوكاول فاي ورد كماا استيرادها، الممكن الزراعية

 مان الساورية الخزيناة حرماانع ما األوروباي، االتحااد مان الزراعياة للاوارداتة كبيار زياادة إلاى سايؤدي

 .بها يستهان ال جمركيةت عائدا

 :الزراعي اإلنتاج تحسين و زيادة على المتوقعة اآلثارجـ ـ 

 تشاجيعاج واإلنتاع تنويا سياساات دعام مجاال فاي الطارفين باين التعااون علاى التركياز االتفاقياة تضامنت

 التجاارة تمثال التايت المنظماا و المجموعات و األعمال بين أوث  تعاون خل  و للبيئة، الصديقة الزراعة

 و التادريب و الفنياة المسااعدة و الخاصاة، االساتثمارات وتارويج دعم إلى إضافة الطرفين، في الحرف و

ة النباتيا الصاحة مواصافات مجاال فاين التعااو إلاى إضاافة الحديثاة، التقاناات واساتخدام الزراعياة األبحاث

 نقال شاكل ي خاذ قاد التعاون أن االتفاقية بينتد قو التوزيع، عمليات و التحتية، البنية تحديث و البيطرية،و

 مجاال فاي التعااون أن حاددت أنهاا إلاى إضاافة التادريب،ط خط أو المشتركة، المشاريع إنشاج و المعرفة،

 .التجارة تسهيل بغر  هو النباتية،ة الصح و البيطرية الصحة إجراجات

 الزراعايع القطاا لتطوير تعويضية مساعدات بتقديم األوروبي االتحاد من التزاماً  تتضمن لم االتفاقية أن 

 .اإلنتاجية و اإلنتاج زيادة و

 :المدفوعات ميزان على المتوقعة اآلثارد ـ 

 ونظاراً  ،الساابقةت السانوا خالل األوروبي االتحاد مع خاسر الزراعية بالسلع الخارجية التجارة ميزان نإ

 توقاع و الشاراكة، التفاقياةة نتيجا األوروباي، االتحااد إلاى الزراعياة الصادرات في كبيرة زيادة توقع لعدم

 نتيجة سلباً  يت ثر سوف المدفوعات،ن ميزا نإف األوروبي، االتحاد من الزراعية الواردات في كبيرة زيادة

 األوروباي االتحااد و ساورية باين الزراعياةع بالسال التبادل لتحرير إجراجات تتخذ لم إذا الشراكة، التفاقية

 .26االتفاقية ظل في

 ـ منظمة التجارة العالمية:2ـ2ـ4ـ1

 بالزراعة: الخاصة االتفاقية ضمن ومعالجته المحلي الزراعي الدعم

 : الصلة ذات المفصلية المؤتمرات وأهم الزراعي المحلي الدعم التزاماتـ 1

 حاول األوراغاوي جولاة خاالل ظهارت التاي التقسايمات إن:الدوحتة متؤتمر إلتى األوراغتوي جولة منأـ 

 صانادي  حاول وتسااؤالت البااب لمناقشاات فتحات التشاويه درجاةب حسا وصانادي  أشاكال ضامن الادعم

 ماا إطاار فاي مقرراتاه جااجت الذي الدوحة مؤتمر إلى عمل وجدول ك جندةت حمل التخفي  ويلية ،الدعم

                                                             
26
 27ـ 21،  2212سياسات الزراعية ـ تقرير التجارة الزراعية السورية لعام المركز الوطني لل 
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 الادول تهام التاى والمطالاب الصانادي ، ومحتوياات التخفاي ، نسابة حاول "التنمياةل عما برناامج" يسامى

 .بضاعة أي تصدير أو إنتاج، أو تصنيع، على إعانة أي النامية عن الدول تهم التى واألخرى ،ةالمتقدم

 من بوادرت ظهر (2112)الدوحة  عمل برنامج إطار في الزراعة بش ن للمفاوضات األولى السنة خالل

 فاي البادج بضارورةة الناميا الادول مان ودعاوات ،التخفاي  فاي رغبتهاا بعادم إشارات متقدمة تعطي دول

 .الزراعة اتفاقية في الوارد التخفي  تنفيذ

 تخفاي م يات ب ن أقرت والتي ، 2115 شباط في هاربنسون مسودة يسمى ما تقديم تم المفاوضات ونتيجة

 وبنسابة ،المتقدماةل الادو فاي سانوات 1 فترة خالل سنوية دفعات على % 61 بنسبة الكلى الدعم مجموع

 لهاذه ومعاار  مؤيادن باي أخارى مارة اآلراج وانقسامت .النامياة الادول فاي سانوات 51 خاالل % 1.

 .النامية والدول المتقدمة الدول بين ما المسودة

 تناولات 2115 يب فاي األمريكياة المتحادة الوالياات ماع مشاتركة ورقاة بإعاداد األوروباي االتحااد قاام ثم

 ماؤتمر جااجى حتا ذلاك علاى الوضاع واساتمر ،األزر  الصاندو  إطاار فاي المباشارة المادفوعات تحدياد

 .المفاوضات بش ن قرارات اتخاذ في فشل والذي ، 2115 أيلول في كانكون

 القطان ودعم المحلى الدعم قضيتى بش ن المفاوضات لطر  الجديد اإلطار كان: 2004 تموز حزمةبـ ـ 

 :التاليل الشك على

 أطاول زمنياةة بفتر يتعل  فيما وتفضيلية خاصة معاملة على ستحصل النامية الدول أن تموز حزمة أكدت

 .المفاوضات خالل من للدعم أدنى تخفي  ومعدالت

 بحياث  األزر الصاندو  دعام بتعرياف تسامح بمروناة الجديد اإلطار جاج األزر ، للصندو  بالنسبة أما

  :التالى النحو على الخيارات تكون

 ثابات  أساا علاى المادفوعات هاذه تكاون أن :بشارط اإلنتااج مان الحاد إطاار فاي مباشارة ـا مادفوعات5

 مان ثابات عدد  أسا على الحيواني لإلنتاج المدفوعات تكون أن أو متغيرة؛ وغير محاصيل( أو مساحة)

 .لإلنتاج األساسيى المستو من أقل أو % 81 على المدفوعات هذه تكون أن أو الحيوانات؛ رؤو 

 المادفوعاته ذها أن :وبشاروط ،إنتاجااً  تساتلزم ال أو اإلنتااج لمساتويات تكاون ال مباشارة مدفوعات أوـ 2

 علاى ةموضاوعن تكاو المادفوعات هاذه أن أو ،المحاصايل بتغيار تتغيار ال ثابتاة أسا  علاى مقاررة تكون

 مان ثابات عادد أساا ى علا المادفوعات هاذه كانات إذا أو األساساي؛ اإلنتااج مساتوى مان أقال أو 81%

 تحدياد ياتم طبقياة معادلاة أوة صايغ باساتخدام للتجاارة المشاوه الادعم تخفاي  تام كماا، الحيواناات رؤو 

 يتجااوز ب ال للتجارة المشوه الدعم نسبةد الجدي اإلطار حدد وقد .التفاو  خالل من ومعامالتها متغيراتها

 تخفاي  % 21 أن أي التنفياذ، فتارة من األولىة السن للدعم في المثبت الكلى الحجم مجموع من % 81

 .التنفيذ فترة من األولىة السن خالل مباشرة وتحدث مؤكدة ستكون
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 فاي العالمياة التجاارة لمنظماة الخاام  الاوزاري الماؤتمر أثنااج فاي القطان مباادرة ظهارت :القطتن دعتم

 وتشاد، فاسو، وبوركينا بنين، :وهى أفريقيا وغربي وسط في نمواً  أقل بلدان .بواسطة واقترحت كانكون

 المتضررة نمواً  األقل للبلدان تعويضات دفع وأيضا ، 2111عام بحلول القطن دعم بإزالة طالبت ،ومالي

 األوروباي واالتحااد األمريكياة المتحادة الوالياات إال أن .للتطبيا  االنتقالياة الفتارة خاالل الادعم هاذا مان

 .هذا اإلزالة قرار إصدار رفضتا

 2005ةالزراع الخاص بقطاع كونغ هونغ مؤتمرجـ ـ

 الاوزارية الدوحا ببيان االلتزام ت كيد تم حيث الدوحة لمفاوضات استكماال كونغ هونغ مؤتمر يعتبر عملياً 

 .بتطبيقهما الكامل وااللتزام تموز حزمة في تبنيه تم الذي القرار وكذلك

 باالن ك وذلا القطان، لمباادرة بالنسابة جزئاي إنجااز تحقي  في للقطن المنتجة األفريقية الدول نجحت كما

 .211627عامل بحلو للقطن المتقدمة الدول تقدمها التي الصادرات دعم أشكال جميع إزالة على

 المحلي: الزراعي الدعم ـ صناديق2

 :أشكال عدة تحت ويصنف التخفيض من المعفى المحلي الدعمأ ـ 

 أو التجاارة علاى مشاوهة تا ثيرات تسابب ال التاي الادعم أنواع كافة يضم:األخضر المربع أو ـ الصندو 5

 التزاماات مان تعفاى وهاي للمنتجاين ساعري دعام إلاى تاؤدي ال والتاي جاداً  ضائيالً  ت ثيرهاا يكاون التاي

 :لالتفا  الثاني الملح  في جاج كما ذلك أمثلةن وم. التخفي  وتعهدات

 ،التادريبت خادما ،واألمارا  اآلفات مكافحة، العلمي كالبحث العامة الخدمات على الحكومية النفقات أـ

 المعوناة ،الغاذائين األما ألغارا  الحكاومي التخازين ،والتاروي التساوي  خادمات ،اإلرشاادية الخادمات

 .المحلية الغذائية

 مانة اإلغاثا ،باألساعار أو باإلنتااج المارتبط غيار الادخل ودعام المنتجاين إلاى المباشارة المادفوعاتباـ ـ 

 .البيئية البرامج ،االستثمار إعانات ،الطبيعية الكوارث

 تا ثيرو ذ وهاو ،اإلنتااج تحدياد بارامج بموجاب المباشرة المدفوعات يضم األزر  المربع أو ـ الصندو 2

 أساا  علاىة مثبتا المادفوعات هاذه تكاون أن باشاتراط التخفاي  تعهادات مان يعفاى لكناه للتجاارة، مشاوه

 مان أقال أو %81 ،يالحياوان لإلنتااج بالنسابة الحيواناات وعادد ،النبااتي اإلنتااج في والمحاصيل المساحة

 تتضامن : 2الفقارة 6ة المااد. ) النامياة للبلادان والتفضايلية الخاصاة المعاملاة ج)لإلنتاا األساساي المساتوى

 الزراعياة التنمياة تشاجيع تساتهدفي التا المباشارة غيار أو المباشارة المسااعدة وتادابير التنمياة بارامج

 المادخالت إعاناات ومنهاا ،النامياة البلاداني فا التنمياة بارامج عان ينفصال ال اً جازج تشاكل وهي ،والريفية

                                                             
27

م،  2118ي ،القاهرة الزراع الملف مفاوضات خالل المقترحة التخفي  نماذج ظل في العربي الزراعي القطاع في الدعم سياسات  ،صيام محمد جمال .د

25.  
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 الزراعاات عان واالبتعااد اإلنتااج تنوياع على لتشجيعهمن المنتجي إلى يقدم الذي المحلي والدعم ،الزراعية

 .المشروعة غير

 تعهاداتن ما المحلاي الادعم مناه السادساة الماادة بمقتضاى الزراعاة اتفا  يعفي: األدنى الحد إعفاجاتـ  5

 % 51 و المتقدماةل للادو % 1 ب والاذي يقادر فقاط باه المساموق األدناى الحد بلوغه حال في التخفي 

 .28الزراعي اإلنتاج قيمة إجمالي من النامية للدول

 :(األصفر الصندو  أو أمبير صندو ( التخفيض بتعهدات الملزم المحلي الدعمبـ ـ 

 يتوجابي والت ،السابقة الصنادي  في موجودة وغير التجارة تشوه التي الحكومي الدعم أنماط جميع يشمل

 مجماوع وهاو م،للادع اإلجماالي المقياا  إلاى اساتناداً  االلتزاماات هاذه تحادد .جوهرياة بصاورة تخفيضاها

 عادد أو واحاد مرناَتجي فا إال ياؤثر ال الاذي الادعم حالاة فاي - معاين بمناتج مرتبطاة تقادم التي الدعم أشكال

 مان المقادم الادعم اساتبعادع ما معاين بمناتج مرتبطةال غيرو المقدمة الدعم وأشكال - المنتجات من محدود

 .المجموع من التخفي  من المعفية الصنادي  خالل

 :معين بمرنَتج المرتبط الدعم ـ مقيا 5

 أظهارتا فاإذ ،المرجعياة الجاداول باساتخدام ويحساب ،رئاي  زراعاي مناتج كال إلاى بالنسابة حساابه ياتم

 جااز باه المساموقى األدنا الحاد مان أقال يمثال المناتج بهاذا المرتبط للدعم اإلجمالي المقيا  أن المعطيات

 .التخفي  اللتزاماتع خض الحد هذا عن زاد إذا أما ،الجداول في ستدرج التي من االلتزامات إعفاجه

 :معين بمنتج المرتبط الغير ـ المقيا 2

 معيناة،ت بمنتجاا أو بعيناه بمناتج مرتبطاة وغيار معفااة غيار تادابير أي تكااليف جمع خالل من حسابه يتم

 .وغيرها(ت والمبيدا والنقل باألسمدة الخاصة اإلعانات) اإلنتاج لمدخالت المقدم الدعم مثل

 للدعم: اإلجمالي المقيا  التزامات ـ تجميع5

  الحاده تجااوز حاال وفاي  للادعم اإلجماالي المقياا  أساا  علاى تتخاذ التخفاي  التزاماات أن إلاى نظاراً 

 6 مادى علاى % 21 الدعم بنسبة تخفي  عندئذ األعضاج على يتوجب به المسموق  الدعم  من  األدنى

 للادول سنوات51ة فترى عل % 55 و المتقدمة الدول من األعضاج للدول األسا  سنة من ابتداج سنوات

 .النامية

 اإلخطار: ـ التزامات.

ا إجراجاتها حاول العالمياة التجاارة بمنظماة الزراعاة لجناة إخطاار األعضااج الادول جمياع علاى يجاب

 المعفااةت الفئاا تحات المدرجاة الادعم تادابير بكافة بيان تقديم يتطلب الذي األمر ،المحلي الدعم بخصو 

 المباشارةت والمادفوعا والمتميازة، الخاصاة المعاملاة األخضار، الصاندو  :وهاى التخفاي  التازام مان

                                                             
28
 .24م ،  2221.دمش ، 11تحت مظلة منظمة التجارة العالمية،ورقة عمل رقم المركز الوطني للسياسات الزراعية، معالجة التجارة  
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 األعضااج جمياعى علا يجاب كماا المساموق، األدناى الحاد ومساتويات اإلنتااج، مان الحاد بارامج بموجاب

 .المعفاة الفئات هذه على المطبقة التدابير في تعديالت أية عن اإلخطار

 مقياا  إجماالين وع االلتزامات، لجداول طبقاً  المقرر المحلى الدعم خف  يلية عن اإلخطار يجب كذلك

 .الكلى الدعم

 الزراعي: الدعم حول عامة إحصائية ـ حقائق3

 تجااوزي الزراعا لقطاعهاا كإعاناات م 2118 عاام األمريكياة المتحادة الوالياات أنفقتاه ماا إجماالي أ ـ إن

 .دوالر مليار( 581)

 التاي للمسااعداتج نتاا هاو األمريكي المزارع يكسبه دوالر كل من %62 أن التقارير بع  أوردت وقد

 .المزارع لذلك األمريكية الحكومة تقدمها

 أنفا د وقا .الزراعاي القطااع تنمياة لادعم الميزانياة مان% 1. مان أكثار  يخصا األوروباي االتحااد ـ ـب

 هاذا أنن ما الارغم علاى الزراعاي، للقطااع دعام كإعاناات دوالر ملياار(31) نحاو م 2151عاام االتحااد

 .29لالتحاد المحلي الناتج إجمالي من % 2 نسبة إال يمثل ال القطاع

 

 

 

 

 

 ـ األزمة الحالية في سورية: 3ـ2ـ4ـ1

رضاها اإلرهااب و تعاني سورية من أزمة مركبة اقتصاادية اجتماعياة سياساية وظاروف اساتثنائية قااهرة ف

ساورية، ومان بينهاا وهاذه األزماة كاان لهاا تا ثير كبيار علاى مختلاف منااحي الحيااة فاي التدخل الخاارجي، 

 ومن أبرز ت ثيرات األزمة على القطاع الزراعي هي :القطاع الزراعي، 

ـ العقوبات االقتصاادية الظالماة المفروضاة علاى الشاعب الساوري بماا تتضامنه مان صاعوبة االساتيراد و 1

لعاادم تااوفر مسااتلزمات  بشااكل ساالبي علااى أداج قطاااع الزراعااة، ممااا أثاار ،التحااويالت الماليااة والمصاارفية

 اإلنتاج بالوقت والكمية المناسبة من قطع الغيار الضرورية لآلليات الخاصة بالقطاع وغيرها.

هاياة ملياار ل.  حتاى ن27ن قيمة األضارار التاي طالات البناى التحتياة لاوزارة الزراعاة بلغات قيمتهاا ـ إ2

، وبناوك ومراكاز بحاوث ،وتجهيازات وشابكات ري ،ت و يلياات ومباانيت باين يالوتراوحا ،م 2213عام 

                                                             
 22ـ المركز الوطني للسياسات الزراعية، مرجع سب  ذكره ،  29
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وقادرت األضارار التاي تكبادها إنتااج القطااع الزراعاي بشاقيه النبااتي والحياواني حتاى نهاياة عاام  وراثية،

نتيجاااة خاااروج بعااا  المساااحات مااان االساااتثمار الزراعاااي و انخفاااا   ،ملياااار ل. 171م بنحااو 2213

 .30المكان المحددوين مستلزمات اإلنتاج من محروقات و أسمدة بالوقت اإلنتاجية لعدم ت م

وقد اتخذت الحكومة السورية مجموعة من اإلجراجات للتخفيف من هذه اآلثاار السالبية بشاكل غيار مباشار 

 ومن هذه اإلجراجات:

)ديرالازور ـ ـ العمل مع منظمة الفاو على تقديم إعانات مجانية لألسار الريفياة المتضاررة فاي محافظاات 1

حياث بلاغ  ،إدلب ـ حماة ـ حم  ـ حلب ـ ريف دمش  ـ درعاا ـ الحساكة(، مان مشااريع المسااعدة العاجلاة

 ،مان مانح األعاالف أسارة، 4231م نحاو 2213نهاياة عاام  م وحتاى2212عدد األسر المساتفيدة مناذ عاام 

 أسرة. 143األغنام  ،أسرة 231ومن بزار القمح نحو  ،أسرة 4222ومن بزار الشعير نحو 

ملياون ل.  خاالل عاامي  142ـ تعوي  وزارة الزراعة على المتضررين من الكوارث الطبيعية بقيمة 2

 م.2212/2213

ملياون ل.  حتااى  371مان صاندو  دعام اإلنتاااج الزراعاي للمازارعين  ـا قادمت وزارة الزراعاة دعماااً 3

 مليون ل.  للمبيدات الزراعية. 212ورصدت نحو  ،م2213عام 

وقامات  م،2213ت علفياة للماربين خاالل عاام ألاف طان مان األعاالف ضامن دورا322يع نحو ـ تم توز4

ل.  ـ الشااعير 37القمااح القاسااي ب :الااوزارة بتقااديم أسااعار تشااجيعية مجزيااة للمحاصاايل االسااتراتيجية

 مليار ل.  لشراج محصول القطن لوحده. 71ورصدت  ،ل. 11ل.  ـ القطن 31

  للتحااول الصااغير الخااا  بمشااروع تطااوير الثااروة الحيوانيااة فااي صااندو 14ـاا قاماات الااوزارة بت سااي  1

 مختلف المحافظات .

إضاافة  ل المناوي و اآلزوتاي المحلاي مجاناا،وتوزيع قشاشاات الساائ ،ـ تم ت مين لقاحات اإلنتاج الحيواني2

 ومنح موافقات استيراد األسمدة بجميع أنواعها. ،إلى تمديد تمويل األسمدة للموسم الشتوي

 ـ المشكالت التي يواجهها القطاع الزراعي: 3ـ 4ـ1

 يعاني القطاع الزراعي من المشكالت التالية:

                                                             
30
 م.2214ـ منشورات وزارة الزراعة السورية  
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حياث لام تتجااوز معادالت األمطاار فاي  ،ـ انخفضت نسب التنفيذ للمحاصيل الشتوية بسبب حالاة الجفااف5

كماا حادثت تجااوزات فاي  ،إضافة إلى العواصف الغبارياة ،% من معدالتها 18المنطقة الشمالية الشرقية 

 زراعة بع  المحاصيل و ذلك بسبب فروقات األسعار.

بسبب انخفا  معدالت الهطوالت المطرياة التاي أدت إلاى انخفاا   ،ـ نق  في مصادر المياه المختلفة2

وترافا  ذلاك ماع الابطج فاي عملياات التحاول إلاى الاري الحاديث. كماا أن مشاروع  ،ب المياه الجوفيةيمناس

 ،والتاارخي  ،ي الحاديث الزال يعاااني ماان صاعوبات فااي التطبيا  ماان حيااث تمويال القاارو التحاول للاار

 وعدم استكمال إجراجات مصادر تنظيم الري وف  التشريع المائي. ،وت مين مستلزماته

 وحركاةر الجاائ والرعاي الفالحة نتيجة التصحر وزحف البادية في الطبيعية المراعي تدهور ـ استمرار5

 فاي المبذولاة الجهاودل تكاما وعدم فيها التحتية البنى ضعف من تعاني البادية ومازالت .العشوائية اآلليات

 زراعاات–  طرقاات – أباارب ـ الشار ميااه–  األعاالف مساتودعات–زراعاة– تعلايم- صاحة) اتطويرها

 المتوساط الزراعاي الماورد هاذا علاىظ للحفاا المراعاي وإدارة تنظيم من ( والبد ..... محميات–  رعوية

 األغناام احتياجاات تلبياة فاي نقا  وهنااك ع.القطاا فاي األساساية البنى في يساهم والذي ،األجل والطويل

 .والجفاف الطبيعيةي المراع في الجائر والرعي البادية فالحة نتيجة

 جاادةت خطاوا اتخااذ وعادم ،والمكنناة االساتثمار تعيا  حادود إلاى الزراعياة الحياازات من جزج ـ تفتت.

 .الظاهرة هذه من للحد

الزراعياة ت ل قاانون العالقاامثا ،الزراعاي اإلنتااج تطاور لعملياة والتشاريعات القاوانين مواكباة عادمـا 1

 .الزراعية األراضيى عل والتعدي الموارد تدهور إلى أدى مما ،بعضها تطبي  كفاجة يرها وعدمغو

 والنباتي الزراعيج اإلنتا على سلباً  انعك  الذي الزراعي اإلنتاج مستلزمات ألسعار العالمي ـ االرتفاع6

 .والحيواني

 اآلباارى علا وخاصاة ،المروية الزراعات في التنفيذ نسبة انخفا  إلى المحروقات أسعار ارتفاع ـ أدى3

  .العميقة

 الناظماةن القاواني وجاود رغام الزراعياة األراضاي حساب على والمراف  والمنشآت األبنية في ـ التوسع8

  .لذلك

 تساويقيةت وشاركا مؤسسات إقامة في الخا  القطاع دخول وعدم المختلفة التسويقية الحلقات ضعفـ 8

 ،الدولية القياسية المواصفاتقاً وف وتصديرها الزراعية للمنتجات المضافة القيمة من االستفادة تحق  رائدة

 .اإلنتاج تطويرت لعمليا والتصنيع والتصدير التسوي  نشاطات مواكبة عدم نتيجة

ع القطاا فاي العااملين دخاول انخفاا  بسابب ،المديناة إلاى الرياف مان العمال قاوة تسارب ـا اساتمرار51

 مواسامي فا األغناام ومرباي للمازارعين الحكاومي الدعم رغم ،والجفاف األخرى القطاعات عن الزراعي

 .السكاني للنمو المرتفع المعدل مع حدة األمر هذا ويزداد .الجفاف
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 فاي االستصالقة صعوب نتيجة المثمر التشجير مشاريع في األراضي استصالق تنفيذ نسب ـ انخفا 55

 الحاوافز مانح فاي العمالف وإليقاا، جهاة مان التصاحر نسب وارتفاع ،استصالق دون ،المتبقية المساحات

 .ثانية جهة من والسائقين التشجير مشاريع في للعاملين اإلنتاجية

 الظاروفج أثنا الفالحين لمساعدة االجتماعي والضمان للت مين بالكوارث خا  صندو  وجود عدمـ 52

 (..............الفيضان-الصقيع-الجفاف)المالئمة غير الزراعية

 ،ةالماليا الماوارد ضاعف نتيجاة ،الازراعيين والمشاترك الخاا  القطااعين فاي االساتثمار ضاعفـا 55

 .االسترداد فترة وطول المخاطرة عامل بسبب ،الزراعي للقطاع  التوجه من المستثمرين وتخوف

 والاري الزراعةي قطاع تحقي  أمام حقيقياً  وتحدياً  عائقاً  أصبحت التي الجوية بالظروف القطاع ـ ت ثر.5

 .العاشرة الخمسية الخطة في الغذائي لألمن

 ة.والمناخي البيئية بالعوامل وت ثرها ةالرئيس والزراعية الطبيعية الموارد ـ محدودية51

 . بينها التنسي  يليات وضعف ،والري الزراعة قطاع عن المسؤولة الجهات ـ تعدد56

 باينة الضاريبي اإلعفااجات-  االتفاقياات توقياع - التجاارة تحريار) العاالمي االقتصااد فاي المتغياراتـا 53

 ة(.المختلف الدول

 .المنافسة مستوى وارتفاع األخرى الدول في الزراعية المنتجات ـ دعم58

الزراعاي ع القطاا علاى مباشار غيار أو مباشار بشاكل تاؤثر التاي الكلياة بالسياساات تتعلا  ـا مشاكالت58

 ا(.وغيره التجاريةت والسياسا والدعم التسعير وسياسات الفائدة وأسعار والنقدية المالية ت)كالسياسا
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 التمويل الزراعي في سورية ودوره في التنمية الفصل الثاني:

 الزراعي وأنواعه. التمويلاملبحث األول: 

 القروض التي يقدمها المصرف الزراعي وشروطهااملبحث الثاني : . 

  . الناتج الزراعي فيآثار القروض املبحث الثالث:

 الزراعية المكملة للقروض الزراعية.  السياساتالرابع:  املبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 مقدمة:

 ألمةوال تحتةا  التةي ، الحديثةة اإلنتاجيةة المعةدات اسةتددا  تتطلة  ، المتطةور  الحديثةة الزراعةة إن 

 فةي المةثثر  البشةرية العوامةل أهة  أحةد المةال رأس يعتبةر حية  ، بهةا الزراعةة ومةد لتوفيرها ، طائلة

 فةي الزراعةي واالسةتثمار االسةتاللل وكيفيةة وحج  نوعية مباشر بشكل يحدد الذي ، الزراعي اإلنتا 

 فةي كبيةرا   دورا   اإلقراضةية وبرامجهةا الزراعيةة الممولةة المثسسةات تلعة  وهنةا . المدتلفةة المنةاط 

 وتتحمةل ، اإلنتاجيةة والمشةاريع العمليةات وتمويةل ،الزراعيةة التنميةة لتحقية  اللزمةة األمةوال تةوفير

 االسةتثمارية المجةاالت أفضةل فةي اسةتعمالها علة  والحةر  األموال، هذه صرف في كبير  مسثولية

 ة.الزراعي التنمية تحق  التي

وفي هذا الفصل سوف نبين عملية التمويل الزراعي في سورية ودورهةا فةي تنميةة الزراعةة السةورية، 

حيةة  المةةد  الزمنيةةة للقةةرض، حيةة  نسةةتعرض فةةي المبحةة  األول التمةةويلي الزراعةةي وأنواعةةه، مةةن 

، وفةةةي المبحةةة  الثةةةاني نتنةةةاول القةةةروض التةةةي قةةةدمها ونوعيةةةة الضةةةمان ومصةةةادر التمويةةةل الزراعةةةي

المصرف الزراعي التعاوني،وأنواعها ، وشروط منحهةا، والضةمانات المةذدوذ  علة  القةروض حسة  

اإلقةةراض    حيةة  توقةةف2022 ، إلةة  2002وحجةة  اإلقةةراض الزراعةةي دةةلل الفتةةر   القطاعةةات،

وفةي المبحة  الثالة  نتنةاول أثةر القةروض الزراعيةة علة   ،الزراعي بعد ذلك نتيجةة الرةروف الراهنةة

الزراعةة واإلنتةا  الزراعةي، وفةي المبحة  الرابةع السياسةات الزراعيةة المسةاعد  للقةروض الزراعيةة، 

ة للمنتجةةةات ومنهةةةا علةةة  سةةةبيل المثةةةال سياسةةةات تدطةةةيط اإلنتةةةا  ، والسياسةةةات السةةةعرية والتسةةةويقي

 الزراعية، والسياسات الداصة بمددلت اإلنتا  والموارد الزراعية.
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 وأنواعه: التمويل الزراعيالمبحث األول :

 :واعهاوأن القروضـ 1ـ1ـ2

قو  باستعارتها ونواف  عل  ردها في فتةر  زمنيةة محةدد  مةع فائةد   حية  يطلة  علة  ننقود  :القروض

حةةدد  لةةرد أمةةا المةةد  الزمنيةةة الم رأس المةةال  والفائةةد  هةةي تكلفةةة اقتةةراض النقةةودالنقةةود التةةي نقترضةةها 

 يلي: . وتقس  إل  عد  أنواع كماالقرض يطل  عليها األجل

 وفقاً للمدة الزمنية:  -1

لمةةةد  ال تتجةةةاوز السةةةنة وتسةةةتدد  لسةةةد الةةةنق  فةةةي رأس المةةةال العامةةةل  :قصةةةير  األجةةةل -1

 التمويل الموسمي(. للمشاريع )تمويل المدزون السلعي ولمواجهة النفقات الجارية الطارئة 

سةنوات علة  األكثةر وتسةتدد  أل ةراض التجديةد و  دمةسبةين السةنة و ال: متوسطة األجةل -2

 التوسع الصناعي أو لتمويل الصادرات و يرها.

سنوات  وتستدد  بشةكل رئيسةي لتمويةل االسةتثمارات  دمستزيد مدتها عن : طويلة األجل -3

 ل الثابتة كشراء اآلالت والتجهيزات والمعدات.في األصو

 حسب الهدف من القرض:  -2

مبةان(  -القروض التي يكون الضمان فيها عل  شةكل ملكيةة عقاريةة)أراض :قروض عقارية -2

وهةةي قةةروض طويلةةة األجةةل المسةةتددمة فةةي تمويةةل شةةراء أراض الزراعيةةة وبيةةوت وشةةق  

 سكنية ومبان تجارية.

القروض الممنوحة لألعمال الزراعية وتربية المواشي باليةة المسةاعد  فةي  :ةقروض زراعي -2

 عمليات زراعة وحصاد المحاصيل الزراعية.

 .القروض المقدمة للمثسسات المالية )المصارف  وشركات التذمين ( -3

القةةةةروض الممنوحةةةة للمشةةةةاريع والشةةةركات التجاريةةةةة و : القةةةروض التجاريةةةةة والصةةةناعية -4

 ل  تالطية المصاريف المتعلقة بشراء المدزون ودفع الضرائ .الصناعية لمساعدتها ع

القةةةروض المقدمةةةة لتمويةةةل شةةةراء األفةةةراد للسةةةلع المعمةةةر  كالسةةةيارات : قةةةروض شدصةةةية -5

 واألدوات المنزلية و المعدات اللزمة لصيانة المنازل و تجديدها.

ات واآلليةةات  -6 ات حيةة  يقةةو  المصةةرف بشةةر:الحسةةابات الدائنةةة لتمويةةل تةةذجير المعةةدت اء المعةةدت

 واآلليات ث  يقو  بتذجيرها لمن ير   من الزبائن.
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قةةروض متفرقةةة: القةةروض التةةي لةة  يةةرد ذكرهةةا كةةالقروض المسةةتددمة فةةي شةةراء األورا   -7

 المالية بمدتلف أنواعها.

 من حيث الضمان: -3

بالةدفع ويعتبةر مةن أكثةر القةروض  مقترضقروض بدون ضمان: يقو  عل  الوعد من قبل ال -1

 الممكن أن يفرض المصرف فوائد عالية.مجازفة ومن 

وتكون الضمانة  شدصية أو عينية  فالشدصية هي التي يذدةذ المصةرف : قروض مضمونة -2

ةا الضةمانة العينيةة فينرةر المصةرف إلة  المةال  بعين االعتبةار شةد  الضةامن وثقتةه بةه  أمت

 المدص  لهذه الضمانة منقوال  كان أو  ير منقول. 

 الزراعيـ مفهوم التمويل 2ـ1ـ2

الحصةول علة  األمةوال  يقو   موضوع التمويل الزراعي عل  البحة  عةن الطةر  التةي تةت  بواسةطتها

اللزمة الستعمالها في القطاع الزراعي . أي أنةه يبحة  فةي الطةر   و الوسةائل التةي يمكةن بواسةطتها 

إلنتةةةا  تجميةةع رأس المةةةال الةةةذي تحتاجةةه الزراعةةةة وفةةةي أفضةةل الطةةةر  السةةةتعمال رأس المةةال فةةةي ا

 والتسوي  الزراعي.

اإلنتا  المطلو  استعمالها في العمليات الزراعيةة . ولةرأس المةال  صود برأس المال هو وسائلأن المق

دور مه  في عمليات اإلنتا  الزراعي حي  يعتبر األساس في رفع مستوى معيشة المةزارع إذا أحسةن 

و األدوات اإلنتاجيةةة التةةي تسةةاعده  لوسةةائلعةةاد  إلةة  رأس المةةال لشةةراء ااسةةتثماره . ويحتةةا  المةةزارع 

مةا يسةتعمل مةر  واحةد   اجهةا . ومةن وسةائل اإلنتةا  هةذهعل  إنتا  المحاصيل الزراعيةة التةي يريةد إنت

ومنها مةا يسةتعمل مةرات عديةد  مثةل اآلالت و الحيوانةات ومنهةا مةا هةو  ،كالبذور واألسمد  و المبيدات

رثوس األمةةوال فةةي النقةةاط  ة التةةي تسةةتعمل فيهةةات الرئيسةةجمةةال العمليةةاإض . ويمكةةن دائةة  مثةةل األر

 :التالية

 المباني المطلوبة في المزرعة . إنشاءشراء األراضي و 

 . شراء الحيوانات 

 . تمويل عمليات اإلنتا 

 .سد احتياجات األسالي  اإلنتاجية الحديثة المطلو  استددامها في العمليات الزراعية 

اإلضةةافية التةةي يسةةتطيع  لوالحيوانةةات فةةي المزرعةةة علةة  مقةةدار األمةةواتتوقةةف زيةةاد  إنتاجيةةة األرض 

عمليةة المةز  بةين  وعل  الطريقة التي تتبع والتناس  األفضةل فةي ،المزارع تذمينها أو الحصول عليها

الن الةةرأس مةةال ضةةروري إلةة  حةد معةةين حيةة  إن إنتاجيةةة المةةزارع ال تقتصةةر علةة   عوامةل اإلنتةةا ،
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وكفةةاء  المةةزارع اإلداريةةة فةةي  ،بةةل علةة  طةةر  اسةةتثمار رأس المةةال ،فقةةطالحصةةول علةة  رأس المةةال 

 .1استددا  األموال المتوفر  لديه

 مصادر التمويل الزراعي:  ـ3ـ1ـ2

 يمكن الحصول عل  رأس المال الذي تحتاجه المزرعة بذحدى الطر  التالية:

 االددار. .5

 .2التسليف أو األقراض .5

 اإلر  والزوا  والهبة. .5

 ـ االدخار:1

وذلةك بقيةا  المةزارع بتةوفير جةزء مةن ددلةه بصةور   مصدرا  مهما  لتكوين رأس المةال، يعتبر االددار

 ه  العوامل التي تثدي بالمزارع إل  االددار هي:افته إل  رأس المال المستثمر . وأتدريجية وإض

 جديد  لمحاصيله في المستقبل . أسعارأ ـ توقعه الحصول عل  

 التي ورثها المزارع عن أسلفه.بـ ـ الطريقة الزراعية 

 جـ ـ طريقة االستهلك التي تعود عليها المزارع . 

ولكنهةا طريقةة بطيئةة وداصةة فةي الةدول  ثر عل  ميل المزارع إل  االددار،ال شك أن هذه العوامل تث

باإلضةةافة إلةة  دضةةوعه  لةةبعض العةةادات  يهةةا ددةةول المةةزارعين مندفضةةة جةةدا ،الناميةةة التةةي تكةةون ف

و قيامه  ببعض الفعاليةات الشةكلية كمناسةبات  ،والتقاليد التي تقوده  إل  تبذير القس  األكبر من ددوله 

   .الزوا  والحفلت واألعياد

 ـ التسليف أو اإلقراض:2

ثسسةةة دةر أو مسةتلفه شةةد  معةين أو مثسسةةة مةن شةةد  آالسةلفة أو القةةرض هنةا هةةو المبلةي الةةذي ي

مضةافا  إليةه  ،للتسليف مع التعهد له  برد هذا المبلةي أو مةا يسةاويه  بعةد مضةي فتةر  معينةة مةن الةزمن 

نريةةر هةةذا االسةةتعمال يسةةم  الفائةةد  . والتسةليف هةةو الطريقةةة المتبعةةة فةةي الحصةةول علةة   ،جةزء معةةين

واالستفاد  من األمةوال  األموال التي يحتاجها المزارع . وبهذه الطريقة يستطيع المزارع توسيع أعماله

                                                             
1

 .51،  55  ،العدد5002مجلة الزراعة السورية، وزار  الزراعة واالصلح الزراعي،
2
 .555ـ555 .  5890، بالداد، د، الداهري ، عبدالوها  ،أسس ومبادئ االقتصاد الزراعي 
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التي يوفرها اآلدرون . وتعتبر عملية التسةليف أكثةر أهميةة بالنسةبة لصةالار المةزارعين الةذين ينقصةه  

المةةال السةةتاللل مةةزارعه  بصةةور  صةةحيحة . حيةة  أن ا لةة  هةةثالء المةةزارعين الصةةالار يسةةتاللون 

 ل.مزارعه  دون الحد األدن  من اإلنتا  ألنه  بحاجة إل  رثوس األموا

 والزواج والهبة: ـ اإلرث3

فنرةةا  الوراثةةة يحةةت  نقةةل  ، البةةا  مةةا يحصةةل المةةزارع علةة  المزرعةةة و رأس المةةال بطريقةةة الوراثةةة 

ي  عل  تحسين المزرعة التةي ورثهةا، رثوس أموال المالك إل  ورثته. وفي بعض األحيان يعمل الور

ى الةةوار  دبةةر  أو ر بةةة فةةي ولكةةن فةةي أ لةة  األحيةةان ترهةةر بعةةض المشةةاكل عنةةدما ال تكةةون لةةد

 أو كان عل  المزرعة دين واج  التسديد . ،أو أذا كان للمزرعة أكثر من وري ، الزراعة

وكذلك يمكن الحصول علة  رأس المةال الزراعةي عةن طرية  الةزوا  أو الهبةة . والمشةاكل التةي تنشةذ 

فالمزرعةة التةي تكتسة  بواسةطة الةزوا  أو الهبةةة ال  لطةر  ال تدتلةف عةن مشةاكل الوراثةةة،عةن هةذه ا

 تكس  صاحبها الدبر  اإلدارية والفنية المطلوبة .

ويجة  اإلشةةار  إلة  أن السةةلفة أدا  ذات حةدين فةةمذا اسةةتددمت بصةور  صةةحيحة وسةليمة فةةي العمليةةات 

وإن اسةةتعملت فةةي  يةةر  ،اإلنتاجيةةة أدت إلةة  حةةل الكثيةةر مةةن المشةةاكل التةةي يعةةاني منهةةا المةةزارعين

الطريقة التي استلفت مةن اجلهةا دلقةت الكثيةر مةن المشةاكل للمةزارعين. ولةذلك اسةتدعت الضةرور  أن 

تقةةو  المثسسةةات اإلرشةةادية بةةدور فعةةال فةةي إرشةةاد المسةةتفيدين عةةن كيفيةةة اسةةتعمال السةةلفة . وبصةةور  

 حصول عل  السلفة :قدامه عل  طل  اللف أن يراعي النقاط التالية قبل إعامة عل  المست

 يزيد عل  تكاليف السلفة. ا  معرفة ما إذا كان مبلي السلفة الذي ينوي طلبه يعطي إيراد .5

 معرفة إمكانية تسديد مبلي السلفة عند استحقاقه. .5

 ة المستلف عل  تحمل المداطر التي قد تحد  بعد استلمه السلفة.يقابل .5

 يلي:وتتوقف قابلية المستلف عل  تحمل المداطر عل  ما 

 . إمكانية الحصول عل  المال 

 .استقرار ددله 

 .إمكانيته في الحصول عل  القروض في أي وقت يشاء 

 . إمكانية تقليل النفقات المزرعية والعائلية في أوقات األزمات 
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 3س مال احتياطي لسد النفقات  ير االعتيادية أو اندفاض الددلته عل  تكوين رأقدر. 

 :مصادر السلف الزراعيةـ 4ـ1ـ2

ألنةه يةثثر  فادتيار المصدر الملئ  مهة  جةدا   لتقدي  القروض والسلف للمزارعين،توجد مصادر عديد  

ة هةي : رئيسةتةذثيرا  كبيةرا  علة  نجةاح العمليةات الزراعيةة . وتقسة  مصةادر القةروض إلة  ثلثةة أقسةا  

 الجمعيات التعاونية.مصادر الداصة والحكومية وال

: وتتضةةمن األفةةراد العةةاديين والتجةةار والسماسةةر  والباعةةة والبنةةوك التجاريةةة  ـ   المص  ادر الخاص  ة1

 الداصة والشركات.

ن عةد  كفايةة األجةل القصةير علة  األ لة ، وإ: يقةو  األفةراد بتقةدي  السةلف الزراعيةة ذات  أ ـ األفراد 

وميةةة وتعقةةد الطةةر  المتبعةةة أدى إلةة  االقتةةراض مةةن مصةةادر  يةةر حك ،مصةةادر التسةةليف الحكوميةةة

والسماسر  والباعةة والتجةار والملكةين و يةره .  يةر أنةه مةن الواضةر أن األفةراد  ،كاألفراد العاديين

 العاديين ليس له  اإللما  الكافي وال الدبر  الفنية بالتسليف من المثسسات التمويلية المتدصصة.

و الوسةةطاء عنةةد عةةد   :يلجةةذ المةةزارع إلةة  االقتةةراض مةةن السماسةةر  والباعةةة والتجةةارب ـ ـ السماس  رة 

استطاعته  الحصول علة  السةلف الزراعيةة مةن مثسسةات التسةليف لعةد  تةوفر الضةمانات المطلوبةة . 

ويعتبر هذا المصدر من المصادر القديمة التي تقةو  بعمليةة التسةليف . و البةا  يكةون مقةدار المبلةي قليةل 

عين للمةد  مةا بةين بدايةة الموسة  ومد  القرض قصير  وذات فائد  عالية. وتعط  هةذه القةروض للمةزار

الزراعي وموعد  الحصاد. وكثيرا  ما يت  تسديد هةذه السةلف عةن طرية  حصةول المقةرض علة  جةزء 

 من سعر السو . أقلمن المحصول بسعر 

: تدتلةةف إمكانيةةة البنةةوك التجاريةةة فةةي تقةةدي  القةةروض ج  ـ ـ البن  وز الزراعي  ة والتجاري  ة الخاص  ة 

لةذلك تلجةذ إلة  تةذمين نفسةها  ،تطيع تحمل مداطر التوسةع فةي إعطةاء السةلفالزراعية، فمنها من ال يس

أي تحةاول أن تكةون المبةالي االحتياطيةةة التةي لديةه أكبةر مةةن رية  المبةالي االحتياطيةة اإلضةةافية، عةن ط

السلف المقدمة  البةا  اد دائ  لتلبية طلبات المزارعين، وتكون المبالي المطلوبة . ولهذا تكون عل  استعد

مونة بحاصلت المقرضين . وبصور  عامة ال تر   البنوك التجارية فةي تقةدي  السةلف الزراعيةة مض

ألن المزارعةون  لتةي تصةرف لرشةراف علة  هةذه السةلف،وذلةك لكثةر  التكةاليف ا ،فةي البلةدان الناميةة

                                                             
3

 .55،  55  ،العدد5002مجلة الزراعة السورية، وزار  الزراعة واالصلح الزراعي،
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جاريةة و أه  األسبا  التةي تةثدي إلة  تةردد البنةوك الت يون ويتعرض إنتاجه  لمداطر كثير ،أ لبه  أم

 :4في تقدي  السلف الزراعية هي

 .  طول فتر  اإلنتا 

 . تعرض المنتجات الزراعية للتلف 

 .صعوبة تقدي  الضمانات الكافية من قبل المستلفين 

 ـ المصادر الحكومية: 2

مةن أنةواع الةدع   وكنةوع ،تقو  الحكومات بدور مهة  فةي تقةدي  السةلف إلة  المةزارعين لحةاجته  إليهةا 

فالحكومةةة هةةي األكثةةر قةةدر  علةة  تقةةدي  التسةةليف الزراعةةي ر ةة  مدةةاطره العاليةةة  للقطةةاع الزراعةةي،

المتلكها اإلمكانات الواسعة .وعليها أن تقو  بتقدي  السلف إل  صالار المةزارعين الةذين ال يسةتطيعون 

وحيد  مدتصصةة فةي تقةدي   الحصول عل  السلف بفوائد مناسبة . وفي سورية توجد مثسسة حكومية 

 التعةاوني الزراعةي المصةرف  يقةو.  التعةاوني السةلف والقةروض الزراعيةة هةي المصةرف الزراعةي

 المصةرف يعتبةر .القطاعةات لبةاقي المعتمد  الفوائد عن تقل بفوائد للمزارعين الميسر  القروض بتقدي 

 األجةل والطويلةة والمتوسةطة القصةير  القةروض تمةنر التةي والوحيةد  العامة الجهة التعاوني الزراعي

 ،والددميةة اإلنتاجيةة األنشةطة تكةاليف مةن كبيةر  نسةبة تمويةل باليةة ،والدةا  والتعاوني العا  للقطاع

 بشةكل األجةل قصةير  القةروض تقةد  حية ، الزراعةي القطةاع ضمن الحيواني أو النباتي لرنتا  سواء

 مثةل عينيةة قةروض شةكل علة  أو ،الزراعيةة العمليةات وبعةض اإلنتةا  مسةتلزمات شراء لتمويل نقدي

 الةري اسةتثمارات تمويةل أجةل مةن منحهةا يةت  األجةل متوسةطة لقةروضوا الكيماويةة، واألسةمد  البةذار

 ومعةدات الحيوانةات وشراء ،المحمية والزراعات األراضي واستصلح الحديثةي الر شبكات وداصة

 و األراضةين لتحسةي كسةلفة فتمةنر األجةل طويلةة القةروض إمةا . المدرجات و األسوارء وبنا المداجن

 مسةاعد  أجةلن ومة  المثمةر واألشةجار الحراجيةةيع المشةار إنشةاء و التبريةد و الدةزن وحةدات بنةاء

 اسةترداد تذجيةل  إلة الزراعةي المصةرف يعمةد مةا  البةا   الجفةاف آثةار علة  التاللة  فةي المةزارعين

 جدولةة بمعةاد  قةا   حية 2002 عةا  فةي تة  كمةا ،التذدير تإما ر من واإلعفاء جدولتها أو القروض

 سةنوات، دمةس دةللة متسةاوي أقساط عل  تسديدها يت  أن عل  األجل والمتوسطة القصير  القروض

 .الجفافت موجا بسب  2002ـ2007  الفتر دلل الديون جدولة إعاد  ت  كما

 ثلثة أقسا  هي:تقس  إل   لها:االزراعية بالنسبة آلج ـ أنواع التمويل5ـ1ـ2

                                                             
4
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عطة  لسةد مةابين بضةعة أشةهر و سةنة، وهةو التمويةل الةذي ي : تتةراوح مةدتها األج ل ـ التمويل قص ير1

األعةةلف وشةةراء المبيةةدات متطلبةةات اإلنتةةا  دةةلل الموسةة  الزراعةةي مةةن شةةراء البةةذار واألسةةمد  و

 و ير ذلك من المصاريف الزراعية.  ،ونفقات الحراثة الحشرية،

وهةو التمويةل الةذي يعطة  إلة   : تتراوح مدته ما بةين سةنة ودمةس سةنوات، األجلـ التمويل متوسط 2

 مواشةةي أو إلقامةةة بعةةض المنشةة ت، وهةةوالمةةزارع لشةةراء اآلالت الزراعيةةة أو حيوانةةات السةةح  أو ال

 تستعمل للحصول عل  رأس المال المتداول في اإلنتا  الزراعي .

يمةةنر هةةذا التمويةةل لشةةراء  ،5الةةذي تزيةةد مدتةةه عةةن دمةةس سةةنوات : وهةةو األج  لـ   التموي  ل طوي  ل 3

أو القيةةا  لمةةداجن و معامةةل التصةةنيع الزراعةةي، المنشةةات الزراعيةةة كا إنشةةاءلزراعيةةة، أو األراضةةي ا

وعمليةةات التشةةجير واستصةةلح األراضةةي  ي والتحةةول إلةة  أنرمةةة الةةري الحةةدي ،أقنيةةة الةةر منشةةاءب

 الزراعية و يرها.

ففةي التمويةل  ،يكةون شدصةيا  أو عينيةا   ه السلف له ضمان دا  به ، والضةمان إمةاوع من هذن كل نإ

فالضةةمان العينةةي هةةو  األجةةلفةةي التمويةل متوسةةط وطويةةل  إمةةا ،يقبةةل الضةةمان الشدصةةي األجةةلقصةير 

والملحقةات الثابتةة  ويتةذلف الضةمان العينةي مةن األمةوال  يةر المنقولةة كاألراضةي والمنشةات المفضل،

فيقةةو   ،عينةةا   إمةةاالتةةي تةةرتبط بةةرهن لصةةالر الةةدائن ضةةمانا  لسةةداد دينةةه .ويمكةةن أن يكةةون التمويةةل 

أو نقةةدا  ويقةةو   ،اإلنتةةا  مةةن بةةذار وأسةةمد  واآلالت و يرهةةا بشةةكل مباشةةر تالمصةةرف بتقةةدي  مسةةتلزما

 المستفيد بصرف مبلي القرض وف  ماهو متف  عليه في عقد القرض.  

 :  الموجه ـ التمويل 6ـ1ـ2

والتوجيةه واإلرشةاد الفنةي مةن قبةل  اإلشةرافوهو التمويةل الةذي يعطة  لصةالار المةزارعين مةع شةرط 

فيقومةون بتحديةد المبلةي  ،زراعيين مدتصين يقومون بدراسة حاجات المستلف الفعلية لتطوير مزرعتةه

 .اإلشرافحت الذي يحتاجه . ويسم  أحيانا  التمويل المشرف عليه أو التمويل ت

يهةةدف منهةةا  التمويةةل الموجةةه إلةة  مسةةاعد  المةةزارعين ذوي الةةددول المحةةدود  والةةذين لةةديه  الر بةةة 

واالستعداد لتحسين مزارعه  بمرشاد وتوجيه المرشدين الزراعيين. وهذا يتطل  دراسة وافيةة ألحةوال 

ي  السةةةةلف لسةةةةد هةةةةذه قةةةةدوت ،المةةةةزارعين االقتصةةةةادية و االجتماعيةةةةة ومعرفةةةةة إحتياجةةةةاته  الحقيقيةةةةة 

 .االحتياجات

                                                             
 .سنواتفي المصرف الزراعي التعاوني السوري حت  عشر  5



50 
 

لقد أدذت الدوائر الحكومية في البلدان النامية تستعين بدةدمات االرشةاد الزراعةي ومثسسةات التسةليف 

والتاللةة  علةة  الصةةعا  التةةي  ،المناسةةبة لمشةةاكل الزراعةةة المهمةةة لإليجةةاد الحلةةو ،الزراعةةي التعةةاوني

  تعترض تقدمها .

مةةن المثسسةةةات الماليةةة وجةةةود ضةةةمان قةةوي تقبلةةةه هةةةذه  يتطلةة  الحصةةةول علةة  القةةةروض الزراعيةةةة

ضةمانات بةالنرر القرض . ولذلك ال يستطيع صالار المزارعين تقةدي  مثةل هةذه ال رالمثسسات ألجل من

ممةا  ،حي  أن هثالء المزارعين الصالار ه  أول  بالمساعد  للحصول عل  السةلفلملكيته  الصالير ، 

. ففةي هةذا النةوع مةن التسةليف تقةو  المثسسةات الماليةة بمةد أدى لضرور  إيجاد نرةا  التسةليف الموجةه

علة   اإلشةرافصالار المزارعين بالسلف اللزمة بضمان الدولة . وتقو  مثسسات اإلرشاد الزراعي ب

وهةةذا مةا يسةاعد علة  ضةةمان  ،تبةاع أفضةل الطةر  الزراعيةة ، وتةةوجيهه  الاالسةتفاد  مةن هةذه السةلف

وتعلمةه للطةر   ،اإلنتا  وتحسين حالة المزارع المادية واالجتماعيةة تسديد السلف واالستفاد  من زياد 

الزراعية الحديثة . حي  أنه قد ثبت من التجار  التي أجريةت بةذن نشةر المعلومةات الفنيةة وحةدها عةن 

مةةا لةة  يقتةةرن ذلةةك اإلرشةةاد  ،طريةة  األسةةالي  اإلرشةةادية ال يكفةةي لرسةةراع بعمليةةة التنميةةة الزراعيةةة 

 دية لكي يستطيع المزارع من تطبي  وصايا المرشد و توجيهاته.بالمعونة الما

 قواعد التسليف الموجه:

 توجد بعض األسس التي يج  ملحرتها عند القيا  بعملية التسليف الموجه وهي:

عةةا  وشةامل للمجتمةةع الريفةي ومعرفةةة الوضةع االقتصةةادي و االجتمةاعي معرفةةة القيةا  بمسةر  .2

 دقيقة.

 قائمة بذاتها ومعرفة ما تحتاجه.اتداذ العائلة كوحد   .2

 اعتبار السلفة كوسيلة من وسائل التعلي . .3

 منر السلفة للمزارعين الذين تعوزه  الضمانات اللزمة للحصول عل  تمويل. .4

 تمنر السلفة بعد تقدي  دطة مدروسة إلدار  المزرعة والبيت. .5

 اعتبار الكفاء  الشدصية أساسا  لضمان السلفة. .6

 الزراعي و إعطائه المكانة األول . االهتما  باإلرشاد .7

ترت  أقساط تسديد السلفة عل  أساس إمكانية الدفع وأن تتناس  مع الددل الذي يحصةل عليةه  .8

 .6من جراء االستفاد  من السلفة

 ها:أسعارتسويق المنتجات الزراعية و ـ 7ـ1ـ2
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أن تسةةير فةةي ثةةل  عنةةدما  تةةددل المنتجةةات الزراعيةةة مرحلةةة التسةةوي  يمكةةن ـ   قطاع  ات التس  ويق: 1

 أـ طري  السو  الرأسمالية الحر  والمراقبة والسوداء. قنوات :

 بـ ـ طري  التسوي  الحكومي .

 جـ ـ طري  التسوي  التعاوني.

تةتحك  الدولةة حاليةةا بتسةوي  و تسةعير مةةاال يقةل عةن نصةةف اإلنتةا  الزراعةي النبةةاتي والحيةواني، مثةةل 

   المثسسةةة العامةةة االسةةتهلكيةأي المةةواد القابلةةة للحفةةر . وتسةةوو الشةةعير( ،،القمر،الشوندر،)القطن

اللحةة  والفةرو  ، وكةةذلك يتةول  اتحةةاد الصةناعات الالذائيةةة تةذمين حاجتةةه مةن الدضةةار  جةزء مةةن إنتةا 

 إمةةاوالفواكةةه لصةةنع الكونسةةرو  مةةن المنتجةةين ، وتدضةةع جميعهةةا هنةةا إلةة  نرةةا  التسةةعير الحكةةومي ، 

 .التجارفهي تدضع لقانون السو  ومشيئة  السلع الزراعيةالنصف الثاني من مجموع 

. ار والفواكةه والمنتجةات الحيوانيةةفي قنوات التسوي  الرأسمالي فيمر القس  األعر  من سلع الدض إما

 ولكةن كثيةرا   ،حت  بالنسبة للمةواد التةي يتةول  تسةويقها القطةاع الدةا   سعاروتتددل الدولة لتحديد األ

 .7التسعير عل  المنتجين دون التجار الذين يتدلصون من الرقابة بوسائل شت  ما يت  تطبي  نرا 

 ـ أساليب تسويق المنتجات الزراعية:2

 ويمكن أن تكون بذشكال عديد  منها:

 .التسوي أ ـ منتج ـ مثسسة 

 .ة ـ مثسسة التسوي بـ ـ منتج ـ جمعية تعاوني

 .جـ ـ منتج ـ تاجر ـ مثسسة التسوي 

عنةد  التمةوين ذسةعارفهةو يلتةز  ب ،المستفيد الرئيس هو التاجر الوسيط الذي يتحك  بالسةعر الةذي يريةد و

التسوي  التعاوني الناجر هو المفضل لزياد  ددل المنتج وحمايةة لذلك فمن  الشراء ويتناساها عند البيع،

 ،حقي  التنميةة الشةاملة ككةلمن ث  تو ،كما يثمن للدولة فوائض تستطيع بها تنمية الزراعة  ،المستهلك 

 التي يمكن التحك  بها من دلل التسوي  التعاوني. سعارمن دلل آلية األ

 المنتجات الزراعية: أسعارـ 3
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يدضع التسةعير إلة  قةانون العةرض والطلة  الةذي تةنعكس مسةاوئه فةي المجةال الزراعةي علة  المنةتج 

   بكثير. أقلالوسطاء بينهما فتذثرها يكون  إماوعل  المستهلك بالدرجة الثانية.   ،بالدرجة األول 

فالالبا ما كانت الدولة تتةددل فةي ،إال أن السو  في القطر العربي السوري ليس صافيا  باألحول العادية 

تحةةدده لجةةان  ،فمةةا ال يتحةةدد سةةعره مةةن قبةةل المجلةةس األعلةة  أو وزار  االقتصةةاد والتجةةار   ،السةةو  

ممثلين عن مديرية التمةوين والزراعةة وشةركة الدضةار  تكون منت ،هذه الالاية في كل محافرةمشكلة ل

وتتضمن حةدا  أعلة   ،بوضع تسعير  للمواد الزراعية تقو  هذه اللجان ،واتحاد الفلحين وفرع الحز  

 بينما ال تتضمن حدا  أدن  لحماية المنتج. ،يجوز تجاوزه لحماية المستهلكال

و اتبةاع نرةا  للتسةعير المدطةط لتحقية   ،تدطةيط تسةويقهلو ،أهمية كبيةر تدطيط اإلنتا  ل منوبالتالي ف

بةين مدتلةف فةروع  جمةالييضمن بها المجتمع تحقي  توزيةع النةاتج االجتمةاعي اإل ،قيمة إنتاجية للمنتج

 النشاط حت  بين العاملين في مجاالت اإلنتا  والددمات.

 في سورية: سعارـ أسس تحديد األ4

بعضةةها  أسةةعاربينمةا تبقةة   ،شةةراء بعةض المحاصةةيل الزراعيةةة أسةةعارتقةو  األجهةةز  المركزيةةة بتحديةد 

بيعهةةا. ويةةت  نرةةا   أسةةعاروال تحكمهةةا قةةرارات لجةةان التسةةعير  التةةي تحةةدد  ،اآلدةةر داضةةعة للتقلبةةات 

 في سورية وف  األسس التالية: الرئيسةتسعير المحاصيل الزراعية 

بحيةة  يتضةةمن السةةعر اإلداري المحةةدد  ،يجيةسةةتراتأةةـ االسةةتمرار باعتمةةاد السياسةةة السةةعرية للسةةلع اال

لتوجيةةه  وذلةةك ضةةمانا   ،للمةةزارع مناسةةبا   إليهةةا هةةامح ربةةر يحقة  ددةةل   التكلفةة الحقيقيةةة لرنتةةا  مضةةافا  

 ولتنفيذ الدطط والبرامج المقرر .  ،العملية الزراعية

وفقةةا للمعةةايير النمطيةةة بةةـ ـ تسةةعير مسةةتلزمات اإلنتةةا  التةةي تثمنهةةا الدولةةة بكلفتهةةا الحقيقيةةة المحسةةوبة 

 للسلعة و الرقابة المحلية لمنع االحتكار.

شةوندر  ،قطةن ،الالذائية أو التي يت  تسويقها وتصةنيعها مةن قبةل الدولةة )قمر الرئيسةجـ ـ تسعير السلع 

بالنسةبة للمسةاحات المدالفةة منهةا فيدضةةع  إمةا ،تبةي( بالنسةبة للمسةاحات و األنتةا  المدططةةين،سةكري 

 من السعر اإلداري المحدد.  أقلتسعيرها للسعر العالمي إذا كان 
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ومةنر هةامح ربةر جيةد  ،د ـ تسعير بعض المحاصيل البديلة المقترحة لتشجيع المنتجةين علة  زراعتهةا

ادية للمحصةةول مةةع األدةةذ بالحسةةبان الحاجةةة االقتصةة لهةةا ودصوصةةا  فةةي السةةنوات األولةة  لزراعتهةةا،

 .8وتوفير المياه ،وأهميته في التصدير وإسهامه في تحسين دوا  التربة ،البديل

 

 :المبحث الثاني :القروض التي يقدمها المصرف الزراعي وشروطها

 أنواع القروض وشروطها:ـ 1ـ2ـ2

 5999حية  تذسةس سةنة  ،يعتبر المصرف التعاوني الزراعي مةن أقةد  المصةارف العاملةة فةي سةورية

  أصةبر 5855ومنةذ العةا   ،فةروع منتشةر  فةي كافةة منةاط  القطةر 505لوجةود  ومن أوسعها انتشةارا  

 ،المصرف الزراعةي المثسسةة  الوحيةد  المنةاط بهةا تمويةل القطةاع الزراعةي بشةقيه النبةاتي والحيةواني

 مشاريع إنمائية زراعية. وهو الرافد األساسي للقطاعين التعاوني والدا  لتشجيعهما عل  إقامة

حي  يقو  المصةرف الزراعةي التعةاوني بجميةع األعمةال المصةرفية لددمةة النشةاط الزراعةي و المهةن 

ويقةد  الدةدمات والتسةهيلت  ،وتشةجيع االددةار ،والحرف و الصناعات والددمات المرتبطة بالزراعةة

ت اإلنتةةا  الزراعةةي بنفسةةه أو وشةةراء وبيةةع وتوزيةةع مسةةتلزما ،المصةةرفية بمدتلةةف أنواعهةةا و أشةةكالها

ويقةةو  بةةدفع قةةي  المحاصةةيل الزراعيةةة للمةةزارعين  أو إقراضةةا   بالمشةةاركة مةةع  يةةره أو بالواسةةطة نقةةدا  

 وتحصيل ديونه المستحقة عل  الفلحين من قي  محاصيله .

 :  9المصرف الزراعي التعاوني استراتيجية أهداف وـ 1ـ1ـ2ـ2

 عن طري  تذمين التمويل اللز  لتنفيذ الدطةة الزراعيةة وتلبيةة  ،دع  التنمية الزراعية والريفية

 حاجات الفلحين والمتعاملين إل  التمويل.

 تمويةةل المنشةةة ت الصةةناعية و التسةةةويقية التةةي تقةةةو  بتصةةنيع و تسةةةوي  المنتجةةات الزراعيةةةة، 

ومةةنر قةةروض لتطبيةة  أسةةالي  الةةري الحةةدي   ،والمهةةن والحةةرف المتعلقةةة بالعمةةل الزراعةةي 

 تنقيط ....(. ،ذاذ )ر

  المحلية والمستورد . ،تذمين األسمد  الزراعية 

   الدا  ( ،التعاوني  ،المشترك ،يتعامل المصرف مع كافة القطاعات المدتلفة )العا 

  طويلة( ولكافة القطاعات. ،متوسطة ،منر قروض بكافة اآلجال )قصير 

                                                             
8
 .55د. دليل ،فادي، مرجع سب  ذكره ،    ـ 
9
 .52ـ51 ،    5002لعا  55، العدد الزراعة السوريةوزار  الزراعة واالصلح الزراعي، مجلة  
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   50فسةةقفها  األجةةلمتوسةةطة القةةروض  إمةةا ،تمةةنر مهمةةا بلالةةت قيمتهةةا األجةةلالقةةروض قصةةير 

 مليون ل.س.51سقفها  األجلوالطويلة ،مليون ل.س 

 الضمانات المأخوذة على القروض:ـ 2ـ1ـ2ـ2

 كفالة الدولة ( و كاآلتي: ،شدصية ،ما تكون ) عينية وتثدذ حس  حج  القرض و البا  

 ـ القطاع العام والمشترز:1

 ضةمانة الموجةودات أو المحصةول أو دصةية انة ش: مهمةا بلالةت بضةماألجلير  القروض قص(

 اإلنتا  المرتق (.

  مليةون ل.س، وبضةمانة عينيةة 1:بضمانة شدصية حت  مبلي األجلالقروض متوسطة وطويلة

 مليون ل.س.1للقروض التي تزيد عن مبلي 

 ـ القطاع التعاوني و الخاص:2

 للقةروض  وبضةمانة عينيةة ،: بضمانة شدصية حت  مبلي مليون ل.س األجلير  القروض قص

 س.،التي تزيد عن مبلي مليون ل

  وبضةمانة  ،(ألةف ل.س500: بضةمانة شدصةية حتة  مبلةي )األجةلالقروض متوسطة وطويلةة

 عينية للقروض التي تزيد عن هذا المبلي.

معةةدالت الفوائةةد التةةي يتقاضةةاها المصةةرف علةة  القةةروض الممنوحةةة مةةن قبلةةه ( يبةةين 5ـةة5ـةة5الجةةدول )

 للمتعاملين:

القط  اع الع  ام والقط   اع  آجال القروض

 التعاوني

القط           اع الخ           اص  األعضاء التعاونيون

 والمشترز

 %9 %2 %1 قصير 

 %9 %2 %1 متوسط

 %8 %9 %1 طويل

 (5050المصدر: مصرف سورية المركزي)

 وتجدر اإلشار  إل  ما يلي:
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يةت  تحقيقهةا علة  األقسةاط المسةتحقة و يةةر  ،% لكافةة القطاعةات ومدتلةف اآلجةال 50ـة فائةد  التةذدير 

 المسدد  بعد تاريخ االستحقا .

 ـ عمولة االرتباط ) اإلنتاجية ( تثدذ لصالر المصرف عل  الشكل التالي:

 1. إذا ت  صرف القرض دفعة واحد % 

 5.1.إذا ت  صرف القرض عل  عد  دفعات % 

 

 :10الزراعي أنواع القروض التي يقدمها المصرفـ 3ـ1ـ2ـ2

وتمةنر لتمويةل  ،وهي القروض التي ال يتجاوز أجل اسةتحقاقها سةنة واحةد  :األجلـ القروض قصيرة 1

 الالايات التالية:

 . نفقات الزراعة من حراثة وحصاد وري ومحروقات و ير ذلك 

 .قيمة البذور واألسمد  والمدصبات ومواد المكافحة 

  شراء الحيوانات والمواشي والطيور والنحل ودود  القز وصيد وتربية األسماك وتةذمين المةواد

 والنفقات األدرى اللزمة لها.العلفية واألدوية 

 .)نفقات إصلح المجموعات المائية وصيانتها )محرك ـ مضدة 

 .قيمة قطع الاليار ونفقات إصلح اآلالت الزراعية 

 .ورح إصلح اآلالت الزراعية 

 .نفقات وأجور تدزين المنتجات الزراعية والحيوانية 

  مستلزمات المهن والحرف والصناعات المرتبطة بالتنمية الريفية )صناعة األلبةان و األجبةان ـ

تصةنيع المربيةات ـ مسةتلزمات القصةابة ـ مسةتلزمات تصةنيع القمةر الةدين ـ مسةتلزمات تصةنيع 

 الدبز العربي....(.

 ت المذكور  أعله وتحديد مبلالها إل :ويستند في تمويل العمليا

 . مساحة األرض المعد  للزراعة 

 .جدول احتيا  يتضمن مقدار ما يحتاجه الدون  الواحد لكل نوع من أنواع الزراعة 

                                                             
10
 .55ـ50،    5002لعا  55، العدد مجلة الزراعة السورية 
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  الحيوانةةات ومواشةةي التربيةةةة: يمةةنر الةةةرأس الواحةةد كحةةد أقصةةة  المبةةالي المحةةةدد فةةي جةةةدول

 االحتيا .

 فعلي وبالعمر المحدد للصةو  أو الطيةر وبمةا ال يتجةاوز الدواجن والطيور: حس  الموجود ال

 الطاقة المحدد  في التردي  النهائي الممنوح من وزار  الزراعة.

 .لدود  القز وصيد األسماك : يترك تحديد المبلي للجنة قروض الفرع 

  نفقات وأجور التدزين للمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانيةة الدةا  والمصةنعة والمدزنةة

 دى جهات القطاع العا  وف  الكلفة الفعلية.ل

   مسةةتلزمات المهةةن والحةةرف والصةةناعات المرتبطةةة بالتنميةةة الريفيةةة: يسةةتند فةةي تمويلهةةا إلةة

ويةت  تحديةد مبلةي القةرض مةةن  ،الوثةائ  والثبوتيةات الصةادر  عةن الجمعيةات الحرفيةة والمهنيةة

 قبل لجنة قروض الفرع عل  ضوء الكشف المسب  والتكلفة.

   وتواريخ استحقاقها يرتبطان بصور  مباشةر  ووثيقةة  األجلإن تحديد مواعيد القروض قصير

 بموسمية العمليات الزراعية المطلو  تمويلها بالنسبة للالايات الزراعية.

  وبالنسةةبة للالايةةات الاليةةر الزراعيةةة فتمةةنر علةة  مةةدار العةةا  علةة  أن ال يتجةةاوز أجةةل اسةةتحقاقها

 القرض.(  ي  من تاريخ منر 500)

 فةةي حةةال  ضيحةة  للمصةةرف تحصةةيل الةةدين قبةةل تةةاريخ االسةةتحقا  المحةةدد فةةي عقةةد االسةةتقرا

 نضو  المحصول الممول وتسويقه قبل ذلك التاريخ.

 :األجلـ الوثائ  المطلوبة للحصول عل  قرض قصير 

 .أن يكون طال  القرض بريء الذمة من الديون المستحقة األداء أصالة وكفالة ووكالة 

 ثبةات اسةتثمار تتضةمن صةفة المسةتثمر)مالك ـ مسةتذجر ـمزارع ـ وكيةل ...( وفةي حةال وثيقةة إ

فتطلةة  مسةةتندات الحيةةاز  باسةة  )المةةثجر أو  ،كانةةت الصةةفة مسةةتذجر أو مةةزارع أو بالوكالةةة

المالك أو الموكل(، ومن وثائ  االستثمار )تنري  زراعي ـ تردي  مدجنة ـ تةردي  مزاولةة 

 مهنة أو حرفة....(.

 مانات المطلوبة:ـ الض

 .شدصية: في حال ل  يتجاوز مبلي القرض مليون لير  سورية وتتذلف من كفيلين 

  وتتةةةذلف مةةةن: آالت وآليةةةات ومعةةةدات بنسةةةبة ،عينيةةةة: وتقبةةةل لكافةةةة أنةةةواع الالايةةةات واآلجةةةال

 % سنويا.50%من قيمتها التقديرية بعد احتسا  نسبة اهتلك 50
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  وتتذلف من: أراض زراعية ـ عقارات سةكنية  ،لتقديرية% من قيمتها ا90عقارية : تقبل بنسبة

 ـ محلت تجارية ـ مشاريع زراعية.

 ويج  أن تكون دالية من أية إشار  تقيد ح  الملكية. ،ويجوز أن تكون الضمانة ملك الالير

وهةي القةةروض التةي تزيةد عةةن سةنة وال تتجةاوز دمةةس سةنوات وتمةةنر : األج لـ  الق روض متوس  طة 2

 التالية:لتمويل الالايات 

 .شراء اآلالت واآلليات واألدوات اللزمة للستثمار الزراعي والحيواني 

 .تحسين األراضي 

 .شراء الحيوانات والمواشي اللزمة للتربية 

  التجهيزات واألعمال اللزمة للري ) األقنية و اآلبار(. إنشاءشراء و 

 المداجن . نشاءشراء اآلالت والتجهيزات اللزمة إل 

 األحواض الداصة بصيد وتسوي  األسماك ، وشراء المراك  وتجهيزاتها لتربية وصةيد  إنشاء

 وتسوي  األسماك.

 .جرح ودلط األعلف 

 . تصنيع األسمد  العضوية 

 . تصنيع المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني 

 . ربلة وجرح وتعبئة الحبو  

   الزراعي.تصنيع العبوات اللزمة لتعبئة ونقل اإلنتا 

 .شراء التجهيزات والمعدات اللزمة لورح ومحطات الصيانة 

 .شراء وتجهيز مراوح مكافحة الصقيع والتوربينات الهوائية لسح  الماء 

وهةةي القةةروض التةةي تزيةةد مةةدتها عةةن دمةةس سةةنوات وال تتجةةاوز عشةةر  :األج  لـ   الق  روض طويل  ة 3

 سنوات وتمنر لتمويل األعمال التالية:

 صرف بهدف تحسين دوا  التربة الزراعية الفيزيائية والكيميائية.مشاريع الري وال 

 .مشاريع تحسين األراضي و تسويرها وتشجيرها 

 .)....مشاريع الري الحدي )تنقيط ـ رزازـ ري جبهوي ـ ري محوري 

 المستودعات اللزمة لحفر اآلالت واآلليات والحاصلت الزراعية واألعلف. إنشاء 

 لتربية الحيوانات والمواشي والطيور الداجنة. الحرائر اللزمة إنشاء 
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 وشراء البرادات المتنقلة اللزمةة لتدةزين وتسةوي  المنتجةات الزراعيةة  ،البرادات الثابتة إنشاء

 والحيوانية.

 .تصنيع المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني 

وتحديةةد مبلةةي القةةرض إلةة   األجةةلويسةةتند فةةي تمويةةل العمليةةات السةةابقة للقةةروض متوسةةطة وطويلةةة 

 الضوابط التالية:

  مستندات حياز  )بيان قيد عقاري ـ عقد أجار ـ وكالةة عامةة أو داصةة ـشهاد  تصةرف ـ وثيقةة

انتفةةاع ـقرار قضةةائي مكتسةة  درجةةة الحكةة  القطعةةي بةةالبيع ـ عقةةد بيةةع مةةع توكيةةل  يةةر قابةةل 

 للعزل(.

   مدجنةة ـ ردصةة بنةاء ـ ردصةة تردي  فني حس  طبيعة كل  اية )تنري  زراعي ـتردي

 مبقر  ـ قرار تردي   صناعي .......(

   وعينيةةة تقبةةل  ، ألةةف ليةةر  سةةورية500الضةةمانة: شدصةةية فةةي حةةال لةة  يتجةةاوز مبلةةي القةةرض

 مهما كان مبلي القرض أو الالاية.

 .)دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع )للقروض اإلنشائية و الصناعية الزراعية 

 صارف األدرى )للقروض اإلنشائية و الصناعات الزراعية(.براءات ذمة من الم 

  يج  إرفا : ،بالنسبة للقروض اإلنشائية )بناء حرائر ـ مداجن ـ برادات ثابتة ـ مستودعات 

 ـ بيان بالكلفة التقديرية .

 ـ الترد  المبدئي الفني باستثناء بناء المستودعات يكتف  بالتردي .

وقةروض الصةناعات الزراعيةة إضةافة  نشةاءالهندسةية والفنيةة لقةروض اإلكما يج  إرفا  المدططات 

 وذلك وف  مراحل التنفيذ الفعلية:،عل  ثل  دفعات  نشاءلرد  البناء .ويت  صرف قروض اإل

 % بعد ص  األساسات واألعمد .50ـ الدفعة األول  :

 % بعد بناء الجدران والسقف.50ـ الدفعة الثانية : 

% بعةةد التشةةطيبات النهائيةةة و أرفةةا  التةةردي  الفنةةي النهةةائي ، باسةةتثناء 50 ـةة الدفعةةة الثالثةةة:

 المستودعات تصرف الدفعة بعد التذكد من استكمال البناء. 

بالنسةةبة لقةةروض الصةةناعات الزراعيةةة )لشةةراء اآلالت والمعةةدات والتجهيةةزات اللزمةةة لهةةا( يجةة   إمةةا

 أرفا  ما يلي:
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وفةةي حةةال كانةةت  ،تجةةاري أو الصةةناعي للعةةارضمةةع نسةةدة عةةن السةةجل ال أسةةعارـةة عةةروض 

 المعدات مستورد  يت  إرفا  إجازات االستيراد ونسدة عن الفاتور  األولية والبيان الجمركي.

 ـ سجل تجاري أو شهاد  تسجيل تاجر باس  طال  القرض.

اآلالت والمعدات وف  المواصةفات الةوارد   ذسعارت بالفرع بماـ كشف معد من دائر  االستعر

 .سعاربعروض األ

 ـ يت  صرف القرض لشراء المعدات والتجهيزات عل  دفعتين:

 %بعد تركي  اآلالت والمعدات.10الدفعة األول  :

 براز السجل الصناعي.% بعد إ10الدفعة الثانية :

للدراسةات  ووفقةا   ،لحاجة طال  القرض وملءتةه ومقدرتةه علة  التسةديد  ويت  تحديد مبلي القرض وفقا  

 ت الفرع.ماوالفواتير والعروض المرفقة بمضبار  القرض واستعر

 : يجةة  إبةراز كتةا  تدصةي  مةن الجهةة صةةاحبة األجةلبالنسةبة للقةروض العينيةة  متوسةطة وطويلةة 

 ويت  تحويل مساهمة المصرف )مبلي القرض (للحسا  الجاري لهذه الجهة. ،العلقة 

 لمنح القرض:الشروط الواجب مراعاتها ـ 4ـ1ـ2ـ2

  وشةهر واحةد لبيةان القيةد  ،مراعا  تواريخ تصدي  الوثائ  بحي  ال تتجاوز مةدتها ثلثةة أشةهر

 العقاري وبيان المساحة.

  إجراء الكشوف عل  المشةاريع للتذكةد مةن عةد  مةنر قةروض لالايةات قائمةة و وملئمةة المكةان

 لالاية القرض.

 عيةة واإلنشةائية وبعةد  إجةراء أي تالييةر أدذ تعهةد مةن طالة  القةرض للالايةات الصةناعية الزرا

 عل  منشذته.

  تثدذ أرض وبناء المشةروع كضةمانة أوال وفةي حةال عةد  كفايتهةا  ،بالنسبة للضمانة العينية، 

 يت  طل  ضمانات أدرى.

  يت  التذكد من وجود المياه في البئر. ،بالنسبة لتمويل المجموعات المائية 

   في منطقة عمل الفرع الذي يطل  منه التمويل. أن يكون طال  القرض مستثمرا  يج 

  ما يطب  عل  المدين يطب  عل  الكفلء من حي  الملء  والمقدر  علة  التسةديد وعةد  وجةود

 ديون مستحقة األداء والسلوك والتعامل والسمعة.

 .) المثجر والموكل كفلء بالتضامن مع المدين )عقود اإلجار والمزرعة والوكاالت 

  تمويل واستحقا  القروض وف  طبيعة كل مشروع و وف  مضمون جدول االحتيا  .مواعيد 
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   عد  إعطاء أمر تنفيذ القرض للمستفيد قبةل صةدور الموافقةات الرسةمية علة  اإلقةراض حسة

ومةةن ضةةمنها الموافقةةة المسةةبقة مةةن مصةةرف سةةورية المركةةزي للمبةةالي التةةي تحتةةا   ،األصةةول

 ذلك.

 وبنةود إنشةائية  يةر وارد   ،رد  بقةرار التةردي  الصةناعيعد  تمويل آالت ومعةدات  يةر وا

 أو مدالفة للواقع. نشاءبكشف الكلفة التقديري لقروض اإل

   والمواصةفات وداصةة  سةعاراالستعل  عن كافة الالايات )المتوسطة والطويلة (للتذكةد مةن األ

 لآلالت واآلليات والمعدات.

 مسةتندات الحيةاز  مةر  واحةد  وتحفةر بمضةبار   تطلة  ،بالنسبة للجمعيات التعاونية و الفلحيةة

عل  أن يراعة  طلة  التعةديلت الطارئةة علة  هةذه المسةتندات  ،الجمعية الدائمة ضمن الفرع 

مةةع كشةةوف بذسةةماء  ،وترفةة  هةةذه المسةةتندات عنةةد أول طلةة  للجمعيةةة للقةةرض ،فةةي كةةل عةةا 

موقعةة  ،د مةنر القةرضاألعضاء طالبي القرض)عل  أن يت  إرفا  كشوف التوزيع النهائيةة بعة

 إضافة لمحضر اجتماع الجمعية و البيانات المالية لها. ،ومصدقة بشكل أصولي(

  )بالنسبة لمشاريع االستصةلح المنفةذ  باليةات الدولةة تحةول قيمةة القةرض )وفة  التكلفةة الفعليةة

 للحسا  الجاري للجهة المنفذ  .

 مةع إلةزا  المقتةرض بتنفيةةذ  ألجةلاتمةةنر طويلةة  ،بالنسةبة لقةروض االستصةلح بهةدف التشةجير

وفةي حةال عةد  تنفيةذ التشةجير يةت   ،عل  نفقتةه الداصةة أو بقةرض مةن المصةرف إماالتشجير 

 تحويل أجل القرض من طويل إل  متوسط.

 :  11ـ اإلجراءات القانونية المطبقة في حال مخلفة عقد القرض5ـ1ـ2ـ2

مةةن مةةلء  المسةةتقرض وسةةلوكه وتعاملةةه  فةةي كافةةة الالايةةات التةةي يمولهةةا المصةةرف يجةة  عليةةه التحقةة 

 وقدرته عل  التسديد.

  عل  كل مةن ورةف األمةوال أو 5001  لعا  50  من المرسو  التشريعي رق   55حي  نصت الماد  

المواد العينيةة المستقرضةة مةن المصةرف الزراعةي التعةاوني فةي  يةر الالايةة المدصصةة لهةا فةي عقةد 

   سنة وبالرامة تعادل ضعف المبلي المستقرض.يعاق  بالحبس من شهر إل ،االستقراض

مةن المصةرف الزراعةي  ضسةتلف أو اسةتقرا  من نفس المرسةو  علة  كةل مةن ا55  كما نصت الماد 

أو اإليجةةار  ،التعةةاوني بطريةة  التحايةةل أو سةةاعد  يةةره علةة  ذلةةك كاالسةةتقراض تحةةت أسةةماء مسةةتعار 

يعاقةة  بةةالحبس مةةن ثلثةةة أشةةهر إلةة  ثةةل   ،أو  يةةر ذلةةك مةةن األسةةالي  االحتياليةةة األدةةرى  ،الةوهمي

                                                             
11
 .55ـ المرجع الساب  ،    
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% 8ويدضع المبلي المدالف إلة  فائةد  تعةادل  سنوات وبالرامة مالية تعادل ضعف المبلي المستقرض.

% مةن تةاريخ اإلحالةة علةة  50وإلةة  فائةد   ،مةن المبلةي الاليةر منفةذ وحتةة  تةاريخ اإلحالةة إلة  القضةاء 

 القضاء وحت  التسديد.

بشار األسد عددا  مةن القةوانين والمراسةي  التشةريعية منهةا علة  سةبيل المثةال، كما أصدر السيد الرئيس 

 ، والمرسةةو  5002لعةةا   51 ، والمرسةةو  التشةةريعي رقةة  5005لعةةا  58المرسةةو  التشةةريعي رقةة  

لعةا   55 ، والقةانون رقة  5055لعةا   25 ، والمرسةو  التشةريعي رقة  5008لعةا   58التشريعي رقة  

إعفاء قروض المصرف الزراعةي التعةاوني المسةتحقة و يةر المحصةلة مةن ل   ، والتي تن  ع5055

وهنةا يلحةر  رامات التذدير فةي حةال سةدادها، وكةذلك إعةاد  جدولةة القةروض الزراعيةة و أقسةاطها. 

ة المصرف الزراعي اإلقراضةية مما سب  تحق  الفرضية الثالثة التي تن  عل  تددل الدولة في سياس

 قتراضية .و اال

 :الزراعي قدمها المصرف: القروض التي 2ـ2ـ2

 :األجلالقروض قصيرة ـ 1

دةا ( ،تعةاوني ،لمدتلف القطاعةات )عةا   األجليقد  المصرف الزراعي التعاوني القروض قصير   

وتوزعهةةا بةةين مدتلةةف  ، 5055ـةة5005( تطةةور هةةذه القةةروض دةةلل الفتةةر  5ـةة5ـةةـ5ويبةةين الجةةدول )

 القطاعات.

 ل.س(. 5000في المصرف الزراعي ) األجلر القروض قصير  ( تطو5ـ5ـ5الجدول )

 المجموع العا  التعاوني الدا  البيان

5005 5255555 5515555 55121 1552520 

5005 5520559 5250555 25505 1855595 

5005 5995225 5205208 18899 1555558 

5001 5558558 5855112 11805 5589555 

5005 5252155 5955250 111555 2555582 

5002 5505982 5551558 900255 2058992 

5009 5551055 5105825 5551590 8295555 

5008 2552555 5519529 55055555 25188052 
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5050 9555905 1280252 50555589 55552259 

5055 55055551 1155515 55001552 95195851 

     510515855   555595505      52555852 10952599 المجموع

  .5055المصدر: المجموعة اإلحصائية الزراعية لعا  

مليةةار ليةةر  سةةورية دةةلل  510بحةةوالي  األجةةلمةةنر المصةةرف التعةةاوني الزراعةةي تسةةليفات قصةةير  

و يبةةين الجةةدول أن القطةةاع العةةا  يحتةةل المرتبةةة األولةة  فةةي التسةةليف قصةةير  ،سةةنوات الدراسةةة العشةةر

حي  تطورت حصة القطاع العا  في األعوا  الثلثةة األديةر   ،مليار لير  سورية  555بحوالي  األجل

مليةار  52والقطةاع التعةاوني أديةرا  بةـ ،مليار لير  سورية10ث  القطاع الدا  ثانيا  بـ  ،بشكل كبير جدا  

كةةس سياسةةة وهةةذا يع،ليةةر  سةةورية. ويبةةين الجةةدول تنةةامي التسةةليفات لجميةةع القطاعةةات بشةةكل مطةةرد 

الحكومةةة السةةورية فةةي الفتةةر  الماضةةية نحةةو تقةةدي  المزيةةد مةةن الةةدع  والتسةةهيلت المصةةرفية للقطةةاع 

 الزراعي في سورية.

 :األجلالقروض متوسطة ـ 2

والتةي تتةراوح مةدتها مةن سةنة إلة  دمةس  األجليقد  المصرف الزراعي التعاوني القروض المتوسطة 

( تطةور هةذه القةروض دةلل 5ـة5ـة5دةا ( ويبةين الشةكل ) ،ي تعاون ،سنوات لجميع القطاعات )عا  

 ولجميع القطاعات. ، 5055ـ 5005الفتر  

 ل.س(.  5000وتطورها:)  األجل( قروض المصرف الزراعي متوسطة 5ـ5ـ5الجدول )

 المجموع دا  تعاوني عا   البيان

5005 2550 159515 5058551 5121502 

5005 521 555908 521055 852159 

 528955 589818 590911 ـ 5005

 525859 585585 522555 ـ 5001

 5008890 955925 525509 ـ 5005

 5555809 5059555 555525 ـ 5002

 852510 295052 595505 ـ 5009

 5055222 801200 552022 ـ 5008
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 5559215 5051512 525585 ـ 5050

 5915558 5595811 559525 ـ 5055

 55552225 8859292 5550880 2881 المجموع

  .5055الزراعية لعا   اإلحصائيةالمصدر: المجموعة 

ر ليةر  سةورية دةلل السةنوات العشةر املية55بقيمةة  األجةلقد  المصةرف الزراعةي تسةليفات متوسةطة 

حسة  القطاعةات حية  يحتةل القطةاع  األجةليلحر مةن الجةدول تطةور القةروض المتوسةطة  ،الماضية

حية  نمةا التسةليف للقطةاع ،مليار لير  سورية 50ول  في التسليف المتوسط بحوالي بة األترالدا  الم

حية   ، 5002و 5005الدا  بشكل مطرد دلل فتر  الدراسة مع وجود بعض الطفةرات فةي عةامي 

ونمةا ،مليةار ليةر  سةورية  5.5شهدت هذه السنوات فتةرات جفةاف حةاد  . ثة  القطةاع التعةاوني بحةوالي 

 9ث  القطاع العةا  أديةرا  بحةوالي  ،عاوني مع وجود طفرتين فالسنتين السابقتين الذكر تسليف القطاع الت

  .5005ويلحر أيضا  توقف تمويل القطاع العا  بعد عا  ،مليين لير  سورية 

 

 :األجلـ القروض طويلة  3

وتتةراوح مةد   ،لجميةع القطاعةات  األجةليقد  المصةرف الزراعةي التعةاوني السةوري القةروض طويلةة 

( تطةور 4 ـة2ـة2) ويبةين الجةدول ،هذا التسليف في المصرف من دمس إل  عشر سنوات كحةد أقصة 

  . 2022ـ 2002القروض طويلة دلل الفتر  

 ل.س(5000للمصرف الزراعي التعاوني: )  األجل( تطور القروض طويل 5ـ5ـ5الجدول )

 المجموع دا   تعاوني عا  البيان

 55105 58551 52592 ـ 5005

 55285 55955 58821 ـ 5005

 51585 55155 55250 ـ 5005

 59555 58555 58012 ـ 5001

 585255 525151 55559 ـ 5005

 195852 150012 55990 ـ 5002

 552588 502955 58519 ـ 5009
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 5510555 5555895 55515 ـ 5008

 5555595 5508555 55512 ـ 5050

 250550 255829 52595 ـ 5055

 5008555 1285555 551010 ـ المجموع

 م.1122المصدر : المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية لعام 

مليةارات ليةر  سةورية دةلل العشةر 5بمقةدار  األجةلقد  المصةرف الزراعةي التعةاوني قةروض طويلةة 

وتوزعت بين القطاعين الدا  والتعةاوني فةي رةل  يةا  القةروض المقدمةة للقطةاع  ،سنوات الماضية

 ،مليةار ليةر   1،9ونلحر ممن الجدول أن القطاع الدا  حصل علة  أ لة  القةروض بحةوالي ،العا 

القطةاع التعةاوني فقةد  إمةاكما أن تسليفات القطاع الدا  نمت بشكل شبه مطرد دلل الفتةر  السةابقة . 

 مليون لير  سورية. 551وض بقيمة حصل عل  قر

تقةةد  هةةذه القةةروض فةةي األ لةة  لتمويةةل مشةةاريع الصةةناعات الالذائيةةة ومشةةاريع الةةري و استصةةلح  

 وعمليات التحول إل  نرا  الري الحدي . ،األراضي الزراعية

 

 القروض حسب اآلجال: إجماليـ 4

العةةا  والدةةا  و التعةةاوني  يقةةو  المصةةرف الزراعةةي بتقةةدي  القةةروض الزراعيةةة لمدتلةةف القطاعةةات

ويبةةين  ،كمةا بقةةد  القةةروض بنوعيهةا النقةةدي والعينةةي  ،وب جةال مدتلفةةة مةةن قصةير  ومتوسةةطة وطويلةةة

 ، 5055ـ5005( تطور القروض حس  اآلجال في الفتر  من 1ـ 5ـ 5الجدول )

 : )ألف ل.س(. األجلقروض المصرف الزراعي حس   إجمالي( تطور 1ـ 5ـ5الجدول )

 طويل متوسط يرقص البيان

5005 1552520 5121502 55105 

5005 1855595 852159 55285 

5005 1555558 528955 51585 

5001 5589555 525859 59555 

5005 2555582 5008890 585255 
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5002 2058992 5555809 195852 

5009 8295555 852510 552588 

5008 25188052 5055222 5510555 

5050 55552259 5559215 5555595 

5055 95195851 5915558 250550 

 5008555 55552225     510515855  المجموع

   5055المصدر :المجموعة االحصائية الزراعية لعا  

، ويلحةر  مليةار ليةر  سةورية دةلل فتةر  الدراسةة 559قد  المصرف الزراعي قروض بلالةت قيمتهةا 

 ،مليةار ل.س 510استحوذت عل  أ ل  هذه القروض بحةوالي  األجلقصير  من الجدول أن القروض 

مليةار ل.س ، وهةذا يعكةس 59القطاع التعاوني والعةا  فبلالةت القةروض الممنوحةة لهةذين القطةاعين  إما

لقليةةل درجةةة المدةةاطر  التةةي يتعةةرض لهةةا  األجةةل قصةةير سياسةةة المصةةرف فةةي تفضةةيل تقةةدي  التمويةةل

وتقةدي  احتياجةات المةزارعين و تنفيةذ  ،لسةريع فةي السةو وكةذلك تتةير للمصةرف التةددل ا ،المصرف 

 سياسة الحكومة في مجال التمويل الزراعي.

 

 ـ القروض حسب المحاصيل:5

( تطور القةروض التةي 5ـ5ـ5ويبين الجدول )  ،قد  المصرف الزراعي القروض للمحاصيل الزراعية 

ونوعيةة  ، 5055إلة   5002مةن  قدمها المصرف لمجموعة من أه  المحاصيل الزراعية دلل الفتةر 

 التقدي  عيني أو نقدي.

 ( تطور القروض الزراعية حس  أه  المحاصيل :الوحد  مليون ل.س.5ـ5ـ5الجدول ) 

الشوندر  الحبو  القطن البيان

 السكري

تشجير  زيتون

 مثمر

بيوت 

 بلستيكية

 59.1 555 95.1 25 5555 5055 نقدي 5002

 ـ 29.5 50 555 5255 155 عيني

 55 580.1 52 82 855 5558 نقدي 5009
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 0.5 55 15 511 5558 559 عيني

 55 95 15 501.5 55511 5518.1 نقدي 5008

 ـ 55 10 555 1225 288 عيني

 55 505 55 555 52918 9525 ينقد 5050

 0.1 55 99 551 5555 215.1   عيني

 55.2 515 5.5 85.1 52559 59058 نقدي 5055

 55.5 98.1 ـ 555 1555 995 عيني

 559.5 5099.5 555.5 5515.5 555559 55895 المجموع

   5055المصدر :المجموعة األدصائية الزراعية لعا  

حية  حصةلت دةلل  ،بين من الجدول أن زراعة الحبو  تحتل الحيةز األهة  مةن قةروض المحاصةيلتي

تليهةا مةن حية  األهميةة زراعةة  ،مليار لير  سةورية  555الدمس سنوات الماضية عل  قروض بقيمة 

حيةة   ،مليةار ل.س  5.5ثة  الشةةوندر السةكري   ،مليةار ل.س  51القطةن حية  حصةلت علةة  حةوالي 

وبالتةةالي هةةذه األرقةةا  تعكةةس سياسةةة  ،فةةي القطةةر سةةتراتيجيةتبةةر هةةذه المحاصةةيل مةةن الزراعةةات االتع

وتةذتي زراعةة األشةجار المثمةر  والبيةوت البلسةتيكية  ،لهذه المحاصةيل  قدي  الدع  اللزنالحكومة في 

كما يبين الجدول نمةو اإلقةراض بشةكل  ،مليار ل.س 5في المرتبة األدير  من حصة القروض بحوالي 

 مستمر والقروض النقدية أكبر قيمة من القروض العينية.

 في المجال الحيواني:القروض ـ 6

لمةا لهةا مةن دور فةي تةذمين احتياجةات السةكان مةن اللحةةو   ،للثةرو  الحيوانيةة أهميةة كبيةر  فةي سةورية 

ويقةةد  المصةةرف الزراعةةةي القةةروض لمربةةي لثةةةرو   ،والحليةة  ومشةةتقاته و تةةذمين فةةةائض للتصةةدير 

( تطةةور القةةروض المقدمةةة مةةن المصةةرف و 2ـةة5ـةة5يبةةين الجةةدول ) ،الحيوانيةةة بشةةقيها النقةةدي والعينةةي

  .  5055ـ5002تطورها دلل الفتر  

 ( تطور القروض الزراعية للثرو  الحيوانية :الوحد  مليون ل.س. 2ـ5ـ5الجدول )

 أعلف أبقار دواجن حيوانات وأ نا  البيان

 5.5 55 551 55 نقدي 5002

 55.1 5.5 5.1 0.5 عيني
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 8.5 15.5 588 51.2 نقدي 5009

 51 0.5 5 0.5 عيني

 ـ 51.5 519 2.5 نقدي 5008

 ـ 5.5 5.5 ـ عيني

 ـ 15.1 555 8.5 نقدي 5050

 ـ  ـ 5.5 ـ عيني

 ـ 58.5 595 5 نقدي 5055

 ـ 5.2 5.1 0.5 عيني

 85.1 555.5 5505.5 11.9 المجموع

   5055المصدر :المجموعة األدصائية الزراعية لعا  

حية  ال  ،ال تعكس قيمة القروض المقدمة من قبل المصرف لمربي الثرو  الحيواني أهمية هةذا القطةاع

حية  حصةلت علة  قةروض  ،يحصل سوى عل  جزء بسيط من القةروض المقدمةة مةن قبةل المصةرف

مليةار  5.5وحصةلت تربيةة الةدواجن علة  أ لبهةا بحةوالي  ،مليةار ل.س 5.2قيمتها في الدمس سةنوات 

 كما أن القروض النقدية تفو  من حي  القيمة القروض العينية. ،ل.س 

 

 في مجال االستثمارات: القروضـ 7

وشةراء اآلليةات  ،المصةانع إنشاءقد  المصرف الزراعي التعاوني القروض للستثمارات الزراعية من 

( تطةةور 9ـةة5ـةة5ويبةةين الجةةدول ) تحسةةين واستصةةلح األراضةةي الزراعيةةة.وعمليةةات  ،ومشةةاريع الةةري

 ،  5055ـةةة 5002القةةةروض المقدمةةةة مةةةن قبةةةل المصةةةرف لهةةةذه المشةةةاريع وتطورهةةةا دةةةلل الفتةةةر  

 وتقسيماتها إل  نقدي وعيني.

 (( تطور القروض الزراعية حس  االستثمارات :الوحد  مليون ل.س. 9ـ 5ـ5الجدول )

 مشاريع ري تحسين األراضي اتإنشاء آليات وآالت البيان

 525.5 555.5 552.1 555 نقدي 5002

 2.1 5.5 ـ 585 عيني

 555 51.2 555 505 نقدي 5009
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 1.5 0.5 5.5 555 عيني

 505.1 509 551 520 نقدي 5008

 5 55.1 5 555.1 عيني

 555 25 555.5 555 نقدي 5050

 0.5 5 5 550 عيني

 285.5 1 509.5 505.1 نقدي 5055

 0.5 ـ 5.1 550 عيني

 5950.5 585.8 851.5 5508 المجموع

   5055المصدر :المجموعة األدصائية الزراعية لعا  

ة جماليةةالجةةدول أن المصةةرف الزراعةةي قةةد  دةةلل فتةةر  الدراسةةة قةةروض بلةةي قيمتهةةا اإليتبةةين مةةن 

مليةار  5.5حي  احتلت عملية تمويل شةراء اآلليةات الحيةز األهة  مةن القةروض بمبلةي  ،مليار ل.س5.1

ات بحةةوالي نشةةاءفعمليةةة تمويةةل اإل ،مليةةار ل.س  5.9ثةة  عمليةةة تمويةةل مشةةاريع الةةري بحةةوالي  ،ل.س

كمةا يبةين أن القةروض النقديةة أكبةر  ،مليةون ليةر  585ث  عملية تحسين األراضي بقيمةة  ،  المليار لير

 قيمة من القروض العينية.

 

  

 الناتج الزراعي فيآثار القروض  المبحث الثالث:

 أسواقها ، مصادرها ، أهدافها ،القروض: أسبابها : 1ـ3ـ2

 : أسبا  لثلثة المالية للموارد المزارعون يحتا ـ  2

 تسةتمر بينمةا ا ،حصةر الموسة  نهايةة فةي اإلنتةا  علة  الحصةول يةت  أنةه بمةا : العامةل المةال رأسأةـ 

 .للستثمار اللزمة النقود توقع إل  بحاجة المزارعين فمن الموس  فتر  طوال التكاليف

ا االستهلك يبق  بينما ألدرى سنة من كبير بشكل الزراعي اإلنتا  يتالير : االستهلك تدف بـ ـ   ، ثابت 

 األمةوال باددةار ويقومةون  ،اإلنتةا مندفضةة السةنوات دةلل النقةود القتةراض المزارعون يحتا  وقد

 .اإلنتا  وفير  السنوات دلل
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 الحصةول يةت  بينمةا ،االسةتثمار مةد  بدايةة في تدفع التكلفة فمن االستثمار يت  عندما : االستثماراتجـ ـ 

 .الحقة سنوات عد  دلل اإليرادات عل 

 فةمن ذلةك ومةع ، الشدصةية ددةاراته إ المزارعةون يسةتدد  أن الممكةن مةن فمنةه الةدوافع هذه كل ألجل

ةا .االسةتثمار عمليةة تةت  أن قبةل طويلةة فتةر  تتطلة  أو ،كافيةة  يةر الشدصةية ددةاراتاإل  فةمن أيض 

ا ، كاف   مبلي تجميع ت  إذا إال اإلنتا  في استثماراها يمكن ال المجمد  دداراتاإل  يملةك من فمن وأدير 

 .االستثمار أجل من المال لرأس يحتا  ال من هو عاد   االددار عل  القدر 

ا  نقةل إلتاحةة وذلةك ،للئتمانةات السةو  تدصي  طري  عن عالية إنتاجية تحقي  الممكن من اقتصادي 

 .12األموال لهذه بحاجة ه  ذينال األشدا  إل  المددرين األشدا  من المال رأس

 :االئتمان أسوا ـ 2

 اللةذين األشةدا  يجةدحية  . رسةمي  يةر أو رسةمي بشةكل إمةا اقتصةاد أي في االئتمان أسوا  توجد

 ، المصةالر لتبةادل لألمةوال بحاجةة هة  الةذين األشةدا  إلقراض طر  عد  فائض مال رأس يملكون

 .والمقترض المقرض بين متبادلة وثقة شدصي إدراك يتواجد عندما عاد   الرسمي االئتمان ويت 

ا العفوية االئتمان صيي إن      والمقتةرض المقرض تلقي يت  أال الممكن من ألنه ،كافية تكون ما نادر 

 وسيط رهور نشهد ما عاد   السب  لهذا ، الصفقة إلتما  الضرورية الشدصية العلقات إل  االفتقار أو

 الوسةيط دور ويتمثةل ،االئتمةان عمليةة إلتمةا  الطلة  مةع العةرض بتلقةي بالقيةا  وريفتةه تتمثةل مةالي

 .المصرفي بالنرا  الحدي  االقتصاد في المالي

 عمليةة فيةه تةت  الةذي بالمسةتوى يكةون أن يجة  السةو  فائةد  معةدل فمن الطل  مع العرض تلقي عند

 .الطل  في أو العرض في زياد  هناك يكون ال دللها من والتي السو  وازنت

ا هناك المالي الوسيط تواجد عند       وبةين المةال اقتةراض عنةد المةدفوع الفائةد  معةدل بةين هةامح دائم 

 مثةل الوسةيط تد  التي التكاليف كل الهامح هذا يالطي أن ويج  ،المال إقراض عند المقبوض ذلك

 مةن أنةواع عةد  تصةنيف ويةت  األمةوال، بحمايةة نيالمكلف األمن وأفراد المصرف في المورفين روات 

 .بالصفقة داصة تكاليف أنها عل  التكاليف

ا كبيةر بشةكل المةالي الوسةيط قطةاع احتكةار يةت  مةا    عةاد     ا،  يةر أو رسةمي   أن المحتمةل ومةن رسةمي 

 مةا عةاد   ذلك لتجن  ، التشاليل تكاليف إل  باإلضافة أقل أو أكثر بشكل احتكاري ريع الهامح يتضمن

 صةارمة قةوانين دةلل من أو المصرفي للقطاع الدولة ملكية دلل من مباشر بشكل الحكومات تتددل

 .المصرف معاملت لتنري 

 الصالير  والمزارع االئتمان أسوا  في االئتمان ومشاكل التجارية المعاملت تكاليفـ  3
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 التكاليف في جزء أه  إن دفعها، المالي الوسيط عل  التي الوحيد  التكاليف هي التشاليل تكاليف ليست

 بعمليةة للسةماح الضةروري واإلداري القةانوني النرةا  عةن الناتجةة التجاريةة المعاملت بتكاليف يرتبط

 .االئتمان

 تقصةير عةن النةاتج الدطةر هةو االئتمةان سةو  فةي التجاريةة المعةاملت لتكةاليف الةرئيس السةب     

ةل التقصةير دطةر ولتالطيةة ، تةهإماالتز أداء في المقترض  علة  المدةاطر  عنصةر المةالي الوسةيط يحمت

 المقبوضةة الفائةد  من أكبر رضتالمق قبل من المدفوعة الفائد  تكون أن الممكن من لذلك الفائد ، معدل

 .المقر ض قبل من

 زيةاد  يسةب  ممةا ،إضةافي كضةمان تعهةدات وضع يت  المقترض تقصير عن الناتج الدطر لتدفيض   

 .اإلداريةة ولرجةراءات القانونيةة للعقةود المعقةد  الصةيالة استددا  الممكن من. والمقترض عل  بالتكلفة

 التجاريةة المعةاملت تكةاليف جميةع فةمن االئتمةان قيمةة مةن مئويةة نسةبة أسةاس علة  القيةاس يت  عندما

 .االئتمان مبلي قلت  كلما ترتفع

  : التجارية المعاملت لتكاليف نتيجتان يوجد    

 .استلمه للمددر يمكن والذي الفعال الفائد  معدل تدفيضأ ـ 

 .المبلي اقتراض عند دفعه المقترض عل  الذي الفائد  معدل زياد بـ ـ 

 : لسببين ا  دمحد يكون االئتمان سو  فمن ،سب  لما كنتيجة

  .المال لرأس بالنسبة كاف    ير عرض هناك :وال  أ

 .المال لرأس محدود طل  هناك: ا  ثاني

 :فيالري التمويل قطاع في للدولة التقليدي التددلـ  4

 لتزويةد الريفية التنمية في أساسي عنصر العال  في الحكومات جميع تعتبر :مةالقدي االئتمان سياسةأـ   

 كعامةل الدبةر  وجةود تتطلة  حية  ،كافيةال  ير للمزارعين االئتمانات توفرو .باالئتمانات المزارعين

 .التمويل جان  إل  أساسي

 الةدور هةذا حصةر دةلل من الزراعي القطاع في المالي الوسيط دور عن بالتدلي الحكومات قامت   

 .سورية في الزراعي المصرف ذلك عل  مثال لها التابعة بالمصارف

 والسةب .مةندفض فائةد  بمعةدالت ائتمانةات إعطةاء دةلل مةن االئتمةان مبالي زياد  تحاول الحكوماتو

 بشكل مرن المزارعين قبل من االئتمانات عل  الطل  بذن االعتقاد هو التدفيض من النوع هذا وراء

 .الفائد  بمعدل بقو  يتذثر أنه حي  ،كبير

 : االئتمانات هذه مثل فتر عل  م دذ عد  هناك
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 المعةاملت تكةاليف حةدو  فةمن ، ا  مندفضة يكون أن يمكن االسمي الفائد  معدل أن من بالر   :أوال    

ا مرتفعةة تبقة  قةد التةي المةال القتةراض الفعلية للتكلفة ا  شبيه يكون قد التجارية  للمةزارعين داصةة جةد 

 .الصالار

ا    للسةتثمار كافيةة بحةوافز المسةتثمرين بتزويد يقو  ال مندفض فائد  بمعدل المال اقتراض نرا  :ثاني 

 .مستمر بشكل دارجي دع  وجود عند فقط النرا  هذا تطبي  الممكن من لذا ،السو  في كاف بشكل

 المةزارعين تشةجيع ذلةك علة  مثةال)  للمسةتددمين بالنسةبة سةهل   ا  هةدف االئتمةان جعةل محاولةةثالثةا : 

 عينةي ائتمةان فتر ذلك عل  مثال ) للستددا  وبالنسبة) الكبار المزارعين من أكبر للستثمار الصالار

 هةذه تزويةد يمكنةه الدولةة مصةرف فمن ،أولية مواد شراء بتحويل ا  دارجي االئتمان كان إذا معينة بسلع

 .)  لشرائها بالمال التزويد من بدال   مباشر بشكل المواد

 صةالار لمصةلحة ذلةك علة  مثةال (اآلليات بعض تجن  دلل من بسهولة الهدف هذا تحقي  يمكن     

 عقةد فةي للقتةراض بةه المسةموح للمبلةي أقصة  كحةد معةين حةد فةرض الحكومةة تسةتطيع المةزارعين

 يمكن الواقع في ، الكبير  للمزارع مباشر بشكل توجه لن األموال أن لضمان كاف   ليس هذا،إن (واحد

 .التجارية المعاملت تكاليف بزياد  فقط ستثثر والتي ،عقود عد  توقيع دلل من بسهولة تطبيقها

ا  يمكنةه أوليةة مةواد لشةراء احتياجهةا مةن أكثةر االسةتهلك أجةل مةن نقةود إلة  المةزارع احتةا  إذا أيض 

 ومةر  .النقديةة علة  للحصةول الحكومةة قبةل مةن لةه الممنوحةة األوليةة المةواد بيةع إعةاد  مسةتمر بشكل

 الحصةول المةزارع إجبةار دةلل من التجارية المعاملت تكاليف زياد  عل  فقط سيكون التذثير أدرى

 .أدرى صفقة عل 

 سةوريا مثةل حالةة ففةي ،السةو  بمحصةول االئتمةان احتيةاطي ربةط يةت  اإلدفا  دطر لتدفيض ا ،أدير

، محصةوله لبيةع نتيجةة المةزارع قبةل مةن المسةتل  السعر من تدفيض شكل تذدذ االئتمانات وضع إعاد 

 .13ت )المصرف الزراعي(باالئتمانا تزود التي المثسسة نفس دلل من بيعه يت  والذي

ا ، دول عةد  فةي سةلبية الزراعةي االئتمةان إعانات تجربة كانت لقد: الجديد  االئتمان سياسةبـ ـ   ونةادر 

ا االئتمان نرا  اعتبار يت  ما ةا ،للمةزارعين كافي   فلةذلك ،الدولةة موازنةة علة  ا  كبيةر ئةا  عب يتضةمن ودائم 

 وهذا يطرح التساثل التالي: ،الدولة قبل من دعمه اليت 

 ؟ الشدصي الدع  نرا  دلل من الريف ألسر االئتمان منر لزياد  فعله يج  الذي ما

 بةذن القةول صةحة عةد  إثبةات الممكةن فمةن المحليةة، االددةارات نقةل يكةون أن يجة  :األول الهةدف

 فةي حتة  االسةتهلكات تةوفير علة  نوقةادر نيالمةزارع أن بةدليل االددةار، يسةتطيعون ال المزارعين

 فكيةف ،بةذدرى أو بطريقةة االددةار نيسةتطيعو ال نهة أو اإلنتةا ، فةي الكبيةر  التاليةرات رةروف

 معيشةته  تنرةي  يسةتطيعون أو ،مواسة  الجافةة والمندفضةة اإلنتةا ال دةلل االسةتمرار يسةتطيعون
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 أن الواضةر مةن آدةر؟ محصةول يةذتي حتة  التاليةة للفتةر  واالنترةار حصةاده  مةن نةوع باسةتهلك

 .ما شيء توفير عل  القدر  للمزارعين

 االددةار حسةا  مثةل ) عليةه االعتمةاد مةن المةزارعين تمنةع الرسةمي للددةار المرتفعةة التكلفةة إن

ا ،( المصرفي  المعةاملت تكةاليف مةلتحت  يسةتطيعون ال لةذلك ،صالير  المددر  مبالاله  تكون ما و الب 

 عةن والبعةد الوقةت تكةاليف نةمتضةم ) تسةديدها علةيه  الواج  الرسمية باالئتمانات المرتبطة التجارية

 ال ، (المعلومات نق  بسب  النرا  عل  االعتماد بممكانية الثقة فقدان إل  باإلضافة المصرف، فروع

 أصوله  وضع األسر وتفضل ، لديه  االددارية الطاقة توفر عد  بسب  رسمي بشكل القرويون يددر

  يةر المصةرف يكةون عنةدما المصةارف فةي االسةتثمار مةن أكثةر الذه  في أو والحبو  المواشي في

 .به موثو 

 المعةاملت تكةاليف تدفةيض طرية  عةن داصةة المةالي الوسةيط هةامح تدفةيض هةو :الثةاني الهةدف 

 االسةمي الفائةد  معةدل تدفيض من أكثر الفعال الفائد  معدل هو ا  ليفع المزارعين يحفز ما إن .التجارية

 .التجارية المعاملت تكاليف تدفيض عل  ستعمل الطل  زياد  فمن ، االقتراض عل 

 وزيةاد  ،مباشةر ال  يةر التكةاليف ارتفةاع دةلل مةن المصةرفي للنرةا  اإلداريةة التكةاليف زياد  إن     

 يتوجة  الةذي الفائةد  معةدل ارتفةاع إل  تثدي الكفاء  وعد  ،المصرف مورفي حوافز وقلة ،التوريف

 .دفعه المزارع عل 

 عقةد أي فةي الموجود الدطر عن الناتجة التجارية المعاملت تكاليف تدفيض هو األكبر التحديإن     

 ، وذلك من دلل:ائتمان

 بةذول أول التحصةيل، ووالقةروض الرسةمية االددةارات مةن لكل اإلدارية التكاليف تدفيض يج  :أوال  

 .المددر  الصالير للمبالي

 للحةد الورقيةة األعمةال وتكةاليف (البيروقراطيةة (تدفةيض دةلل مةن اإلداريةة التكةاليف تدفةيض ثانيا :

 المبةالي إعفةاء ، قةروض فةترن )المةورفي ألداء ا  تبعة العلوات وهيكلية الحوافز زياد  طري  عن األدن 

 .الفرعية للمكات  القرارات اتداذ في مركزيةلال طري  وعن ( الخ ..... المستحقة

 لتعةويض وهو الحةل مرتفعة العال  حول للمصارف المباشر   ير المصاريف بذن رئيسال التبرير عاد   

 .القروض لتالطية المندفض الفائد  معدل عن الناتجة التكاليف

 القةروض استرداد معدل زياد  محاولة هو ن،االئتما سو  في الحكومة لتددل مه  واحد هدفوهنالك 

 القضةاء مةن بسةهولة يمكةن والةذي ،الهةامح ارتفةاع لتبريةر اسةتددامه يسةتطيع ال المصةرف أن بحية 

 .االحتكاري الريع عل 

 : الزراعية القروضآثار  :2ـ3ـ2
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 األدةرى والقطاعةات ،دةا  بشةكل الزراعةي القطةاع فةي المسةاند  الدةدمات أهة  مةن القروض تعتبر

 : التالية األهداف تحقي  دلل من التنمية عجلة لتسريع كوسيلة تستعمل والتي ،عا  بشكل

 التي األجل والطويلة المتوسطة القروض حالة في وداصة ،الزراعة في الرأسمالي التكوين زياد ـ  2

 المشةاريع توسةيع أو ،الجديةد  اإلنتاجيةة المشةاريع وتذسةيس ،اآلالت وشةراء ،اتنشةاءاإل علة  تتركةز

 .الحج  اقتصاديات فائد  عل  للحصول القائمة

 واستددا  اإلنتاجية المكونات في والتحدي  ،االستبدال عملية تسهيل دلل من اإلنتا  كفاء  زياد ـ  2

 اسةتددا  بزيةاد  اإلنتاجيةة زيةاد  طرية  عةن التكلفة وتدفيض ،البذار من المحسنة واألصناف األسمد 

 .و يرها الدواجن تربية مثل اإلنتاجية األنشطة بعض في المتطور  والتقنيات المكننة

 فةي الموسةمية التقلبةات ومدةاطر المتاليةر  االقتصةادية الرةروف مواجهة عل  المزارعين ـ مساعد  3

 انتشةار واحتمةال ،بالموسةمية يتصةف الزراعةي اإلنتةا  باعتبةار الجويةة والرةروف ،واإلنفةا  ،الةددل

 .و يرها االحتماالت هذه كل لمواجهة اللزمة السيولة يوفر فالقرض ،الطارئة واألحدا  ،األوبئة

 الةزمن عامةل تذثير لتجن  نسبيا   قصير  فتر  في المدتلفة اإلنتا  وسائل تملك عملية في المساعد  ـ 4

 .14سعاراأل ارتفاع عل 

 :واإلنتاجالقروض ـ 2

إلةة   2000نتةةا  الزراعةةي دةةلل الفتةةر  مةةن ( تطةةور القةةروض وعلقتهةةا باإل2ـةة3ـةة2يبةةين الجةةدول )

 وتطورها بشقي اإلنتا  الزراعي الحيواني والنباتي. ،  2022

 

   )مليون ل.س(.2022 2000( اإلنتا  الزراعي والقروض دلل الفتر   2ـ3ـ2الجدول )

 القروض جمالياإل الحيوانياإلنتا   النباتياإلنتا   سنواتال

2000 225382 222725 337028 8702 

2006 345776 282682 528465 8372 

2007 342735 224083 565828 7740 

2008 402638 250525 653264 22086 

2002 486570 225636 782207 72222 

2020 468822 227333 766255 47220 

2022 452335 320062 762326 86274 

 أعداد مدتلفة. ،المصدر: من إعداد الباح  باالعتماد عل  المجوعة اإلحصائية الزراعية السورية

                                                             
14
 .52ـ55،   5050ـ وزار  الزراعة واإلصلح الزراعي ، المركز الوطني للسياسات الزراعية، واقع الالذاء والزراعة في سورية ، 
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ويرهةةر أن هنةةاك نةةوع مةةن العلقةةة  ،يرهةةر مةةن الجةةدول السةةاب  تطةةور القةةروض واإلنتةةا  الزراعةةي

قةةروض حيةة  نلحةةر أنةةه دةةلل فتةةر  الدراسةةة قةةد نمةةت ال ،اإليجابيةةة بةةين القةةروض واإلنتةةا  الزراعةةي

مليةار  86مليةار ليةر  إلة  حةوالي  8.7مةن  ،المقدمة من المصةرف الزراعةي بحةوالي عشةر  أضةعاف

وذلةك  ، 2008و 2007كما أن القروض قد نمةت بشةكل قفةز  كبيةر  بةين العةامين  ، 2022لير  عا  

اإلنتةةا  الزراعةةي فقةةد تضةةاعفت قيمتةةه  إمةةا ،لموجةةة الجفةةاف التةةي اجتاحةةت أ لةة  منةةاط  القطةةر نرةةرا  

 ، 2022مليةار ليةر  عةةا   762  إلة  2000مليةار ليةر  عةا  337مةن حةوالي  ،دةلل فتةر  الدراسةة 

ومن دلل هذا التحليل يتبةين زيةاد  االهتمةا  الحكةومي بالقطةاع  ،وذلك بشقي القطاع النباتي والحيواني

 الزراعي من دلل تقدي  المزيد من القروض الزراعية.

 االجتماعية:ـ القروض والمؤشرات 2

( عةدد العةاملين 2ـة3ـة2ويبةين الجةدول ) ،للقروض آثار اجتماعية من حي  التذثير علة  مسةتوى الةددل

فةي القطةةاع الزراعةةي ونصةةي  الفةةرد العامةةل فةي الزراعةةة مةةن القةةروض واإلنتةةا  الزراعةةي وتطورهةةا 

  . 2022إل   2000دلل الفتر  من عا  

 

 

 

 

الزراعة ونصي  الفرد العامل فةي الزراعةة مةن القةروض والةددل ( عدد العاملين في  2ـ3ـ2الجدول )

 :15  )ل.س(2022 2000للفتر  

نصةةةةةةي  الفةةةةةةرد مةةةةةةن  الددل الزراعي لسنواتا

 القروض

عةةةةةةدد العةةةةةةاملين فةةةةةةي 

 الزراعة

2000 232680 5282 2455000 

2006 543420 8602 272350 

2007 622600 8366 225245 

2008 722455 22385 825423 

2002 227232 202282 784378 

2020 2058207 65278 724022 

2022 2083450 222463 703675 

                                                             
15
المقصود بالددل الزراعي هو حصة الفرد العامل في الزراعة من اإلنتا  الزراعي ، ونصي  الفرد من القروض هو نصي  الفرد العامل  

 لزراعة من القروض الزراعية.في ا
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 أعداد مدتلفة. ،المصدر: من إعداد الباح  باالعتماد عل  المجوعة اإلحصائية الزراعية السورية

يلحر من الجدول زياد  حصة الفرد العامل في الزراعةة مةن اإلنتةا  الزراعةي فةي القطةر دةلل فتةر  

 ،  2022ألةف ليةر  عةا  2083  إلة  2000الف لير  عةا  232الدراسة بحوالي أربعة أضعاف من 

حيةة  زادت دةةلل  ،وكةذلك األمةةر بالنسةبة لحصةةة الفةةرد العامةل فةةي الزراعةة مةةن القةةروض الزراعيةة 

وتعةةود نسةةبة النمةةو  بزيةةاد  تصةةل إلةة  عشةةرين ضةةعف، ،ألةةف 222إلةة   5282  الدراسةةة مةةن فتةةر

مةن  ،وارتفاعها من اإلنتا  إل  عد  أسبا  ،المرتفعة في حصة الفرد العامل في الزراعة من القروض

ألةةف عةةا  703ألةةف إلةة  24455اندفةةاض عةةدد العةةاملين فةةي الزراعةةة بنسةةبة النصةةف مةةن  :أهمهةةا

 السلع الزراعية . أسعاروارتفاع  ،و زياد  االهتما  الحكومي بالقطاع الزراعي  ،  2022

التةةي تةةن  علةة  وجةةود علقةةة بةةين القةةروض  ،وهنةةا يلحةةر تحقةة  الفرضةةية الثانيةةة بشةةكل كامةةل  

 الزراعية وتحسن مستوى الددل و اإلنتا . 

 

 

 

 

 

 

 المكملة للقروض الزراعية: الزراعية السياساتالمبحث الرابع :

 المسةاعد ت والددما والتسوي  والتسعير واإلنتا  التدطيط سياسات عل  الزراعية السياسات هذه تشمل

 :16 أهمها األهدافن م مجموعة عل  السياسات هذه ركزت وقد .الطبيعية والموارد اإلنتا  ومددلت

 دةللن م االقتصاد االستقرار وفي المحلي، الناتج إجمالي في الزراعي للقطاع فعالة مساهمة تحقي ـ 5

 .المنتج العمل فر  من المزيد وتوفير اإلنتا  زياد 

 الميةزانن وتحسةي الالذائية، الفجو  وتضيي  ،الرئيسة الالذائية السلع من الذاتي االكتفاء معدالت زياد ـ 5

 .الواردات من لقلواأل الصادرات بتنمية الالذائي السلعي

ل تكامة مسةتوى فةي وذلةك األدةرى، االقتصةادية والقطاعةات الزراعةي القطةاع بةين التكامةل تحقية ـة 5

 لقطةاع  الدةا والمةواد المةددلت من هامة نسبة الزراعي القطاع يوفر بحي  اإلنتا ، وتكامل المددلت

 .واألسمد  كاآلالت الصناعية للمنتجات الزراعة استعمال وتكثيف الصناعة،

                                                             
16
   ،.5009ـ5005تحليل الواقع الراهن للقطاع الزراعي للفتر   هيئة تدطيط الدولة ـ 
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 التخطيط واإلنتاج الزراعي:ـ سياسات 1ـ4ـ2

اعتمدت الحكومة منذ الستينات نرا  التدطيط المركزي ، وبدأت تتجه نحو التدطيط التذشةيري وبشةكل 

(. وانعكةةس ذلةةك علةة  الدطةةة السةةنوية التةةي 2220ـةة2286تةةدريجي منةةذ الدطةةة الدمسةةية السادسةةة )

و  ،ية في إعدادها وحتة  إقرارهةاتميزت باعتماد النهج التشاركي من دلل مساهمة كافة الجهات المعن

اعتماد التدطيط اللمركزي من دلل قيةا  المحافرةات بوضةع دططهةا السةنوية فةي ضةوء المثشةرات 

علة  توزيةع  اإلشةرافالعامة . وضمن هذا التوجةه حافرةت السياسةات الزراعيةة علة  دور الدولةة فةي 

مةع إفسةاح المجةال   ،وتوفير جزء من مستلزمات اإلنتةا  وتسةوي  بعةض المحاصةيل الرئيسةة  ،الموارد

للفعاليةةات الداصةةة فةةي اإلنتةةا  والتسةةوي  والتصةةنيع . وبهةةذا تةة  تبسةةيط آليةةة التدطةةيط واالنتقةةال مةةن 

بحي  يتاح للمنتج زراعةة المحصةول  ،التدطيط عل  مستوى المحصول إل  مستوى المجموعة النباتية

 مر و  من قبله من دلل عد  ديارات .ال

تةةةاريخ  52لتعليمةةةات المرسةةةو  التشةةريعي رقةةة   اإلنتاجيةةة الزراعيةةةة السةةةنوية وفقةةا  يةةت  إعةةةداد الدطةةةة 

وبنةاء علة  األسةس  ،2005 7 25تةاريخ 3264وقرار اعتماد الدطةة اإلنتاجيةة رقة   ،2005 7 20

 التالية:

 ة.الزراعي التنمية استراتيجية توجهات 

 الزراعي للقطاع الراهن لواقعا تحليل.  

 لحلها المعتمد  الزراعية والسياسات الزراعي القطاع تواجه التي المشاكل.  

 الدمسية للدطة االقتصادية المثشرات.  

 والقطاعي المثسساتي التحدي  بمشروع المعتمد  المثشرات.  

 المسةاحات  علة الحفةار مةع النباتيةة المجموعةات مسةتوى علة  التذشةيري التدطةيط اسةتمرار 

 .والشوندر والقطن للقمر المدططة

  العلقة ذات والجهات الصلة ذات الحكومية الجهات مع التنسي. 

 وتتذلف سياسات اإلنتا  من سياسات اإلنتا  النباتي و سياسات اإلنتا  الحيواني.

 :النباتي اإلنتاج سياساتأ ـ 

 البيئيةةة األنرمة فةي تنةوع كوجةود القةو  نقةاط مةن العديةد القطةاع هةذا يملك الصعوبات من الر   عل 

 العاملةة اليةدر تةوف الالذائيةة، الصةناعات لتشةجيع ملئمةة مدتلفةة زراعيةة أنرمةة وجود في يساعد الذي

 رسةمت فقةد لةذلكة. اإلنتاجية زيةاد  وإمكانية الداعمة والددمات المناسبة التحتية البن  توفر الرديصة،

 لتةذليل الزراعيةةة التنمية اسةتراتيجية مةع يتناسة  بمةا التاليةة المقترحةة السياسةات السةورية الحكومةة

 :القطاع تنمية فر  وتحسين التحديات
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 الزراعيةةت العمليةا إدار  رروف تحسين دلل من ،النباتي اإلنتا  في الرأسية التنمية اعتماد 

 المسةاحة وحةد ة إنتاجية زيةاد  فةي للمسةاهمة اإلنتةا  عمليةة فةي المةددلت  اسةتددا وتطةوير

 األصةناف وكةذلك ،ةالاللة عاليةة واألصةول األصةناف واسةتددا  وتطةوير تكاليفهةا، ولتدفةيض

 النةادر  والعناصةري والعضةو الدضةري التسةميد نسة  وزيةاد  للجفةاف، المقاومةة واألصةول

 .والضرور  الحاجة بحس 

 ة إلنتاجية النسةبية الميةز  مةع يتوافة  وبمةا ،الزراعيةة والةدورات المحصةولية التراكية  اعتمةاد

 ،ةالعلفية والحبةو  الالذائيةة البقوليةات زيةاد  باتجةاه المحصةولية التراكية  وتعةديل األرض،

 الزينةةت نباتةا زراعةة فةي والتوسةع والتصةدير، للتصةنيع القابلةة المحاصةيل مسةاحات وزيةاد 

 فةي الزراعيةة  الةدور فةي بديلةة اقتصةادية محاصةيل إددةال إمكانيةة ودراسة الطبية، والنباتات

 .االقتصادية العوائد وحس  الزراعية العلمية البحو  نتائج ضوء

 ل دةل مةن المنافسةة علة  قةدرتها وزيةاد  ،أكبةر أهميةة النسةبية الميةز  ذات المحاصةيل إيةلء

 .الماءن م لتر كل مردودية ضوء في المحاصيل أنماط بين والتمييز إنتاجها تكاليف تدفيض

 متطلبةاتن وتذمي ،الحيوية والمكافحة اآلفات لمكافحة المتكاملة اإلدار  مبدأ اعتماد في التوسع 

 ير.التطو

 ر تطةوي ملحرةة مةع األدةرى الجويةة والرةروف بالجفةاف للتنبةث مبكةر إنةذار أنرمةة إنشةاء

  .ةالقائم المنش ت

 ن وتةذمي سةويتها، ورفةع القائمةة والمدةابر الزراعةي الحجةر مراكةز تطةوير متطلبةات تةذمين

 .المجال هذا في جديد  أنشطة إنشاء مستلزمات

 يدة ا فيمة الدارجيةة األسةوا  عةن الكافيةة المعلومةات يةثمن تسويقية معلومات نرا  تذسيس 

 .والمواصفات سعارواأل الحاجة وأوقات المطلوبة السلع أنواع

 إطةاري فة هاأسةعارو ونوعيتهةا وكمياتهةا الجملةة أسةوا  فةي الزراعية المنتجات حركة دراسة 

  .الدادلي التسوي 

 تعةاوني – دةا  – عا ) القطاعات كافة في التسويقية والمثسسات الشركات إقامة تشجيع – 

 (. مشترك

  أسةوا ر فةت بهةدف 2002 لعةا  6 رقة  بالمرسةو  الصةادرات لتنميةة العامةة الهيئةة إحةدا  ت 

 متطةور ر مدةاب وتةذمين ،جودتهةا لضةمان الصةادرات ومراقبةة ،التصةدير وتشةجيع ،دارجيةة

 .تصديره قبل للمنتج الموثوقية لمنر
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 القةدر ن مة يزيد لرنتا  تسويقيا   ممانر توفر الزراعيين للمنتجين نوعية تعاونية اتحادات إقامة 

 .بالتصنيعو أ الحصاد مابعد عمليات بتحسين سواء المنتج كفاء  وتحسين ،المنافسة عل 

 تحقية فةي تسةاه  والمشةتركة المتشةابهة المصةالر ذوي للمنتجةين تسةويقية جمعيةات إقامةة  

 .البيع أسعار في وزياد  الكلفة في تدفيض

 الزراعيةت الصناعا وتشجيع العالمية، والمواصفات للمقاييس وفقا   الزراعية المنتجات تصنيع 

 .والمتطور  منها التقليدية النباتية

 ل وإددةا التصةنيعية المحاصةيل زراعةة فةي والتوسةع للصةناعة الجيةد  األوليةة المةواد تةوفير

 .للتصنيع المطلوبة الجيد  المحاصيل

 التجةار منرمةة وأسةس عالميةا   بهةا المعمةول الةنر  مةع يتوافة  بمةا للةدع  جديةد  آليةات تبنةي  

 .17العالمية

 :الحيواني اإلنتاج سياساتبـ ـ 

ي فة تنةوع كوجةود ،القةو  نقةاط مةن كثيةرا   القطةاع هةذا يملةك العديةد  الصةعوبات وجةود مةن الةر   عل 

 التحتيةة  البنة تةوفر الرديصةة، العاملة اليد توفر الالذائية، الصناعات لتحسين مناس  الحيواني اإلنتا 

 السياسةات مةنة حزمة الحكومة وضعت فقد لذلك .اإلنتاجية زياد  وإمكانية الداعمة والددمات المناسبة

 فةر  وتحسةين ،الحيةواني  اإلنتا كفاء  لتحسين الزراعية التنمية استراتيجية في المتضمنة التفصيلية

 :الحيواني اإلنتا  أنشطة ودع  التنمية

  والحيواني النباتي اإلنتاجين بين والتوازن التكامل تحقي.  

  وإكثارهةاة المددلة أو المحليةة المحسةنة والعةرو  السةلالت لدراسةة اللزمةة باألبحةا  القيةا 

 .ونشرها

 (بةيض – صةوف – حلية  – لحة )  المدتلفةة المنتجةات مةن الحيوانيةة الوحةد  إنتاجيةة تطوير 

 وتةذمين ،ةاإلنتاجية عاليةة حيوانيةة أنةواع وإددةال ،والتةدريج التحسةين عمليةات بواسةطة وذلةك

 وتةذمين ،الدضةراءف واألعةل الدشةنة األعةلف إنتةا  زيةاد  دةلل من لها اللزمة األعلف

 تحسةين علة  والتركيةز ،افيهة الرعةي وتنرةي  ،الباديةة مراعةي وتنميةة ،األعلف من احتياطي

 .المربين  عل وتوزيعها المحسنة الكباح وإنتا  ،العواس أ نا  إنتاجية

 الحيوانةاتن مة وبداصةة ،والرابعةة الثالثةة االسةتقرار مناط  في للماشية مزارع إقامة تشجيع 

 (.األران  الدواجن، األ نا ، الماعز،) ةوالمتذصل مةذقلالمت الصالير 
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 الحيوانةاته هةذ ولتحصين ،الوقاية برامج لتنفيذ البيطرية األدوية من اللزمة المتطلبات تذمين 

 .محليا   األدوية إنتا  وتشجيع والمشتركة، المدتلفة الحيوانية األمراض من

 مبكةرر إنةذا أنرمةة إنشةاءو ،المدتلفةة الحيوانيةة األمةراض عةن للتقصةي دةا  برنامج وضع 

 .الدصو  بهذا

 الحيوانية بالثرو  الداصة الحجر وأنرمة المدابر تطوير.  

 ي فة التصةنيع منشة ت إقامةة وتشةجيع ،الحيوانيةة الثةرو  لمنتجةات الريفيةة الصةناعات تطةوير

 .العالمية المواصفات تحق  التي الجود  عل  التركيز مع اإلنتا  مناط 

 (نوعيةةة تعاوني اتحادات – تعاونية جمعيات) الزراعيين المنتجين بين المشترك العمل تشجيع 

 الحيوانية الثرو   عل الحصول وتنري  ،بينه  فيما الددمات توزيع ولتحسين نشاطاته  لتنسي 

 ،اإلنتةا  تكةاليف تدفةيضي فة يسةاه  مما حصولها حين األعلف أزمات أثر وتفادي وإدارتها

 .المشترك العمل مردودية من ويحسن

 يدة ا فيمة الدارجيةة األسةوا  عةن الكافيةة المعلومةات يةثمن تسويقية معلومات نرا  تذسيس 

 .والمواصفات سعارواأل الحاجة وأوقات المطلوبة السلع أنواع

 إطةاري فة هاأسةعارو ونوعيتهةا وكمياتهةا الجملةة أسةوا  فةي الحيوانيةة المنتجات حركة دراسة 

  .الدادلي التسوي 

 تعةاوني – دةا  – عا  (القطاعات كافة في التسويقية والمثسسات الشركات إقامة تشجيع – 

 (.مشترك

   أسةوا فةتر بهةدف 2002 لعةا 6  رقة بالمرسةو  الصةادرات لتنميةة العامةة الهيئةة إحةدا  تة  

 لمةنر  متطةور مدةابر وتةذمين جودتهةا لضةمان الصةادرات ومراقبةة ،التصةدير وتشةجيع ،دارجيةة

   .تصديره قبل للمنتج الموثوقية

 المواقع بعض في وتنقيتها السورية البادية في الشر  مياه توفير.  

 التجةار منرمةة وأسةس عالميةا   بهةا المعمةول الةنر  مةع يتوافة  بمةا للةدع  جديةد  آليةات تبنةي  

  18.العالمية

 :والتسويقية السعرية السياساتـ 2ـ4ـ2

ه بة تتميةز مةا أهة  وإن ،التعةديلت بةبعض الزراعيةة للمنتجةات والتسةعير سةعاراأل سياسةة مةرت لقةد  

 :الحالية السعرية السياسة
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  الدطةطذ لتنفية وسةيلة سةعاراأل واعتبةار ،الزراعية التنمية سياسات مع السعرية السياسة تلز 

 .الرئيسة بالمحاصيل يتعل  ما داصة اإلنتاجية

 الشةوندرن القطة  الصةفراء الةذر   الشةعير  القمةر) وهةي الرئيسةة المحاصةيل بتسةعير االكتفةاء 

 هةوامح وإعطةاء ، اإلنتةا تكاليف دراسة إل  استنادا سعاراأل تحديد يت  حي  ،(التبي السكري

 سةعاراأل زيةاد  مةع تماشةيا   2005 عا  منذ المنتجات هذه أسعار في الزياد  بدأت وقد ربحية،

  .والمحروقات األسمد  أسعار وتحرير العالمية

   2020ـ2000  الفتر دلل المنتجات هذه أسعار في الزياد  ( 2ـ4ـ2)الجدول يبين

 )ل.س كي( 2022ـ2000الرسمية المحدد  من قبل الدولة  سعار(تطور األ 2ـ4ـ2الجدول )

 2022 2020 2002 2008 2006 2004 2002 2000 البيان

 22.5 20.5 20 26.5 23 22.5 22.8 22.8 قمر قاسي

 22 20 22.5 26 22.5 22.5 20.8 20.8 قمر طري

 42 42 42 36 33 32 32 30.75 قطن

 4.5 4.5 3.75 3.75 2.7 2.5 2.25 2.25 شوندر سكري

 27 26 26 25 2.5 8.5 8 7.5 شعير

 28 27 27 25 22 2 8 8 ذر  صفراء

   234 223 227 220.5 23.5 85 77 70 تبي

 ـذعداد مدتلفة . ةالمصدر: وزار  الزراعة واإلصلح الزراعي ـ المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوي

 

 القطةن أسةعار إمةا الحةلو ، درجةة وفة  تحديةدها يةت  السةكري الشةوندر أسةعار بةذن الملحرةة وتجةدر

 للمساحات العالمي السعر حس  للقطن الشراء أسعار تحدد كما .المنتج ومواصفات التسلي  فتر  حس 

 .المدططة المساحات عن تزيد التي

وقد شهدت سياسات التسوي  الزراعي فةي نفةس الوقةت مجموعةة مةن التطةورات نتيجةة إفسةاح المجةال 

 تسةوي  مجةالي فة مسةاهمته زادت حية  ،التسةويقية العمليةة فةي أوسةع بشةكل بالددولللقطاع الدا  

إضةافة إلة  مشةاركته فةي تةوفير مسةتلزمات اإلنتةا   ،الزراعيةة منتجةاتن المة العديةد وتصدير وتصنيع

 العةا  القطةاع بمثسسةاتع والتصةني في حين اقتصر التسوي ،الزراعي مثل األسمد  والمواد الكيماوية 

 .القمر تصدير وكذلك ،والتبي السكري والشوندر القطن لمحاصيل

 

 :التالية بالنقاط الزراعي للتسوي  الراهن الواقع تعكس التي المتدذ  اإلجراءات تلدي  ويمكن  
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 المحاصةيلا عةد منها، الرئيسة وحت  الزراعية للمنتجات اإلجباري التوريد سياسة عن التدلي 

 .( تبي ، شوندر ، قطن ) للدولة لها المصنعة المعامل  ملكية تعود التي

 تسةويقهار المحصةو عةدا الدةا  القطةاع قبةل مةن الزراعيةة المنتجةات كافةة بتصةدير السةماح 

 .القمر لمحصول إضافة بالدولة

 منتجةات – أرز – سةكر ) منها الحاجة لتوفير الالذائية المواد باستيراد الدا  للقطاع السماح 

 .( محليا   المتوفر   ير وداصة مدتلفة

 نأو ،ةالدول بمثسسات تسويقها المحصور  ير للسلع بالنسبة تذشيرية المحدد  سعاراأل اعتبار 

 .المثسسات لهذه بالبيع للرا بين ملزمة هي المحدد  سعاراأل

 :يلي كما تسويقها قنا  حس  مجموعات ثل  إل  الزراعية المنتجات تقس  تقد  ما عل  وبناء

ه هةذ تضة  : الحكوميةة للمثسسةات إنتةاجه  بتسةلي  المزارعةون يلتةز  التةي المحاصةيل مجموعةةـة 2

 وتحدد .الشوندر و والتبي القطن وهي حصري بشكل بتصنيعها الدولة تقو  التي المحاصيل المجموعة

 ويحسة  إنتاجها  موس بداية قبل العلقة ذات األطراف جميع تض  مدتصة لجنة المنتجات هذه أسعار

 .ربر هامح إليه مضافا   اإلنتا  تكلفة أساس عل 

 بيعهةاو أ ،الحكوميةة للمثسسةات إنتةاجه  تسةلي  للمةزارعين يمكةن التةي الحقلية المحاصيل مجموعةـ 2

 هةذه أسةعار وتحةدد ،والعةدس والحمة  والشةعير القمةر المجموعةة هةذه تضة  ،المحليةة األسةوا  فةي

 .فقط الدولة لمثسسات البيع حال في ملزمة سعاراأل وتعتبر موس ، كل بداية قبل المحاصيل

ض العةر لقةوى تبعةا   سةعرها فيتحةدد ،األدةرى والحيوانيةة النباتيةة والمنتجةات المحاصةيل مجموعةةـة 3

 اقتصةادو نحة التوجه ومنها الجديد  التوجهات وف  بها المناطة المها  تنفيذ من لتمكينها وذلك ،والطل 

 فةي للمسةاعد   المتطةور والتجهيةزات العمةل متطلبةات تةوفير إل  الحكومة وتسع ..االجتماعي السو 

 :مايلية نجد المجموع هذه وضمن .الملئمة العمل بيئة توفير

ول  الشةركة تتة بينمةا ،اإلنتةا  مةن% 25 بتسةوي  الدةا  القطاع يقو  :والفواكه الدضار منتجات ـ 2

وتةةت  عمليةةات  ،العامةةة للدةةزن وتسةةوي  المنتجةةات الزراعيةةة والحيوانيةةة تسةةوي  بةةاقي كميةةات اإلنتةةا 

ة و المفةر ، الجملةر تةاج الضةمان، المنةتج،)التسوي  الدادلي للدضراوات والفواكه عبر قنوات عديةد  

 بتمويةل الجملةة تجةارض بعة يقةو  الحةاالت مةن كثيةر وفةي .بالعمولةة الوسةطاء إلة  إضافة  )مستهلكال

 الجملةة، لتةاجر البيةع قيمةةن مة% 7ـة5وعاد  مايدفع المنتج عمولة البيع  ،تسوي  اإلنتا  لقاء المنتجين

ا عةن طرية  نضةجه قبةل الفواكةهء شةرا يةت  "و البةا .سةعر البيةع عةن طرية  المةزاد العلنةي تحديد ويت 

 .اإلنتا  وتسوي  والنقلت العبوا بتذمين ويقو من القيمة مقدما  ا  الضمان الذي يدفع جزء

مةةن قبةةل المنتجةةين وتجةةار الجملةةة  ودارجيةةا   ـة تسةةوي  منتجةةات البيةةوت المحميةةة : يةةت  تسةةويقها دادليةةا  2

مع اإلشار  إل  وجود شةركات و مثسسةات تعمةل بشةكل نشةيط فةي مجةال تصةدير البنةدور   ،والمفر  
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الكوسةا( بواسةطة  ،الفليفلة  ،الديار  ،ويت  تصدير بعض المنتجات إل  دول الجوار ) البندور   ،أحيانا 

شةةركات و مثسسةةات زراعيةةة تعمةةل فةةي مجةةال تصةةدير المنتجةةات الزراعيةةة وتسةةتدد  بةةرادات داصةةة 

% 20%من الكميةات المصةدر  تةذه  إلة  دول الدلةيج و20ن ، وإطن للبراد الواحد 25ـ20بحمولة 

 إل  الدول األجنبية.

 ـ السياسات الخاصة بالخدمات المساعدة:3ـ4ـ2

  وير الدةةةدمات المسةةةاعد  والتةةةي تتطلةةةالتنميةةةة الزراعيةةةة السياسةةةات التاليةةة لتطةةة اسةةةتراتيجيةتتضةةمن 

 والدولية: يميةقلاألمساعد  الجهات 

  ة التنميةة اسةةتراتيجيةواضةةحة المعةةال  للبحةةو  الزراعيةةة بشةةكل ينسةةج  مةةع  اسةةتراتيجيةوضةةع

هةذه ع ما يتف  مةوإعاد  هيكلة البرامج البحثية ب ،وتحديد المجاالت البحثية وأولويتها ،الزراعية

 المحافرة عل  استدامة الموارد وتحسين البيئة. وبما يساعد عل  ستراتيجية،اال

 للملوحةة ة زروعةة المتحملةة للجفةاف والمقاومةالعمل عل  إيجاد البدائل المناسةبة للمحاصةيل الم

احتياجةةات القطةةر ع والتةةي تتناسةة  مةة ،االقتصةةادي األفضةةلحاجةةة للميةةاه وذات المةةردود  أقةةلو

 عل  الملوحة واالستدامة. والسكان، عل  أن التثثر بشكل سلبي

 مجمعات وراثيةة تشةمل كافةة األنةواع وحفرهةا وفة   اءإنشتطوير آلية حفر األصول الوراثية و

ووضةةع تشةريع يةنر  عمليةة تةةداول هةذه األصةول وحقةو  القطةةر  ،األسةالي  العلميةة المتطةور 

 فيها.

 يميةة والدوليةة بمةا يدةد  قلالتعاون مع المنرمةات والمراكةز والمثسسةات الوطنيةة والعربيةة واأل

 تحقي  هذه اإلجراءات.

  د.واإلرشا البحو  اتنشاط بين العمل تنسي 

 إلة  ونقلهةا ،المتدصصةة اإلرشةادية البةرامج تنفيةذ مةن لتمكيةنه  الةزراعيين المرشةدين تذهيةل 

 .تدصصي وفني علمي طابع ذات تدريبية دورات بمقامة وذلك ،المنتجين

 أو النقةلط وسةائ أو السةكن أو العناصةر مةن مايلزمها بكافة ودعمها اإلرشادية الوحدات تذهيل 

 .و يرها والبصرية السمعية المدتلفة التجهيزات

 ة األسةروي المشةاريع إلدار  وتذهيلهةا الريفيةة المةرأ  أداء لتحسةين داصةة بةرامج إعةداد

  .الريفية والصناعات

 ل نقة ووسةائط إيضةاح ووسةائل وتجهيةزات مدةابر مةن التعليميةة المثسسةات متطلبةات تةذمين

 .الطل  وأعداد يتناس  بما المدرسين من المثهل الكافي والعدد
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 د أعةدا وزيةاد  الزراعةي القطةاع فةي العاملةة الكةوادر وتةدري  لتذهيةل متكامةل برنةامج وضةع

 .وأثناءهاة الددم قبل التدري  فيها بما ،لذلك المتزايد  االحتياجات لتالطية التدريبية المراكز

 األهميةةت ذا المواقةع في التدري  لشروط مستوفية ومتطور  متدصصة تدريبية مراكز إقامة 

 المتةدربين، سكن ،رمداب مطع ، مطالعة، قاعاتت )الددما لواز  عل  تحتوي التي الزراعية

 .19.....(إيضاح وسائل

وفةةي إطةةار انةةدما  المةةرأ  الريفيةةة وتعزيةةز دورهةةا فةةي التنميةةة أحةةدثت مديريةةة تنميةةة المةةرأ  الريفةةة فةةي 

 وزار  الزراعة واإلصلح الزراعي بهدف:

والتةي يةت   ـ التدفيف من حد  الفقر في الريف السوري من دلل بح  ميداني في المناط  األشد فقةرا   

 ادتيارها حس  دارطة الفقر في الريف السوري .

ـ تعزيةز دور المةرأ  الريفيةة فةي التنميةة مةن دةلل تمكةين النسةاء الريفيةات مةن إقامةة مشةاريع صةالير  

 األسر  الريفية وذلك من األنشطة التالية : تساه  في زياد  ددل ،مدر  للددل 

 أـ إقامة دورات تدريبية حول تذسيس وإدار  المشاريع الصالير  والمهارات التسويقية .

 بـ ـ تذهيل العاملت في التنمية الريفية عل  المواضيع السابقة.

 جـ ـ إحدا  مركز دائ  لبيع وعرض منتجات مشاريع النساء الريفيات.

  20  صةندو  دوار فةي  20ر  علة  توليةد فةر  العمةل فةي الريةف مةن دةلل أحةدا   ـ تعزيز القةد

 قرية مدتار  من قرى الريف السوري حس  دارطة الفقر.

الذي أحد  صندو  دعة  اإلنتةا  الزراعةي اسةتنادا  يرية صندو  دع  اإلنتا  الزراعي،كما أحدثت مد

ويهدف إلة  المسةاهمة بتحقية  األمةن الالةذائي  ،  2008  لعا  22إل  أحكا  المرسو  التشريعي رق   

وتعزيةز القةدر  التنافسةية لرنتةا  الزراعةي . ويقةو  بتقةدي  مبةالي  ،والكفاء  االقتصادية للعملية اإلنتاجية

بعةةةض المنتجةةةات  أسةةةعاربحيةةة  تالطةةةي  ،الةةةدع  المدصصةةةة لتحقيةةة  السياسةةةات الزراعيةةةة المقةةةرر 

عامة ضةد الجائحةات التةي يتعةرض لهةا اإلنتةا  الزراعةي . ومستلزمات اإلنتا  الزراعي والمكافحات ال

ويحةةل الصةةندو  بذسةةالي  الةةدع  المنصةةو  عليهةةا بالمرسةةو  التشةةريعي محةةل أسةةالي  وأشةةكال الةةدع  

المتبعةةة حاليةةا وبالتةةدريج و بالتطةةاب  مةةع شةةروط منرمةةة التجةةار  العالميةةة . ويضةةاف إلةة  ذلةةك صةةدور 

 ،  النةار  للوحةد  الجويةة الزراعيةة2007  لعةا  2لقةانون رقة   مثل ا ،العديد من التشريعات والقوانين

   النار  للحجر الصحي النباتي.2007  لعا  26والقانون رق   ،

 : الزراعي اإلنتاج بمدخالت الخاصة السياساتـ 4ـ4ـ2

 القةرنت تسةعينا منةذ العةا  إطارهةا فةي الزراعي القطاع بمددلت المتعلقة الزراعية السياسات تميزت

 فةي الةريف وتكةالي كالمحروقةات المسةتلزمات بعةض لةدع  التةدريجي بةالتدفيض اآلن وحتة  الماضي
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 لبعضةها إلالائةه  إلة الوصةول ثة  ،الزراعيةة بالمشروعات الداصة الكهرباء و ،الحكومية المشروعات

 هةذه تسةع  الوقت نفسي وف .البذار أنواع وبعض الزراعية واآلالت والمبيدات الكيماوية األسمد  مثل

 السةماح دةلل مةن المنتجةينل متنةاو فةي وجعلهةا ،الزراعةي اإلنتةا  مسةتلزمات تةوفير إلة  السياسةات

 المكافحةة لمةواد بالنسةبة وداصةة ،تالمسةتلزما مةن الكثيةر وتةداول واسةتيراد بمنتةا  الدةا  للقطةاع

 مسةتلزمات إل  إضافة ،الزراعية والعددت واآلال المثمر  والالراس والشتول الدضار وبذار واألسمد 

 .و يرهاة العلفي والمواد البيطرية كالمستلمات الحيوانية الثرو 

 :السابقة السياسات أهداف ومن

 ت الحلقةا مةن والحةد مناسةبة+ال واألوقةات الجيةد  بالنوعيةة الزراعيةة المسةتلزمات تةوفير

 منهةاد الفاقة ولتدفةيض السةتددامها النراميةة المعةايير وتحديةد ،تكلفتهةا فةي تزيد التي الوسيطة

 .توزيعها آليات وتطوير

 بةا وفةتر ،العةا  بالقطةاع الرئيسةة اإلنتةا  مسةتلزمات تةوفير حصةر عةن التةدريجي التدلةي  

  الدةا للقطةاع والسةماح ،أفضةل وجةود  أقةل أسةعار لضةمان القطاعةات كافةة بةين المنافسةة

 .عليها الدولة رقابة ضمان مع وتوزيعها المستلزمات بتذمين

  ة الزراعية المحاصةيل لمدتلةف المحسةنة البةذور لتةذمين البةذار إلكثةار العامةة المثسسةة دعة

ة للبيئةة بملئمتهةةا تتصةةف والتةي ،منهةا سةتراتيجيةواال الرئيسةةة وداصةةة ،والدضةراوات

ن مة بةدال   وفنةي دةدمي طةابع ذات هيئةة لتصةبر إحةداثها مرسةو  وتعةديل العاليةة، وبمنتاجيتهةا

 .اقتصادية مثسسة

 الدادلية  لألسوا والمناسبة العالية اإلنتاجية ذات لألصناف الموثوقة و السليمة الالراس تذمين 

 .للبيئة الملئمةة الحديث واألصناف األنواع إددال عمليات وتطوير الدارجية، والمنافسة

 وتحديةد  المسةتورد البةذور الدتبةار الوراثيةة البصةمة ولدراسةة الوراثيةة للهندسة مدابر إنشاء 

 .البذار لتداول دا  قانون ووضع هويتها،

 المستورد  األسمد  منافسة تستطيع بحي  وكما   نوعا   المحلية األسمد  صناعة تطوير. 

 اإلرشادية الوحدات مستوى عل  وتعميمها التربة تحليل مدابر بمقامة التوسع.  

 لترشةيد  المقةرر الزراعيةة والةدورات الزراعيةة المنةاط  وف  السمادية المعادلة تعديل دراسة 

  20.استددامها

 الحكوميةةت المثسسةا تقةو  حية  ،العةا  القطاع قبل من المستلزمات هذه بعض تسعير عمليات تستمر

 بوضةع واألعةلف  واألسةمد البةذار مثةل الرئيسة المستلزمات ألنواع والموزعة المستورد  أو المنتجة
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 المواسة  بعةض وفةي ، طبسةي ربةر هةامح إضةافة مةع التكةاليف دراسةة إل  استنادا   المواد لهذه تسعير 

 المةواد زيةاد  مثةل الموزعةةد المةوا كميةات بزيةاد  الحكوميةة المثسسةات تقو  اإلنتا  والضعيفة الجافة

 وزار  تقةو  الدةا  للقطةاعة وبالنسةب .الحيوانيةة الثةرو  علة  المحافرةة فةي المةربين لمسةاعد  العلفيةة

 علة  والتةدقي  اإلطةلع بعةد الزراعيةةت للمسةتلزما والمفةر  الجملةة أسةعار بتحديةد والتجار  االقتصاد

 الجهةات تعةدد يةوفر كمةا ، ربةر هةامح إضةافةع مة المسةتورد أو المنةتج قبةل من المقدمة التكاليف بنود

 لعوامةل الفرصةة يعطةي ممةا ،للتنةافس المناسةبةة البيئة الزراعيةة المةواد مةن للكثيةر والمسةوقة المنتجةة

 .المواده هذ أسعار تحديد في متزايدا   دورا   لتلع  السو 

  إدار مجلةس قبةل مةن البةذار إلكثةار العامةة المثسسةة طرية  عةن المةوزع البةذار أسةعار تحديةد يةت 

 مةنى األدةر لألنةواع بالنسةبة إمةا .الزراعةي واإلصلح الزراعة وزار  قبل من تقر ث  ومن المثسسة

 العةرض  حسة هاأسةعار تحديد فيت  ،الدضراوات بذار مثل إنتاجها من المثسسة تتمكن ل  التي البذار

 .والطل 

 ومنتجاتهةال المحاصةي ومدلفةات الطبيعيةة المراعةي هةي سةورية فةي لألعةلف الرئيسةة المصةادر إن

 وترتكةز .والزراعةيي الالةذائ التصةنيع مدلفةات إلة  إضةافة ،والمصةنعة الدضةراء واألعةلف الثانويةة

 العةا  القطاعةات كافةةك وإشةرا ،السةو  تحريةر علة   2287  عةا  منةذ األعةلف تةوفير سياسةات

 هةذه كانةت أن بعةد أنواعهةاف بمدتلة العلفيةة المةواد وتةداول واسةتيراد إنتةا  فةي والمشةترك والدةا 

 الثةرو  متطلبةات مةن ا  جةزءن تةثم تةزال ال التةي ،لألعةلف العامةة بالمثسسةة محصةور  العمليةات

 إلة  إضةافة ،الصةفراء الةذر  مةنل والقلية والندالةة الشعير أساسي بشكل الجافة األعلف من الحيوانية

 المةواد هةذه مةن األكبةر الجةزءر بتةوفي الدةا  القطةاع يقةو  بينمةا ،والكسةبة العلفيةة المركةزات بعةض

 .الدواجن أعلف وداصة

 علة ل كامة بشةكل إلالاءهةا إلة  وصةوال   اإلنتةا  مستلزمات عن تدريجيا   الدع  رفع عل  العمل بدأ وقد

 علة ي النسةب الةدع  علة  اإلبقةاء مةع  2002 عةا  فةي األسةمد  أسةعار تحريةر وتة  ،المستلزمات كافة

 المرويةةت للمسةاحا والصةيانة التشةاليل تكةاليف علة  الجزئةي الةدع  وأيضةا،  )تالمازو ( المحروقات

 المساحات المروية. إجمالي من%30 بحدود تشكل والتي الحكومية المشاريع من

ي التعةاون الزراعةي المصةرف قبةل مةن المسةلمة األسةمد  أسةعار تطةور ( 2ـة4ـة2يبةين الجةدول )

 .ل.س طن

 2022 2022 2020 2002 2008ـ2005 البيان   السعر

 30500 22000 26680 26680 8200 %46يوريا

 26500 24200 22260 22260 6500 %33.5نترات األمونيو 
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 ـ 26000 20880 20880 5800 %30نترات األمونيو  

 32000 22000 22000 22000 8260 %46فوسفات سوبر 

 40000 40000 40000 57000 22500 %50سلفات البوتاس 

 قرارات مدتلفة. ،المصدر:المصرف الزراعي التعاوني

 

 أسةعار لحةر تة  ثة  األسةمد ، أسةعار فةر  عةن للمةزارعين التعةويض تة  األسةمد  أسةعار تحريةر لةدى

 دعة   تة كمةا .الدولةة قبةل مةن هاأسةعار المحدد  للمحاصيل والسعر اإلنتا  تكاليف في الجديد  األسمد 

 تحريةرن عة للتعةويض هكتةار/س.ل 8000 بقيمةة المردصةةت للمسةاحا دا  بشكل القطن مزارعي

 ة بقيمة الصةفراء الةذر  مزارعةي دعة  تة  السةيا  نفةس وفةي ، 2002  فةي عةا  األسةمد أسةعار

ة بقيمةة البنةدور  ومزارعةي ،ل.س هكتةار 6000ة بقيمة البطاطةا ومزارعةي هكتةار،/س.ل20000

 . هكتار/س.ل 5000

 .وتة  التعةويض 2008ل.س لتةر فةي عةا   25ـة25ل.س لتةر إلة  7ت  زيةاد  سةعر لتةر المةازوت مةن 

ل.س هكتةةار عنةةدما كةةان 25000لمزارعةةي القطةةن للمسةةاحات المزروعةةة والمرويةةة مةةن اآلبةةار بقيمةةة 

هكتةةةةار عنةةةةدما كةةةةان سةةةةعر المةةةةازوت ل.س 30000وبقيمةةةةة  ،ل.س لتةةةةر20سةةةةعر لتةةةةر المةةةةازوت 

 ل.س لتر.25

 السياسات الخاصة بالموارد الزراعية :ـ 5ـ4ـ2

 تهت  هذه السياسات بتطوير وتحسين استاللل الموارد التالية: األراضي ـ المياه ـ الموارد البشرية.

 ـ سياسات الموارد األرضية:1

 :مايلي الزراعية التنمية استراتيجية حس  األرضية الموارد استاللل تحسين سياسات تشمل

 ل المحاصةي إلنتةا  المثلة  المنةاط  تحةدد ،للقطةر اقتصةادية زراعيةة بيئيةة دارطةة وضةع

 وباسةتددا ة النسةبي الميةز  ووفة  السورية األراضي تصنيف مع وتتناس  ،المثمر  واألشجار

 .الجالرافي المعلومات نرا 

  ر وحفة ،األراضةي واستصةلح ،الةري مشةاريع دةلل مةن المرويةة الزراعيةة المسةاحات زيةاد

 .المائيةض لألحوا المتجدد  اإلمكانيات عتبارباال مذدوذا   فيها المسموح المناط  في اآلبار

  والهضةبيةة الجبلية للمنةاط  االستصةلح مشةاريع دةلل مةن البعلية الزراعية المساحات زياد 

 .المثمر  واألشجار بالمحاصيل وزراعتها

 المالذيةةر العناصة نقة  بسةب  الدصوبية دواصها تدهورت التي والمساحات المناط  تحديد 

 طرية  عةن دصوبتهان لتحسي هادفة برامج ووضع الزراعية، اإلنتاجية إمكانيتها أضعف مما

 .لها الناقصة الالذائية العناصر عبرإضافة أو ،المحصولي التعاق 
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 الريفيةوند يعتمة والتةي والصةعبة الحديةة المنةاط  فةي الزراعيةة التقانات لتطوير برامج وضع 

 المتاحةةر البةذو أصةناف تحسةين ذلةك ويتطلة  ،الزراعةة علة  فيهةا عمةالته  أو ددلهة  فةي

 .اقتصاديةة ريعي وذات لها مناسبة زراعات عن والبح  ،فيها الحيوانية الثرو  وتحسين

 دةللن مة المشةتتة الزراعيةة الحيةازات لتجميةع عملةي لبرنةامج الةلز  القانوني اإلطار وضع 

 .مشتركةة تعاوني جمعيات إطار ضمن الددمات وتقدي  ،األراضي الستثمار مشتركة صيالة

 ميزانيةة  إلة إضافة ،اللز  التمويل لتوفير والعالمية يميةقلاأل والجهات المنرمات مع التعاون 

  21.الحكومة

 الةري  وزار تقةو  حية  األراضةي، استصةلح عمليةات بتنفيةذ والزراعةة الةري وزارتةي مةن كل تقو 

 وسطي وإن .ةالحكومي الري شبكات وإقامة ،السدود وبناء ،المروية المناط  في األراضي باستصلح

 الزراعةي واإلصةلحة الزراعة وزار  تقةو  بينما .هكتار ألف20  بحدود سنويا   المستصلحة المساحات

 الملئمةة وحسة  والمحاصةيل  المثمةر باألشةجار لزراعتهةا والهضةابية الجبليةة األراضةي باستصةلح

 ، سةنويا هكتةار ألةف26 بحةدود األديةر ت السةنوا فةي المستصةلحة المساحات متوسط بلي حي  ،البيئية

 األراضةي كاستصةلح مكونةات بعةد  تعمةلي التة الريفيةة التنميةة مشةاريع مةن مجموعة دلل من وذلك

 دارجيةا   ممولةة المشةاريع هةذه ومعرة  ،المسةتهدفة  للمنةاط القروض وتذمين ،الشاملة الريفية والتنمية

 وبمساهمة من الحكومة. قروض شكل عل 

 

 

 ـ سياسات الموارد المائية:2

ت توجهةا مةع تماشةيا   المكةون هةذا أداء ورفةع ،الميةاه اسةتددا  كفةاء  تحسةين إلة  الحكومةة تسةع 

  تقةدي فةي والدوليةة العربيةة المنرمةات جهةود مةن االسةتفاد  متضةمنة ،ةالزراعية التنميةة اسةتراتيجية

 :دلل من وذلك المياه موارد من االستفاد  تواجه التي العقبات لتجاوز المساعد 

 تنرةي ل دةل مةن المتجدد  الموارد بحدود عليها والمحافرة الري مياه واستددا  إدار  تحسين 

 .استددامها أنماط وتحسين استثمارها

 المياه  استددا كفاءات وزياد  ،المائية الموارد استنزاف من للحد تهدف مائية سياسات اعتماد 

 المعالجةةي الصةح الصةرف مياه من واالستفاد  ،منها الزراعية وبداصة القطاعات شت  وفي

 .الزراعة في

  د ترشةيل) التربةة تحةت – موضةعي – رذاذ – التنقةيط ( الةري فةي الحديثةة التقانةات اسةتددا

ر المصةاد داصةة ،المائيةة المصةادر كافةة علة  وتطبيقهةا والجوفيةة السةطحية الميةاه اسةتثمار
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ة اللزمة المثسسةية والبنة  واإلرشةادية والفنيةة التمويليةة التسةهيلت وتةذمين ،الجوفيةة المائيةة

 .فيها الزراعات وأنواع األرض طبيعة مع يتناس  وبما للتنفيذ

 ةالجوفية الميةاه اسةتثمار وتنرةي  ،المدالفةة اآلبةار وضةع وتسةوية ،العشةوائية اآلبةار حفر إنهاء، 

ة ومراقبة والحاجةة المةائي المتجةدد وفة  المقننةات وتحديةد ،اآلبةار علة  عةدادات وتركية 

 .االستهلك

 الصرفن م أو كيماويا   أكان سواء ،ودرجاته أنواعه بمدتلف التلو  من المياه مصادر حماية 

 .البادية في هو كما التملر من أو الصحي

 الةريج بةرام تنفيةذ وضةع فةي مشةاركته  وزيةاد  ،الميةاه لمستددمي جمعيات أو روابط إيجاد، 

 .والتلو ر التدهو من عليها والحفار الموارد توزيع في الدولة جهود يكملون وبذلك

 األمثل بالشكل الزراعي اإلنتا  ددمة في لوضعها االستمطار طر  وتطوير دراسة. 

ل بالشةك منهةا واالسةتفاد  المائيةة المةوارد لتدةزين السةدود منشةاءب الةري بةوزار  ممثلةة الحكومةة تقةو 

ا قةدره تدزينيةة وبطاقةة ،سةد 260د بحةدو  2020  عةا فةي الرئيسةة السةدود عةدد بلةي حية  األمثةل،

 حقةول  إل وإيصالها السدود من المياه لنقل الري أقنية من كبير عدد أنشئ كما  .3ر مليا28.4 حوالي

 مندفضا   يعتبري فصل أو سنوي رس  فرض مقابل الصيانة تكاليف الحكومة تتحمل بحي  لمزارعين،ا

 هذا ويتراوح ،للري الحكوميةة الشبك من يستفيدون الذين المزارعون يدفعه المساحة، وحد  عل  نسبيا  

 الزراعةةي للموسةة  هكتةةار/س.ل3500ة و الشةةتوي للمحاصةةيل هكتةةار/ س.ل 600 بةةين الرسة 

 أنهةا علة  الدولةة قبةل مةن المصةنفة األراضةيي فة فقةط الرسةو  هةذه وتطبة  ي(.تكثيف شتوي،صيفي،)

 .بالري المستددمةه الميا كميات عن النرر بالض مروية أراضي

كمةةا تةة  أحةةدا  صةةندو  تمويةةل التحةةول إلةة  الةةري الحةةدي  فةةي وزار  الزراعةةة و اإلصةةلح الزراعةةي 

لمةةنر  ،مليةةار ليةةر  سةةورية( 52.2   )برأسةةمال قةةدره 2005 لعةةا  22بموجةة  المرسةةو  التشةةريعي 

 األجةلقروض للفلحين الرا بين بتحويل زراعاته  إل  طر  الري الحدي  عل  شكل قروض طويلة 

% مةن التكةاليف 50ومساهمة الحكومةة بنسةبة  ،بدون فوائد ولمد  عشر سنوات مع إراحة لمد  سنتين 

 ،مةةن التكلفةةة % نقةةدا  40% مةةن التكةةاليف للمسةةفيد الةةذي يسةةدد 60وبنسةةبة  ،والبةةاقي يدفعةةه المسةةتفيد 

دةلل فتةر  اإلقةراض والتةي  % سةنويا  2لزراعي التعاوني البالالة ويالطي الصندو  عمولة المصرف ا

 % من قيمة القرض. 7تقدر بنسبة 

وبلالةت قيمةة  ، 2020( مةزارع لنهايةة 4273عدد المزارعين المنتفعين من قةروض المشةروع)  وبلي

روع مةةن المشةةي يعةةان واليةةزال. (هكتةةار27650مليةةار ل.س لمسةةاحة )2القةةروض الممنوحةةة حةةوالي 

 تسةوية عةد  - الحةدي ي الةر  وتجهيةزات منتجةات جةود  إدتبةارات مدةابر تةوفرالعقبات التالية : عد  
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 الةري شةبكات تذهيةل  عةد – المردصةة اآلبةار لة ادات ععةد تركية  عةد  - المدالفةة اآلبةار وضةع

  .الحدي الري إل  للتحول الحكومية

 : البشرية الموارد سياسات ـ 3

 االسةتثماراتع تشةجي دةلل مةن العمةل فةر  زيةاد  إل  الحكومة تسع  البشرية الموارد أداء لتحسين

 التنمية ومشاريع المشروعاتة وتنمي ،للتشاليل العامة الهيئة دور وتفعيل والدا ، العا  القطاعين في

 عمةل فةر  ودلة  الكةوادر، وتةدري ل العمة فةر  مةن المزيةد لدل  اللز  بالتمويل ورفدها الريفية

 .البشرية المواردل وتذهي تدري  عل  والتركيز العا ، القطاع في جديد 

  المتضةةمن 2007 لعةةا  363وقةةد صةةدرت مجموعةةة مةةن المراسةةي  فةةي هةةذا المجةةال منهةةا: المرسةةو  

طةري مةن دريجةي الثانويةةات   وريفةة مراقةة  بي2750منهةا   مةن الفئةةة الثانيةة وريفةة 2000إضةافة  

  وريفة دفير حراجي من دريجةي المعهةد المتوسةط الزراعةي والثانويةة الزراعيةة . 250و  ،البيطرية

  وريفةة مراقة  زراعةي مةن الفئةة الثانيةة مةن 550  المتضمن إضافة  2007  لعا  364والمرسو   

  النةةار  2007 لعةةا  34هنيةةة الزراعيةةة. وكةةذلك القةةانون  دريجةةي المعهةةد الزراعةةي والثانويةةات الم

 .22لتقاعد األطباء البيطريين

 

                                                             
 .51   ، 5002المركز الوطني للسياسات الزراعية ، واقع الالذاء والزراعة في سوريةـ 2
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 لمصرف الزراعي ل الزراعي  تمويلحالة عملية ال  الفصل الثالث:    

 الحسكة محافظة في                              

 الزراعة في الحسكة. املبحث األول:

 النشاط اإلقراضي للمصرف الزراعي في الحسكة وتقييي  فااليتايااملبحث الثاني :

. 
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 الحسكةالمبحث األول :الزراعة في 

 مقدمة:

سيي 50.07 ( و طييي طييو   73..25 – 3..2تمتييأ اراضييي محافاييسة الحسييكة  يييس)  طييي عيير   

، وتقيييذ اييي   % مييي) مسييياحة القطييير3.7.وتشيييك     ملييييو) اكتيييار3.22( وت ليييس مسييياحتاا  4..53

وميي) الشيير   ،المحافايية فييي اقصييو الزاوييية الشييمالية الشييرقية ميي) سييورية يحييأاا ميي) الشييما  تركيييا

 .وميي) ال ييرا محافايية الرقيية ،وميي) الجنييوا ال ر ييي محافايية أييير الييزور ،والجنييوا الشييرقي الاييرا 

ملييو) طي) وايي تشيك  7,.  هليو 30.0وتشتار المحافاية  زراعية القميي حييل وصي  هنتاجايا عيا  

نسي ة % م) هنتاج القطر، كما تشتار  إنتياج الشياير والقطي) و ال ضيار وتحتي  مكانية متقأمية مي) 23

هنتاجاا فيي القطير، وكي لر تر يية ام نيا  وام قيار و الجميا  واليأواج)، حييل تحتيو  المحافاية عليو 

 ( توزع اراضي المحافاة..س.وي ي) الشك    % م) هجمالي الثروة الحيوانية للقطر.  .3

 :  )هكتار(تتوزع أراضي المحافظة على الشكل التالي( 1ـ1 س2الجدول )

مسيييييييييييياحة % ميييييييييييي)  المساحة ال يا)

 المحافاة

 .5.3. 004..7. اراضي قا لة للزراعة

 .5.0. 257..7. مستثمرة     

 0.30 2..5 أورة زراعية( –راحة  – ير مستثمرة   س ات                

 2.75 .4270 ا نية ومراف  عامة:

 0.44 30.05 اناار و حيرات

 55.. 50544 اراضي ص رية ورملية

 .33.5 720.25 مروج ومراعي

 2.85 4..83 اراضي حراجية

 ...30عة اإلحصائية الزراعية المصأر: المجمو          

  ـ الموارد الطبيعية:1ـ1ـ3

 المناخ:  1ـ1ـ1ـ3

والتييي  ،تات ير الايروف المنا ييية ال اصية  يال حر ام ييي  المتوسيط اييي السيائأة فيي محافايية الحسيكة

 يل  اشيار الشيتاء  يي) كيانو) امو   رئيي تتميز  شتاء ماطر و ارأ حيل تاط  اممطار فياا  شيك  

يتيييراوع مايييأ  الاطيييو  المطييير  فيايييا  ،وتقسييي  المحافاييية هليييو  مييي  منييياط  اسيييتقرار ،ونيسيييا)

وتمتيياز  ، ميي  فييي ال اأييية300سيي00. ميي  فييي منطقيية ارسييتقرار امولييو ليتنيياق  هلييو 00.سيي270ميي) 

 لا مناطقاا هلو فروقات ك يرة في الماأرت اليومية لأرجية الحيرارة اوتتار   ، صيف حار وجاف

    فيي شيار تميوز  58.73فقأ ت  تسجي  اعلو أرجية حيرارة فيي مأينية الحسيكة   ،الاامو والص رى
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قط فيي  اي  السينوات تتسيا ، 885.   في شيار شي اط عيا   5.73 -  واأنو أرجه 3000 ل  عا  

ال طياء الثلجيي ر ييأو  الثلوج علو قم  ج   ع يأ الازييز وفيي امجيزاء الشيمالية مي) المحافاية هر ا) 

 .طويلا 

 ـ األمطار:2ـ1ـ1ـ3

التييالي متوسييط اممطييار الااطليية فييي المحافايية حسييا المحطييات  (3سيي.سيي 2  ي ييي) الجييأو           

 الوحأة: مل   (..30 .300رة المطرية  ل  الفت

 .300 ال يا)

3003 

3003 

3002 

3002 

3005 

3005 

3007 

3007 

300. 

300. 

3005 

3005 

3004 

3004 

3008 

3008 

30.0 

30.0 

30.. 

 المتوسط

 307 48. 55. 53. .3. 327 3.7 ..3 352 .38 58. الحسكة

 250 354 200 ..3 .33 255 2.0 2.0 535 5.5 225 قامشلي

 707 545 752 502 3.0 583 547 ... 7.2 47. 700 المالكية

را  

 الاي)

3.. 272 25. 325 233 275 44 ..5 375 305 3.7 

 220 355 2.5 353 .30 224 285 .20 5.8 5.5 203 عاموأا

 242 287 ..2 370 ..3 575 554 .57 ..5 545 .22 أر اسية

  ...30المصأر: المجموعة اإلحصائية الزراعية  

 ـ التضاريس :3ـ1ـ1ـ3

وياتير  ايي   السياو  عيأأ ميي)  ،ت طيي اراضيي محافاية الحسييكة جيزءاا ك ييراا ميي) سياو  الجزييرة 

التل  والج ا  المحلية من فضة اررتفاع  ج   ع أ الازييز س تي  كوجيار س تي  كراتشيور س تي  ج سية س 

سييلت ت  كوكا(،  اإلضافة هلو وجوأ الم اريط وارنأفاعات ال ركانية، كميا وتقطيذ اي   السياو  الم

وقأ يصي  عمقايا فيي  اي   ، ك (70واموأية الجافة وامسرة النارية التي تمتأ لمسافات طويلة  حتو

   و سييفوع شييأيأة ارنحييأار. تمييي  ايي   السيياو   اتجييا  الجنييوا حيييل واأ  نايير 0.امحيييا) حتييو 

  فيي  200 – 370   في الشما  فيي حيي) يتيراوع  يي) 700 – 500الفرات، ويتراوع ارتفاعاا  ي)

   فييو  سييطي ال حيير فييي قميية 857 الجنييوا، وتوجييأ اعلييو نقطيية ارتفيياع ط ييو رافي فييي المحافايية 

 مرقا علي  ج   ع أ الازيز.

وتنتشيير امراضييي  ات التر يية المحجييرة الم تلطيية  ،تنتشير امراضييي  ات التر يية ال صيي ة فييي الشيما 

، فييي حييي) تنتشيير امراضييي  ات  الصيي ور ال ازلتييية فييي منيياط  ارنييأفاعات واإلنسييكا ات ال ركانييية

 التر ة الجصية والط ياة الصحراوية في الجنوا . 
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ويمتأ ا ا الج ي  مي) الشير   ،: واو م) ا رز الماال  التضاريسية في محافاة الحسكةجبل عبد العزيز

 كي ، وليه شيك  7. – 0. كي  و اير  يتيراوع  يي) 0.هلو ال را  شك  عرضاني  طو  يزييأ عي) 

 – 50وحه الشيمالية شيأيأة ارنحيأار تتمييز  جيروف صي رية يصي  ارتفاعايا  يي)  فسيف ، ير متنياار

   وتقطااا اموأية الاميقة، في حي) تكو) السفوع الجنو ية لطيفة ارنحأار واق  وعورة  المقارنية 70

 – 500مييذ السييفوع الشييمالية لايي ا الج يي . ي لييس ارتفيياع ج يي  ع ييأ الازيييز عيي) السيياو  المحيطيية  ييه 

 تألف م) الص ور الكلسية والكلسية الأولوميتية والمارلية .   وي700

 ـ المياه: 4ـ1ـ1ـ3

للميييا  فييي ايي   المحافايية  اإلضييافة هلييو الينييا يذ واف ييار المنتشييرة فييي  رئي تات ير امناييار المصييأر اليي

 ارجاء المحافاة: 

 :ة للميييا  فييي محافايية الحسييكة، رئيسيييات يير ال ييا ور وروافييأ  ميي) المصيياأر ال نهررر البررابور

يشك  ا ا النار م) ميا  عأأ م) الينا يذ الط ياية في را  الاي). يتسراوع عر  الناير  يي) 

 كي  وعمي  سيرير   يي) 553   وتتوضذ في مجرا  اللحقيات المنقولة، وي ليس طوليه 0. -30

ل  فصيو  ا يتلف الاطيو  المطير   ي  و لر  سي ا ،  ، اما تصريفه فلي  ثا تاا 7-2.7..

 ثييا فييي حييي) ت لييس  زارتييه فييي موسيي  2  7.8السيينة، ه  ي لييس الوسييطي السيينو  لتصييريفه 

 ثيا ويجيف فيي فصي  الصييف، وقيأ 2   370حييل تصي  اليو ،الفيضيا) الحيأ امعاميي لايسا

قييأر ممكيي) ميي) ميييا  ايي ا النايير فييي فتييرة  اك ييرعليييه مييً راا سييأ ال اسيي  للسييتفاأة ميي)   اقييي 

 الجفاف. 

 : ن ييذ ايي ا النايير ميي) امراضييي التركييية، واييو موسييمي وي لييس طولييه اإلجمييالي ي نهررر جغجرر

 كي  فيي اراضيي محافاية الحسيكة، حييل ييأ   امراضيي السيورية عنيأ 00. ك  مناا 35.

ويمتاز  واأيه الاميي .  ،ة لنار ال ا وررئيسمأينة القامشلي، ويات ر نار ج جس م) الروافأ ال

 ثا وي ليس تصيريفه فيي فتيرة الفيضيا) الحيأ 2  3.7ار ي لس الوسطي السنو  لتصريف ا ا الن

 ثا في حي) يجف في فص  الصيف، وتات ير مييا  اي ا 2  52.حيل يص  هلو  ،امعامي له

 ة في المحافاة . رئيسالنار م) مصاأر الر  ال

 :ويا ير امراضيي الاراقيية ليصيا فيي شيط  ،ين ذ ا ا النار م) امراضيي التركيية نهر دجلة

ويفصيلاا عي) امراضيي  ،جزء منه الحأوأ الشمالية الشرقية لمحافاة الحسيكة الارا، ويمث 

 كيي ، ويقييا  عليييه اف) 55وي لييس طولييه ضييم) امراضييي السييورية  ،الاراقييية المتا ميية لاييا

  اليييف اكتيييار فيييي المحافاييية ورفيييأ 70و لييير  ايييأف هرواء حيييوالي   ،مشيييروع لجييير المييييا 

 ال ا ور.
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 : ينييا يذ ميي) اايي  ينييا يذ المحافايية، وتوجييأ فييي اقصييو شييما  تات يير ايي   ال ينررابير رأس العرري

المحافاة  القرا م) الحأوأ السيورية التركيية. وتات ير مييا  اي ا الينيا يذ مي) المييا  الك ريتيية 

ويتوقيذ لاي   الينيا يذ زيياأة  ،و اصةا في فصي  الصييف ،الأافئة، وقأ جف الاأيأ مناا مً راا 

 جر ميا  نار أجلة. نس ة تصريفاا  اأ ارنتااء م) مشروع

 :ويقيذ جنيوا مأينية الحسيكة  ،يات ر م) السأوأ الاامية فيي المحافاية سد الشهيد باسل األسد

 طاقييية  .88. اكتيييار شييييأ فيييي عيييا  8000  ،وت ليييس مسييياحة  حيرتيييه  .3ي ليييس ارتفاعيييه  

  8وفيييه محطيية لتوليييأ الطاقيية الكار ائييية اسييتطاعتاا   2   مليييو)07.ت زينييية ت لييس تقري يياا 

 مي اواط .

  سأ السا ذ م) نيسيا) وسيأ الثيام) مي)   ار اللي ي)  نهر البابور:  وم  السدود المقامة على

وت ليييس مسييياحة ال حييييرتي)  2 ملييييو)  237 طاقييية ت زينيييية قيييأراا  880.شييييأا فيييي عيييا  

   وانيييار محطييية لتولييييأ الطاقييية .3و    .2 اكتيييار وارتفاعاميييا عليييو التسلسييي   5.30 

   مي اواط.3.الكار ائية قأرتاا 

 :ييياا الحأييييأ ،المنصيييورة،الحكمية ،ي ليييس عيييأأاا سييي اة وايييي  السيييفا) السررردود السرررطحية ، 

 .2  مليو)(5....الجراحي( وطاقتاا الت زينية   ،ماشو  ،الجواأية

 :ييالقرا ميي)  لييأة الاييو   3 كيي 2والتييي ت لييس مسيياحتاا   حيييرة ال اتونييية البحيررراو والينررابير 

 ن ذ طا ا)...الخ(. ،عي) الشيخ سلي  ،ويوجأ  المحافاة عأأ م) الينا يذ مث  ن ذ الاو 

 مصادر وطرق الري: 

 : ..30 3005(تطور مصاأر وطر  الر  في الحسكة  ل  الفترة 2س.س 2ي ي) الجأو    

 المساحة: ألف هكتار الر  في الحسكةتطور مصاأر وطر   (3ـ1 س2الجدول )

 مناا  الر  الحأيل امراضي المروية المجموع

مييييييي) 

 اف ار

النسيييييييي ة 

مييييييييييييييي) 

 اإلجمالي

مييييييييييييييي) 

المشاريذ 

 الحكومية

النسييييييي ة 

ميييييييييييييي) 

 اإلجمالي

ميييييييييي) 

امناار 

و 

 الينا يذ

النسيييييييي ة 

مييييييييييييييي) 

 اإلجمالي

ر  

  الر ا 

النسييييييي ة 

ميييييييييييييي) 

 اإلجمالي

ر  

  التنقيط

النسييييييي ة 

ميييييييييييييي) 

 اإلجمالي

النسيييييييي ة  المجموع

مييييييييييييييي) 

 اإلجمالي

  3004 3005وسطي

522 247 48% .. 2.7% 23 ..7% 50.7 8.7% 3.7 0،7 5. .0% 

  ..30 30.0وسطي 

284 225 45..% .. 5% 57 .3.5% 73 .2% . ..7% 74 .5.7% 

 ...30المصأر: المجموعة اإلحصائية الزراعية 



011 
 

  

الييف اكتييار هلييو 522ميي) الجييأو  ان فييا  المسيياحة اإلجمالييية المروييية  ييي) الفتييرتي) ميي)  ويلحييا

و التيالي  3004 3005نتيجية موجية الجفياف التيي سياأت الفتيرة  ..30 30.0الف اكتار في 284

وزياأة فيي اسيت أا  اسياليا  ،الحاجة هلو ر  المحاصي  الشتوية نتيجة ان فا  كمية اممطار الااطلة

%  يييل  الفتيييرة 0.راضيييي المرويييية  أسييياليا حأيثييية مييي) ، حييييل ارتفايييت نسييي ة امالييير  الحيييأيل

  ...30 30.0% في 5.7.   هلو 3004 3005

 ـ السكا  :5ـ1ـ1ـ3

 ، مييوزعي) حسييا الجيييأو ..30  نسييمة فييي عيييا 7.0000.   عييأأ سييكا) محافاييية الحسييكة لييس 

 (:5س.س2 

 .نسمةتوزع السكا) في الحسكة: الوحأة: هلف  (5س.س 2الجأو   

 اإلجمالي اإلناث الذكور البيا 

النسررررررررررربة مررررررررررر   العدد

 اإلجمالي

النسررررررررربة مررررررررر   العدد

 اإلجمالي

 العدد    

 535 %17.41 264 %17.72 271 حضر

 857 %31.66 471 %32.71 477 ريف

 1518 %47.16 742 %58.14 761 المجموع

  ...30المصأر: المكتا المركز  لإلحصاء المجموعة اإلحصائية     

 الفعالياو االقتصادية: ـ 2ـ1ـ3

% م) السكا)  الزراعة، اميا ال ياقو) فيامليو)  التجيارة والصيناعة والماي) الحرفيية 57يام  حوالي  

 . الم تلفة

 : الزراعة: 1ـ2ـ1ـ3

، وتي  توجييه 850.اتسات مساحة امراضي الزراعية في محافاة الحسكة  شيك  ملحيوا  ايأ عيا    

اراتما  الك يير للمحاصيي  اإلسيتراتيجية كيالقمي والقطي) والشياير، هليو جانيا هنجياز مشياريذ شي كات 

أمتاا وهقامية السيأوأ المائيية التيي سياامت فيي زيياأة رقاية امراضيي المرويية وفيي مقي ،الر  المتاأأة

 ش كة ر  سأ نار ال ا ور . 

 الشق النباتي:  -أ

 :  ..30 3005 ل  الفترة اا  المحاصي  المنتجة في المحافاة تطور وسطي فيما يلي

 :1ـ أهم المحاصيل الصيفية1

                                                             
 % .ملحاة: است اأت المحاصي  التي تق  نس تاا ع)  1
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والمسيياحة وال ليية فييي محافايية الحسييكة  ييل  الفتييرة ( تطييور وسييطي اإلنتيياج 7سيي.سيي 2ي ييي) الجييأو    

 الصيفية:   للمحاصي ..30 3005

ال لية:   المسياحة: اكتيار س اإلنتياج: طي) س ( تطيور المحاصيي  الصييفية فيي الحسيكة7سي.سي 2الجيأو   

 كس اكتار

اإلنتيياج  وسييطي نسيي ة  لةوسطي ال نتاجوسطي اإل مساحةوسطي ال ال يا)

ميييييييييييي) اإلجمييييييييييييالي 

 السور  %

 05 04 .0 .. 05 04 .0 .. 05 04 .0 .. 05 04 .0 .. 

7374 405.. القط)

. 

35205

3 

32828. 55.4 5773 24 2. 

 5 0. 7.0.. .2.88 35450 530.7 700. 247. ال نأورة

 5. .. 30337 824. 80548 348.. 5548 8775  طيخ احمر

 7. 2.2. 5075. 2537. 5837. 70..3 457 .75.  طيخ اصفر

 5.7 8.. .734. 2.027 400. 0773. 557 250 ال ا نجا)

 3. 0. 5835. 8587. 4540. 5847. .02. 575  يار و قثاء

 3 4 2.50 .5.7. 383 3.5. 82 .4 ال امياء

 2 2.. 5.52. 20578 .2.5 7457 358 .8. الكوسا

 5 0.5. 57.5 8552. 75.0 0727. .35. .75 ال ص  الجاف

 2 5.7 .7.8 .453. 550. .270 .25 80. الفليفلة

345. 5.283 المجموع

. 

558.8

. 

 س س س س 505074

 اعأاأ م تلفة.المصأر: المجموعة اإلحصائية الزراعية 

رافقايا ان فيا  فيي اإلنتياج  حيوالي ،% 4.المساحة المزروعة  ل  فتيرة الأراسية حيوالي ان فضت

وكا) ارن فا  في اإلنتاج اق  م) المساحة  سي ا زيياأة اإلنتاجيية فيي وحيأة المسياحة ولكي)  ،7%.

  شك  طفيف.

 

 الشتوية:ـ أهم المحاصيل 2

( تطييور وسييطي اإلنتيياج والمسيياحة وال ليية فييي محافايية الحسييكة  ييل  الفتييرة .سيي.سيي 2ي ييي) الجييأو   

   للمحاصي  الشتوية..30 3005
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المسياحة: اكتيار س اإلنتياج: طي) س ( تطور المحاصي  الزراعيية الشيتوية فيي الحسيكة: .س.س 2الجأو   

 .2ال لة: كس اكتار

 

 ال يا)

اإلنتاج م)  وسطي نس ة  لةوسطي ال نتاجاإلوسطي  مساحةوسطي ال

 % هجمالي القطر

05 04 .0 .. 05 04 .0 .. 05 04 .0 .. 05 04 .0 .. 

...55. 7445.. .204.. القمي

. 

..0.5.

5 

33.8 .58. 2..7 34 

 7... 23.7 305 55. 53852 37.022 ..2753 254557 الشاير

 .3 72.7 704 .44 38787 74354 743.8 75.7. الاأ 

 يقييييييييييييية 

 حا

.4.8 770 585. ..00 ...8 3000 7. .7 

 8.3 5.5. 257 584 24.4 3822 330.. 7447 الكمو)

الفييييييييييو  

 ام ضر

.00 522 .000 353 .0000 778 3.2 5 

7.5. 3000. 4.2 504 75 25 السل 

0 

2 5 

ال صيييييي  

 ام ضر

55 253 ... 3.00 4000 ..50 ..2 2 

 ... .... .50 725 222 7775 557 05.0. حم 

 يقييييييييييييية 

 رعوية

475 ..00 4750 ..000 .0000 .000

0 

8.7 3. 

المجميييييو

 ع

..2.55

4 

.07728

5 

.4.203

5 

.3345.

. 

 س س س س

 ...30وعة اإلحصائية الزراعية لاا  المصأر: المجم

يلحا م) الجأو  ان فا  وسطي المساحة المزروعة للزراعات الشتوية  ل  فترة الأراسية  حيأوأ 

حييل  %،23عية ان فيا  فيي اإلنتياج  حيوالي ا ا ارن فا  فيي المسياحات المزرو % .وراف 5،4

مسيي اا وعواميي   ،ميي) اليينق  فييي المسيياحة نتيجيية ان فييا  اإلنتاجييية اك ييركييا) اليينق  فييي اإلنتيياج 

 وان فا  في نس ة مساامة المحافاة في اإلنتاج الزراعي للقطر  ل  فترة الأراسة. ، ارجية

  : الشق الحيواني - ـب 

                                                             
    %.ملحاة: است اأت المحاصي  التي تق  نس تاا ع)  2
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في محافاة الحسكة وفيما يلي ااي   للمزارعي)أاا ااماا م) موارأ الأ   تشك  الثروة الحيوانية مور   -

  :..30ا في عا  الحيوانات الزراعية ومنتجاتا

  . ..30(الثروة الحيوانية و منجاتاا في الحسكة 5س.س 2الجأو   

 الاأأ النوع

 الوحييييييييييييييأة 

 را (

 المنتجسسسسسسسات

 اللحو   ط)(الحليا 

  ط)(

 الصوف

 الشار

  ط)(

 يييييييييييييييي  

 المائأة

 الييييييييييييييييف 

  يضة(

 الاس 

مجمييييوع   ط)(

 الحليا

مسييييتالر 

 طازج

نييييييييييوات   ج ) ز أة سم)

 ا رى

 - - - ..54 22008 504. 585 .22 .3..2 48545 4.0.8 ام قار

 - -  4.43. 0787. 7.58 7.3 20.8 548.3 855.3 23.73.. ام نا 

 - - 32. ..33 ..4. .57 352 40 853. 45.5. 332248 الماعز

 - 382223 - 2757 - - - - - - 2452000 الأواج)

 55 - - - - - - - - - 3.753 النح 

       2.4             س اسمار

       745            7852 جامو 

 . ..30لاا   المصأر: المجموعة اإلحصائية الزراعية 

 وإنتاجها :تطور الثروة الحيوانية 

( وسييطي تطييور الثييروة الحيوانييية فييي محافايية الحسييكة وهنتاجاييا ميي) اللحييو  4سيي.سيي 2ي ييي) الجييأو   

  ..30 3005والحليا ما  امنواع  ل  الفترة 

 ( تطور الثروة الحيوانية في الحسكة.4س.س 2الجأو   

 اللحو  ال ي  والحليا  ط) الف( عأأ الرًو  ال يا)

05 3004 .0 30.. 05 3004 .0 30.. 05 3004 .0 30.. 

 4577 8.27 44254 55580 ..8.7 0357.. ام قار

 35.88 .25.2 03855. 52.3.. ..3.758 .200834 ام نا 

 4.5. 30 .435. .373. ..3375 335.55 الماعز

 .2585 .5258 ..3087 305.54 355.852 2255300 المجموع

 25.7 2.73 38.557 .380.2 2575000 2743000 الأواج) 

 المصأر :المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية اعأاأ م تلفة .
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نلحييا ان فييا  فييي  ،ي ييي) الجييأو  السييا   تطييور اعييأاأ الثييروة الحيوانييية ومنتجاتاييا فييي المحافايية

و ارتفاع هنتاج الحلييا ،وان فيا  هنتياج اللحيو   ،%.2امعأاأ اإلجمالية  ل  فترة الأراسة  حوالي 

 ،ارتفيياع تكيياليف اإلنتيياج :ااماييا ،%، وياييوأ ايي ا ارن فييا  هلييو مجموعيية ميي) الاواميي 4.حييوالي  

 وك لر مجموعة م) الاوام  ال ارجية.،وتقل  المراعي

 : او الزراعية : الصناع2ـ2ـ1ـ3

محلي   :يوجأ في محافاة الحسكة عأأ م) الماام  والمنشآت الاامة ارقتصاأية الك يرة م) ا رزاا    

ويتواجيأ  ،وصيوامذ الح يوا ،ووحأة الت زي) والت ريأ ،ومام  ال ز  ،ومام  الكونسروة ،القط)

في المحافاة الاأيأ م) ورشات تصنيذ الحليا وتحويله هلو انواع محليية مي) امج يا) التيي تتمييز 

اامي  ال ياز كم ،في المحافاة، وتتميز ا   المحافاة  است راج النفط وال از والماام  الملحقية  ايا

  .30.0( اا  الصناعات الزراعية في محافاة الحسكة عا  8س.س 2وي ي) الجأو   ومرفقاتاا.

 الوحدة: ط   :اا  الصناعات الزراعية الموجوأة في المحافاة (8س.س2  جأو ال     

 عا    ا  الطاقة اإلنتاجية عأأ المنشآت نوع الصناعة

   000. 3 اعلف

الفواكييه  ييز) و ت ريييأ و توضيييا 

 و ال ضراوات

 عا . ا  3 5000 2

  ا  700. 4 صناعة السمس 

صييييناعات تاتمييييأ علييييو القمييييي و 

 الح وا

  ا   ر  ( 8000 3

  ا  عا  3500 3 كونسروة

  ا    قطاة سنويا.2 . صناعة افرت الزراعية

 عا 3 ا  3   يو  700 5 مطاح) الح وا

 . 30.0مأيرية صناعة الحسكة  –المصأر: وزارة الصناعة 

 

 : 3المتاحة في المحافظة و المرتبطة بالزراعة الفرص االستثمارية: 3ـ2ـ1ـ3

 س مشروع هنتاج السماأ افزوتي: .

  (الج يسة . –موقذ المشروع: رميل  

 (م يييررات المشيييروع: تيييوفر مسيييتلزمات اإلنتييياج مييي) الميييواأ ال تروليييية الناتجييية عييي 

اليييأ الااملية ال  يييرة، الحاجية الماسيية للسيماأ النييات  حيييل ا)  اسيت راج اليينفط، تيوفر

 محافاة الحسكة تات ر امكثر است أاماا لا ا النوع م) السماأ.

                                                             
3
 س وزارة الزراعة وارصلع الزراعي،مأيرية الزراعة في محافاة الحسكة. 
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 .امسوا  المستاأفة: المحلية س الأو  المجاورة 

 .  اسلوا ارستثمار: استثمار  ا 

 س مشروع هقامة زراعات محمية   ضراوات س ازاار قطف(: 3

  (الشأاأ  . –موقذ المشروع: رميل 

  م يررات المشيروع: تييوفر امر  ال صي ة، تييوفر الييأ الااملية والميييا ، تيوفر ال يياز

 كميات ك يرة اممير الي   ياطيي الزراعيات المحميية فيي محافاية الحسيكة  الط ياي

ت و ليير رن فيا  تكلفيية اإلنتياج، اررتفيياع النسيي ي مييزة نسيي ية عي)  يياقي المحافايا

 لأرجة الحرارة شتاءا اممر ال   ي ف  م) نفقات التأفئة.

 .امسوا  المستاأفة: امسوا  المحلية س اسوا  الأو  المجاورة 

 .  اسلوا ارستثمار: استثمار  ا 

 س مشروع هقامة مام   ز  ونسي  الصوف :2

 . موقذ المشروع: منطقة الشأاأ  

  م ررات المشروع: توفر الماأة امولية م) صوف ام نا  ور   ثمناا، عأ  وجيوأ

المامي  فيي سيوريا، اسيت أا  امل سية المصيناة مي) اي ا النسيي  فيي المنطقية  مث  اي ا

  شك  ك ير.

 .امسوا  المستاأفة: المحلية س الأو  المجاورة 

 . اسلوا ارستثمار: استثمار  ا 

 نتاج وتا ئة امعشاا الط ية :س مشروع هقامة مركز إل5

  ج   كراتشور  المالكية –موقذ المشروع: ج   ع أ الازيز  الحسكة. 

  ، م ررات المشروع: تيوفر امعشياا الط يية  كثيرة فيي موقيذ المشيروع و شيكلاا ال ير

 .وجوأ محمية ط ياية تتوفر فياا الن اتات اللزمة

 .امسوا  المستاأفة: المحلية س الأو  المجاورة 

 .  اسلوا ارستثمار: استثمار  ا 

 س مشروع تر ية النح  وهنتاج الاس : 7

 موقذ المشروع: ج   ع أ الازيز.   

  (م ررات المشروع: توفر امعشاا المزارة وال رية  كثرة، توفر المكيا) المناسيا كيو

المنطقييية محميييية زراعيييية، عيييأ  وجيييوأ رم للم ييييأات الكيماويييية لايييأ  وجيييوأ زراعييية 

 زراعية.محاصي  
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 .امسوا  المستاأفة: المحلية س الأو  المجاورة 

 .  اسلوا ارستثمار: استثمار  ا 

 س مشروع هقامة مام  إلنتاج الماكرونة والشايرية: .

  (موقذ المشروع: را  الاي. 

 .م ررات المشروع: توفر الماأة امولية  امقماع(  كثرة، توفر اليأ الااملة الر يصة 

 الأو  المجاورة. -: المحلية امسوا  المستاأفة 

 . اسلوا ارستثمار: استثمار  ا 

 س مشروع هقامة مام  إلنتاج الزيوت الن اتية: 5

  موقذ المشروع: الأر اسية. 

  (م ييررات المشييروع: تيييوفر الميياأة امولييية مييي) الن اتييات الزيتييية  كثيييرة، ارسييتفاأة مييي

 م لفات عصر الن اتات كمواأ علفية.

 :المحلية س الأو  المجاورة. امسوا  المستاأفة 

  . اسلوا ارستثمار: استثمار  ا 

 س مشروع هقامة مام  حفا وتاليا اللحو : 4

   الشأاأ   -موقذ المشروع: الاو. 

  م يررات المشيروع: وجيوأ ثيروة حيوانيية ك ييرة مي) ام نيا  وام قيار  المحافاية، عيأ  وجييوأ

 مام   المحافاة ، ر   اليأ الااملة.

   المستاأفة: المحلية س الأو  المجاورة.امسوا 

 . اسلوا ارستثمار: استثمار  ا 

 س مشروع لتصنيذ امعلف م) الم لفات الزراعية: 8

  موقذ المشروع: منطقة ارستقرار امولو في المحافاة. 

  م ييررات المشييروع: تييوفر المييواأ امولييية  كثرة م لفييات الحصيياأ(، حاجيية الثييروة الحيوانييية

 هلو المواأ الالفية، ر   اليأ الااملة. المحافاة 

 .امسوا  المستاأفة: المحلية س الأو  المجاورة 

 . اسلوا ارستثمار: استثمار  ا 

 س مشروع هقامة مام  لجرم الاأ : 0.

  الأر اسية –موقذ المشروع: عاموأا.   
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 نسي ة  حيل تشك  زراعة الاأ  في محافاة الحسيكة ،م ررات المشروع: توفر المواأ امولية

% م) هجمالي هنتاج القطير، وجيوأ همكانيية للتصيأير نايراا لنوعيية الايأ  الجييأ، ر ي  35

 اليأ الااملة.

 .امسوا  المستاأفة: المحلية س الأو  المجاورة 

 . اسلوا ارستثمار: استثمار  ا 

 م  ي  لي للأواج):  -..

 موقذ المشروع: القامشلي . 

  ،توفر سو  ك يرة للتصريف، توفر المأاج) ال اصة.م ررات المشروع: ر   اليأ الااملة 

 امسوا  المستاأفة: امسوا  محلية. 

 . اسلوا ارسستثمار:  ا 

 مشروع تر ية امسمار : -3.

 موقذ المشروع: الحسكة. 

  م ررات المشروع: تيوفر المسيطحات المائيية، همكانيية تصيريف اإلنتياج فيي اسيوا  المحافاية

                   .الااملةوامسوا  السورية، ر   اليأ 

 امسوا  المستاأفة: المحلية. 

 . اسلوا ارستثمار: استثمار  ا 

 حليا(:  – رة  –مشروع مام  ا  ية امطفا   قمي  -2.

  موقذ المشروع: الحسكة. 

  . م ررات المشروع: توفر المواأ امولية، همكانية تصريف اإلنتاج، ر   اليأ الااملة 

 :المحلية امسوا  المستاأفة. 

 . اسلوا ارسستثمار: استثمار  ا 

 مشروع مام  ال ا):  -5.

  موقذ المشروع: الحسكة. 

 .م ررات المشروع: توفر الحليا كماأة اولية، همكانية تصريف اإلنتاج، ر   اليأ الااملة 

 امسوا  المستاأفة: المحلية. 

 . اسلوا ارسستثمار: استثمار  ا 

 مام  إلنتاج السماأ الاضو :  -7.

   مركأة –موقذ المشروع: الشأاأ.   
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 .م ررات المشروع: ر   اليأ الااملة، توفر حاجة المنطقة للمنت ، توفر الماأة امولية 

 امسوا  المستاأفة: المحلية. 

 . اسلوا ارسستثمار: استثمار  ا 

 مام  إلنتاج السم) الحيواني:  -..

  :مركأة –الشأاأ  موقذ المشروع.   

  . م ررات المشروع: ر   اليأ الااملة وال  يرة، توفر الماأة امولية 

 امسوا  المستاأفة: المحلية. 

 . اسلوا ارسستثمار: استثمار  ا 

 مام  إلنتاج مستلزمات الر  الحأيل:  -5.

  موقذ المشروع: الحسكة. 

 املة. م ررات المشروع: همكانية تصريف اإلنتاج، ر   اليأ الا 

 امسوا  المستاأفة: امسوا  محلية. 

  اسلوا ارسستثمار: استثمار  ا. 

 مشروع مطاح) حأيثة:  -4.

  (ا و راسي)  –موقذ المشروع: را  الاي. 

  . م ررات المشروع: همكانية تصريف اإلنتاج، ر   اليأ الااملة، توفر الماأة امولية 

 .امسوا  المستاأفة: المحلية 

  ارسستثمار: استثمار  ا .اسلوا 

 مشروع أ ا سة:  -8.

  موقذ المشروع: الحسكة. 

 .م ررات المشروع: ر   اليأ الااملة، توفر الجلوأ  كميات كافية واساار ر يصة 

 امسوا  المستاأفة: المحلية. 

 . اسلوا ارسستثمار: استثمار  ا 

 مام  لحل  امقطا):  -30

 ي).موقذ المشروع: القامشلي او را  الا 

   م يررات المشيروع: الحاجيية لمثي  ايي ا النيوع ميي) ارسيتثمار، تييوفر مياأة القطيي)، تيوفر اسييوا

 للتصريف.

 .امسوا  المستاأفة: المحلية وال ارجية 
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 . اسلوا ارسستثمار: استثمار عا 

 

 

 النشاط اإلقراضي للمصرف الزراعي في الحسكة وتقييم فعاليتهاالمبحث الثاني :

 في محافظة الحسكة حسب اآلجال:ـ توزع القروض 1ـ 2ـ3

 :األجلـ قصيرة 1

 وال يييوت وامنفييا  الزراعييية للتجايييزات الم صصية ،القرو امجيي  قصيييرة القييرو  تتضيم)

 مي) ارتفايت امجي  قصييرة للقيرو  الم صصية الم يالس ه) .الحيوانيية الثيروة ومشياريذ ال لسيتيكية

 نسيي ة زييياأة  ، 1100مليييار ليييرة عييا   5.هلييو مييا يزيييأ عيي)  ،  3003مليييار ليييرة عييا   4..حييوالي 

 حسا القطاعات.   امج ( تطور القرو  قصيرة 0س1س1وي ي) الجأو    ،911%

الفتيرة  يل    يي) القطاعيات فيي الحسيكة  امجي قصييرة ( تيوزع القيرو  الزراعيية 0سي 1س1   الجأو

 .   الف  . 1100 1111
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رالمصييأ

: 

المجموع

ة 

اإلحصيييا

 ئييييييييييييييييية

اليييزراعي

ة 

لألعييييوا  

مييييييييييييييي) 

سيي1111

1100    

) ه    

المصييي

رف 

 ،ملييار  .  1171في محافاة الحسكة  ل  فترة الأراسة  قيمية  امج قصيرة  اا الزراعي قأ  قروض

حييل قيأ   ،كما نلحا م) الجأو  ا) القطاع ال ا  يحت  المرت ة امولو م)  ي) قطاعيات التسيليف 

رية  للقطياع ملييارة لييرة سيو 11 قيمية  امجي المصرف الزراعي  ل  فترة الأراسة قرو  قصييرة 

 ارتفيذ ملييار  . . لقيأ 01ملييار  .  والقطياع التاياوني  حيوالي  10ث  القطاع الاا   م ليس  ،ال ا 

 المجموع تااوني  ا  عا   ال يا)

1111 01119 0011111 111111 0119101 

1111 01911 0119019 111101 1111901 

1111 9119 0119991 111111 1101101 

1111 01101 1111910 111119 1191101 

1111 11191 1110111 0111011 1111191 

1111 111111 1111111 911111 1111111 

1111 0111101 1100191 0101111 1111111 

1119 1101011 1111119 1111911 01011111 

1101 1119111 1111111 1101111 01111110 

1100 1111110 1111911 1911110 01111101 

 11111111 01111119 11111111 10091111 المجموع
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ملييار  5.هليو ميا يزييأ عي)  ،  3003ملييار لييرة عيا   4..حوالي  م)  امج صيرة قيمة القرو  ق

نتيجيية قييرار الحكوميية  ، 1119) قفييزة نوعييية فييي كمييية القييرو  حييأثت عييا  ، وه 1100ليييرة عييا  

  زياأة الأع  و الحوافز للمزارعي) في ا   المحافاة للحأ م) اجرة ا نائاا.

 :األجلمتوسطة ـ 2

 والمضي ات المكيائ) لمشياريذ الم صصية القيرو  ايي امجي  متوسيطة القيرو   نيوأ ااي  مي)

وعيأ   اا شياأت ت  ي   امجي  متوسطة القرو  ه) .ال ساتي) وتطوير هنشاء ومشاريذ الزراعية وافرت

  ..30مليييو)  . . وان فضييت عييا   4.5  حييوالي 3003حيييل كانييت عييا   ،اسييتقرار فييي قيمتاييا

فيي محافاية  امجي  متوسيطة(. تطيور تيوزع القيرو  3سي3سي2مليو)  . . وي ي) الجيأو    285هلو

 الحسكة وتوزعاا  ي) القطاعات.

 يل  الفتيرة   يي) القطاعيات فيي الحسيكة امجي  متوسيطة( توزع القيرو  الزراعيية 1س 1س1الجأو   

111

1 

110

0  

 الف 

 . 

.) 

 المجموع تااوني  ا  عا   ال يا)

 101191 101911 111119 س 1111

1111 111 111011 11119 191111 

 001101 11101 11991 س 1111

1111 091 11991 01101 11091 

1111 991 11111 11911 011991 

 011111 01109 019111 س 1111

 11011 1111 11119 س 1111

 11119 1191 11119 س 1119
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    1100س1111الزراعية لألعوا  م)  اإلحصائيةالمجموعة  ر:المصأ

 

 وتقري ياا  ،  1100 1111المتوسيط  يل  الفتيرة  امجي  ير منتا  للقيرو   ات  اا ي ي) الجأو  توزع

ويحتيي  القطيياع  ،امجيي  ة اكيي  القييرو  قصييير امجيي  متوسييطة ييياا القطيياع الاييا  عيي) القييرو  

ملييار 0711ال ا  المكانة امولو م) حيل حصوله عليو التسيليفات مي) المصيرف الزراعيي  حيوالي 

كمييا  ،مليييو)  .  071والقطيياع الاييا   م ييالس  ،مليييو)  .  111 م لييس ثيي  القطيياع التايياوني  ، . 

وت تليف  شييك  حياأ ميي) سينة هلييو ا يرى حسييا  ، يير مسييتقرة  امجيي  متوسيطةيلحيا ا) التسييليفات 

 حو  مني القرو . ،سياسة المصرف والتاليمات الناف ة

 :األجلطويلة  ـ3

وتتييراوع مييأة ايي ا التسييليف فييي  ،لجميييذ القطاعييات  امجيي القييرو  طويليية    المصييرف الزراعييييقييأ

ال نيو  التحتيية و  هنشياءفيي وتسيت أ  فيي ام ليا  ،المصرف م)  م  هلو عشر سنوات كحيأ اقصيو

 ،(1سي1سي1وي ي) الجأو    ،المشاريذ الزراعية كالمأاج) و المسالخ ومنشآت تصنيذ المنتجات الزراعية

 .امج توزع القرو  طويلة 

  ي) القطاعات في الحسكة امج ( توزع القرو  الزراعية طويلة 1س 1س1الجأو   

    الف  . (.1100 1111 ل  الفترة 

 011111 11111 009111 س 1101

 191111 11111 111101 س 1100

 1111901 111911 0111111 0111 المجموع
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 :المصيييييييييأر

المجموعييييييية 

اإلحصييييييائية 

الزراعييييييييييية 

لألعييوا  ميي) 

سيييييييييييييي1111

1100    

يلحيييييا   

مييييييييييييييييييي) 

الجييييييييأو  

 ييييييييييييياا 

القطييييييييياع 

الاييا  عيي) 

القييييرو  

طويلييييييييييية 

 المجموع تااوني  ا  عا   ال يا)

 س س س س 1111

 0111 0111 س س 1111

 س س س س 1111

 9111 111 9001 س 1111

 11111 01111 10111 س 1111

 011111 1191 011111 س 1111

 11111 910 10110 س 1111

 0111110 11 0111111 س 1119

 011111 س 011111 س 1101

 011911 111 011111 س 1100

 1111111 11119 1111001 س المجموع
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المقأمية  هليو القطياعي) ال يا   امجي وان فيا  قيمية القيرو  طويلية  ، ل  فتيرة الأراسية  امج 

% ميي) الم لييس المقييأ  88مليييار  .  واييو  3.35سييتلف القطيياع ال ييا  حييوالي حيييل ا ،والتايياوني

 مليو)  . . 32تااوني علو فيما حص  القطاع ال ، امج كقرو  طويلة 

 جمالي القروض:ـ إ4

يقييو  المصييرف الزراعييي  تقييأي  القييرو  الزراعييية لم تلييف القطاعييات الاييا  وال ييا  و التايياوني 

وي يي) الجيأو   ،كما  قأ  القرو   نوعياا النقأ  والاينيي  ،طويلةو آجا  م تلفة قصيرة ومتوسطة و

 ، 1100 1111حسا افجا  في الفترة م)  في المحافاة ( تطور القرو 1س1س 1 

 ( توزع هجمالي القرو  الزراعية حسا افجا  في الحسكة1س 1س1الجأو   

 ييييل

  

الفتيير

ة 

111

1 

110

0  

 الف 

 . 

.) 

 اإلجمالي طويلة امج  متوسطة امج  قصيرة امج  ال يا)

 1111111 س 101191 0119101 1111

1111 1111901 191111 0111 1101111 

 1011111 س 001101 1101101 1111

1111 1191101 11091 9111 1011119 

1111 1111191 011991 11111 1101011 

1111 1111111 011111 011111 1111111 
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    1100س1111الزراعية لألعوا  م)  اإلحصائيةالمجموعة  ر:المصأ           

علييو النشيياط اإلقراضييي للمصييرف الزراعييي فييي  امجيي ي ييي) الجييأو  سيييطرة القييرو  قصيييرة   

 المجميوع مي) امجي  طويليةمتوسيطة و  القيرو  نسي ة فيي ارن فا  س ا ياوأو ،محافاة الحسكة

  ات القيرو  نحو وواضي فاا  و شك  موجاة كانت الأولة سياسة هلو ،%8...ت  ل  والتي الاا 

 الحصية ان فيا  هليو الحيا   ط ياية اأى مميا ،اإلجميالي مي)% ..44ت شي ل القصيير،التي امميأ

 ضياف عي) فضيلا  الايا ، المجميوع مي) نسي تاا ان فا   التاليو، امج  طويلة للقرو  الم صصة

 ا) ،ه تقليا المنياو وكمييات اممطيار المتسياقطةل نتيجية القيرو  مي) النوع ا ا علو المزارعي) هق ا 

 القيرو  لتحصيي  اكييأ ضيما) يوجيأ ر و التيالي ،طويلية ميا  را   يأورة تمتياز المشياريذ تلير

  ات القيرو  هليو وتوجايه القيرو  تلير عي) الميزارع عيزوف و التيالي المشياريذ لتلير الممنوحية

 زراعيية تحتيية  نيية  نياء فيي تسياا  ر والتيي ،القصييرة الميا  را   يأورة تمتاز التي ،القصير امج 

 .المستأامة التنمية لاملية ضرورية اممأ طويلة

 

 

 

 

1111 1111111 11011 11111 1111019 

1119 01011111 11119 0111110 01911101 

1101 01111110 011111 011111 01111111 

1100 01111101 191111 011911 01111101 

 10191911 1111111 1111901 11111111 المجموع
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 تقييم فعالية القروض: 2ـ2ـ3

 اإلنتاج:ـ القروض ومستلزماو 1

ي ييي)  ،يييت  اسييت أا  القييرو  للحصييو  علييو مسييتلزمات اإلنتيياج الم تلفيية ميي) افرت و ييزار واسييمأة 

( تطور القرو  في محافاة الحسكة وعلقتاا   اأأ افرت واإلنتياج الزراعيي  يل  1س1س1الجأو   

  . 1100  هلو 1111الفترة م) 

( تطور القرو  و اإلنتاج الزراعي و عيأأ افرت فيي محافاية الحسيكة  يل  الفتيرة 1س1س1الجأو   

 ط).وحأة(،   الف ليرة 1100 1111

 افرت اإلنتاج الزراعي اجمالي القرو  ال يا)
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1111 1111111 3584557 30305 

1111 1101111 2083275 30322 

1111 1011111 3407058 307.5 

1111 1011119 3575843 3.3.7 

1111 1101011 372545. 3..74 

1111 1111111 3205550 330.3 

1111 1111019 .07.483 330.. 

1119 01911101 .5.5042 3.803 

1101 01111111 .755.54 3.4.4 

1100 01111101 .505885 3350. 

 اعأاأ م تلفة.،المجموعة اإلحصائية الزراعية  :رالمصأ

مرة ،في حي) ا) عيأأ افرت 171يت ي) م) الجأو  ا) القرو  الزراعي قأ نمت  ل  فترة الأراسة 

  ، ا   زيياأة 1100 لية عيا   11111هليو  1111 لية عيا   11111الزراعية في المحافاة قأ نما مي) 

  % في عيأأ افرت الزراعيية ، ويفسير ان فيا  نسي ة نميو عيأأ افرت فيي المحافاية ،  ان فيا11

نس ة القرو  طويلة ومتوسطة امج  التي يقيأماا المصيرف ، وتوجايه هليو القيرو  قصييرة امجي  

التي ر تساا  في عملية التكوي) الراسمالي.كما يت ي) م) الجأو  ا) اإلنتاج الزراعي قيأ ت يير  حسيا 

ي سينوات موس  اممطار، كما ا) انار علقة عكسية  ي) اإلنتاج والقرو  ، حيل تيزأاأ القيرو  في

 الجفاف كنوع م) الأع  ال   تقأمه الحكومة للمزارعي).

 ـ األثر االجتماعي للقروض:2

( تطييور القييرو  الزراعييية 1سيي1سيي1ي ييي) الجييأو    ،للقييرو  الزراعييية أور وتييأثير فييي المجتمييذسيي 0

  .  1100  1111فاة الحسكة  ل  الفترة وعأأ المستفيأي) وعأأ الااملي) والأ   الزراعي في محا

( ي ي) تطور الالقية  يي) القيرو  وعيأأ المقترضيي) واليأ   والاياملي) فيي الحسيكة  1س1س1الجأو   

  .  الف  . (1100 1111

الايييييييياملي) فييييييييي  عأأ المستفيأي) اجمالي القرو  لسنةا

 الزراعة

 الأ   الزراعي
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1111 1111111 11111 090111 32..40 

1111 1101011 11111 011101 752580 

1111 1111111 10111 010101 ....00 

1111 1111019 11119 001110 538577 

1119 01911101 91101 011111 885323 

1101 01111111 91110 010111 .074305 

1100 01111101 011109 91101 .042570 

 .مأيرية الزراعة  الحسكة،اعأاأ م تلفة،المجموعة اإلحصائية الزراعية  ر:المصأ

ميي) الجييأو  ا) انييار علقيية طرأييية  ييي) القييرو  وعييأأ المسييتفيأي)، حيييل تضيياعف عييأأ يت ييي) 

المستفيأي) م) القرو   ل  فترة الأراسة ، كما ا) عيأأ الاياملي) فيي مجيا  الزراعية فيي المحافاية 

ان فيي  هلييو حييوالي النصييف، وايي ا ينسييج  مييذ ارن فييا  فييي عييأأ الايياملي) فييي القطيير، كمييا ارتفييذ 

 مرة  ل  فترة الأراسة. 171اام  في الزراعة م) اإلنتاج الزراعي نصيا الفرأ ال

الاأييأ مي) المشياريذ  هنشياءو  ،س كما ساامت القرو  الزراعية في  ل  فر  عم  أائمة ومًقتية 1

ومشيياريذ تر ييية ام قييار وام نييا   ،المييأاج)، وميي) مشيياريذ هنتيياج امسييمار ،ارسييتثمارية الزراعييية

( تطيور عيأأ المشياريذ المر صية والمنفي ة وفير  الامي  1سي1سي1وي ي) الجأو    ،وصناعة منتجاتاا 

  .  1101 1111التي اوجأتاا القرو  الزراعية في محافاة الحسكة  ل  الفترة 

 

( المشيياريذ الزراعييية المموليية ميي) المصييرف الزراعييي وفيير  الاميي  وعلقتاييا  1سيي1سيي1الجييأو   

  القرو  في محافاة الحسكة.

ريذ مشييييييييييييييييا السنة

 مر صة

 قرو  زراعية عم  موسمي عم  أائ   مشاريذ منف ة

1111 1 1 011 1101 1111111 

1111 1 1 101 1101 1101111 

1111 1 1 090 1111 1011111 
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1111 9 1 101 1910 1011119 

1111 00 9 111 1010 1101011 

1111 01 01 101 1101 1111111 

1111 01 01 119 1101 1111019 

1119 01 01 190 1101 01911101 

1101 01 01 101 1111 01111111 

 01111101 1111 0111 س       09 1100

 .المصأر: مأيرية الزراعة في محافاة الحسكة

يت ي) م) الجأو  تزايأ عيأأ المشياريذ الزراعيية المر صية فيي المحافاية ، والتيي تشيم  مشياريذ فيي 

مجيييا  تر يييية اليييأواج) والثيييروة السيييمكية، وهنتييياج امعيييلف، وتر يييية ام قيييار والمواشيييي، وتصييينيذ 

 ، 1100مشيروع عيا   09  هليو1111مشاريذ عا   1منتجاتاا،حيل نما عأأ المشاريذ المر صة م) 

مشيروع  01هليو  1111مشياريذ عيا  1 زياأة ثلل اضااف، وكي لر المشياريذ المنفي ة زاأت مي)  ا 

 ،  زيياأة ثلثية اضيااف، كميا زاأت فيير  الامي  الموسيمية حيوالي ثلثية اضيااف  ييل  1100عيا  

فتييرة الأراسيية، وفيير  الاميي  الأائميية زاأت حييوالي سييتة اضييااف  ييل  مييأة الأراسيية، واييي نسييا 

ياأة في م الس القرو  الزراعية المقأمة م) ق ي  المصيرف الزراعيي ، حييل تضياعفت تتواف  مذ الز

القرو   ل  فترة الأراسة حوالي سيتة اضيااف، واي ا ييأ  عليو الالقية اإليجا يية  يي) القيرو  و 

 فر  الام  المتوفرة وعأأ المشاريذ ارستثمارية.

 

 

 

 

 ـ القروض و اإلنتاج3

و المسيييتثمرة وطييير  الييير  فيييي محافاييية الحسيييكة  يييل  الفتيييرة ت ييييرت المسييياحات المزروعييية ايييس 

مسييتثمرة والمسيياحات ال ييير ( تطييور المسيياحات المسييتثمرة و1سيي1سيي1وي ييي) الجييأو    ، 1100 1111

 وعلقتاا  القرو  الزراعية في محافاة الحسكة. ،المروية الكلية و الر  الحأيل
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جمييالي القييرو  فييي محافايية الحسييكة ر المسيياحة الزراعييية وطيير  اليير  و ه( تطييو1سيي 1سيي1الجييأو  

 الف  . (. ،   المساحة الف اكتار1100 1111 ل  الفترة 

 المصأر: المجموعة اإلحصائية الزراعية لاأة سنوات.

اليف اكتيار فيي  0111  هليو 1111الف اكتار عيا  0111يت ي) م) الجأو  زياأة المساحة المستثمرة 

اميييا  ،تييياراليييف اك 171مسيييتثمرة عليييو ال ييير وث يييات المسييياحة  ،% 01 زيييياأة قيييأراا  ، 1100عييا  

اميا  ،المساحة المروية فقأ ت اينت م) عا  ف ير حسيا الموسي  المطير  والكمييات المتيوفرة مي) المييا 

 ، 1100اليف اكتيار فيي عيا  11  هليو 1111الف اكتار عا  10زأاأ م) فقأ االر   الطريقة الحأيثة 

وا ا ييأ  عليو فااليية القيرو  الزراعيية المقأمية فيي  ،%  ل  مأة الأراسة111 زياأة وصلت هلو 

 مجا  التحو  هلو الر  الحأيل.

عيية و هنتاجييية وحييأة المسيياحة فييي محافايية  ييس س ت يييرت كمييية اإلنتيياج الزراعييي و المسيياحات المزرو

 ( تطييور اإلنتيياج والمسيياحة المزروعيية فاييلا 9سيي 1سيي1وي ييي) الجييأو   ،الحسييكة  ييل  الفتييرة الماضييية 

  .1100 1111والمرأوأ وعلقتاا  القرو  الزراعية في الحسكة  ل  الفترة 

مسيييييييييييييييييييياحة  السنة

 مستثمرة

 قييييييييييييييييييرو  حأيلر   مساحة مروية    غ مستثمرة

 زراعية

1111 0111 171 109 10 1111111 

1111 0119 171 111 11 1101111 

1111 0111 171 111 11 1011111 

1111 0111 171 111 11 1011119 

1111 0111 171 111 11 1101011 

1111 0110 171 101 11 1111111 

1111 0111 171 190 11 1111019 

1119 0111 171 101 11 01911101 

1101 0111 171 111 11 01111111 

1100 0111 171 111 11 01111101 



011 
 

قتايا  يالقرو  الزراعيية فيي ( تطور اإلنتاج والمساحة المزروعة فال والمرأوأ وعل9س 1س1الجأو  

 4 .1100 1111محافاة الحسكة  ل  الفترة 

 قرو  زراعية المرأوأ ط) اس مساحة مزروعة  اإلنتاج الكلي السنة

1111 1111 0110 171 1111111 

1111 1101 0111 171 1101111 

1111 1111 0101 171 1011111 

1111 1111 0111 171 1011119 

1111 1111 0111 171 1101011 

1111 1001 0119 171 1111111 

1111 1111 0090 171 1111019 

1119 1011 0190 171 01911101 

1101 1111 0111 170 01111111 

1100 1111 0011 170 01111101 

 .ومأيرية الزراعة في محافاة الحسكة،المصأر: المجموعة اإلحصائية الزراعية لاأة سنوات

ملييو) طي) عيا  17111اإلنتاج الكلي الزراعي قيأ زاأ  يل  فتيرة الأراسية مي) ا)  الجأو  نلحا م)

 ير حسيا تقل يات الزياأة كانت ت تلف م) عا  هلو   هر ا) ا   ، 1100  ط) عا  1711  هلو 1111

% 9ولكناا ان فضت  سي ة  ،فقأ شاأت تقل ات اما المساحة المزروعة فالا  ،المناو و الااط  المطر 

 170هليو  1111عيا  طي) للاكتيار الواحيأ 171اميا الميرأوأ فقيأ زاأ مي)  ، 1100  و1111 ي) عيامي 

 وا ا يأ  عليو أور القيرو  الزراعيية و ال حيول الزراعيية فيي مجيا   ، 1100للاكتار في عا   ط)

    اإلنتاج الزراعي.

   

 

 النتائج

                                                             
4
 اإلنتاج : الف ط) ، المرأوأ: ط) اكتار ، المساحة : الف اكتار. القرو : الف  . . 
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  ، اإلضيافة هليو تيوفر قيأر جييأ مي) الثيروات ال اطنيية ،س ارقتصاأ السور  متنوع زراعي صيناعي.  

حييل يمكيي) ارسييتفاأة ميي) ايي ا التنيوع  طيير  افضيي  تحقيي  مسييتوى  ،ولكنيه  ييير مسييتثمر  شييك  فاييا 

 .اقتصاأ  اجتماعي افض  للمواط) السور 

 ،حيييل تتييوفر ال يئيية و اإلمكانييات المناسيي ة لقيييا  زراعيية ناجحيية ،سيي تتنييوع الزراعيية فييي سييورية 3   

وهمكانية زراعة عأأ ك ير م) المحاصي  الزراعية ارسيتراتيجة مي) قطي) وقميي و رة ورز و شيونأر 

 تحق  كفاية السو  المحلي وهيجاأ فائ  للتصأير.    ،سكر 

 ،مي) قلية المييا  والحاجية هليو الترشييأ فيي اسيت أاماا  ،س تااني الزراعية مي) الاأييأ مي) المشياك  2   

 اإلضيافة هليو مشيكلة  ،والقنوات لت زي) مييا  الشيتاء وهيصيالاا هليو الميزارع و ناء المزيأ م) السأوأ 

 التصحر التي  اتت تاأأ المراعي والحقو  الزراعية القري ة م) ال اأية.

والتيي تتمثي  فيي ارتفاقييات  ،انار مجموعة مي) التحيأيات ال ارجية التيي تواجيه الزراعية السيوريةس 5

حييل  ،وارنضيما  هليو منامية التجيارة الاالميية  ،ذ ارتحياأ امور يية مثي  اتفاقيية الشيراكة مييال ارج

كميا يتوجيا ت ييير طير  واسياليا اليأع  والزراعية لتتناسيا   ،ستزأاأ المنافسة علو الزراعة المحلية 

 مذ شروط ا   ارتفاقيات .

أور الأولية وانيا ي يرز  ،س ساامت السنوات الجافة  زياأة اجرة المزارعي) مي) الرييف هليو الميأ)7   

وت فيييف مسييتوى  ،فييي اامييية تقييأي  الييأع  للزراعيية ميي) اجيي  تث يييت المييزارعي) والحييأ ميي) الاجييرة 

 ال طالة.

و ارتفيياع  ،  هلييو حييوالي النصييف..30 3000سيي تنيياق  عييأأ الايياملي)  الزراعيية  ييل  الفتييرة .   

وتوسيذ  ،فيي الزراعية  اامي مما اأى هليو زيياأة اإلنتاجيية الزراعيية للفيرأ ال ،اساار المنتجات ال  ائية

 است أا  المكننة في الزراعة.

س  ر   كي  الصياو ات نميا هنتياج القطياع الزراعيي مي) حييل القيمية والكميية  يل  فتيرة الأراسية 5   

وزيياأة ااتميا  الأولية فيي المنياط  الريفيية مي) حييل  ،وتراف   لر  نميو ارقتصياأ  شيك  عيا  ،28%

 وتحس) المستوى المااشي لسكا) الريف. ،مما اأى هلو زياأة أ   المزارع  ،تقأي  ال أمات

حييل  ،يات ر المصرف الزراعي الجاة الوحيأة التي تقو   تسليف القطاع الزراعيي والميزارعي) س4   

( ال يروقراطييية ر ت ليو ميي) الييروتي) و ةايي   الاملييي ،تقيو   تقييأي  القييرو  النقأييية والاينية للمييزارعي)

 و يات.المحسو

 ،سياسياتاا الماليية الزراعيية اي تنف  م)  للاعي او ال راع المالي الحكومية التس المصرف الزرا8   

 وتسأيأ ثم) المحاصي  الزراعية وتقأي  القرو . ،حيل تقو  م)  لله  توزيذ الأع  الزراعي

نيية التحتيية للزراعية حيل تساا  فيي أعي  ال  ،س تلاا القرو  الزراعية أوراا ااما في الزراعة0.   

 والتقلي  م) افثار السل ية للمناو والاروف ارقتصاأية  ير المناس ة. ،
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مثي   ،مي)  للايا فيي الزراعية  س تقو  الأولة  الاأيأ م) الامليات التي تستطيذ ا) تتيأ   هيجا ياا ..   

 ،القيييا   امليييات تسييوي  المنتجييات الزراعييية ،والتقلييي  ميي) شييروطاا  ،القييرو  يعمليييات تسيياي  ميين

جيراءات الا يور ري) مي)  يل  تقيأي  الميني وتقليي  اأع  التصأير الزراعي والمصأ ،وتحأيأ اسااراا

 والتصأير.

لميا  ،ستراتيجية الك رىشرع جر ميا  أجلة م) المشاريذ اريات ر م ،س الحسكة محافاة زراعية 3.   

  عمييي  وزييياأة اإلنتييياج و تحقييي  فيير ،سيييتقرار المييائي للمحافايييةلييه ميي) أور فايييا  فييي تحقييي  ار

 واستقرار .

اميا عمليية تقيأي  القيرو   ك يير. س يزأاأ الطلا علو القر  الزراعية في سنوات الجفاف  شيك 2.  

  سياسة الأولة الزراعية والمالية.فاي ترت ط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المقترحاو
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المكننيية  رسييت أا سيي تحييأيل وسييائ  وطيير  ارسييتثمار الزراعييي والتطييوير المييأرو  و الم طييط .   

 ية.عية في جميذ مراح  الام  الزراعالزرا

والقيا   املية ر يط  طيط اإلنتياج  ،س زياأة عأأ الماام  الزراعية للقيا   تصنيذ الفائ  الزراعي 3   

 الزراعي  التصنيذ.

 ،وهقامية مشياريذ الير    يية زيياأة مسياحة امراضيي المرويية  ،امراضيس التوسذ في استصلع 2   

وهنااء او التقلي  م) مشاك  الملوحية و التصيحر وانجيراف التر ية و يرايا مي) المشياك  التيي ت في  

 هنتاجية امر .

مي) اجي   ،س التوسيذ فيي تقيأي  ال يأمات الزراعيية مي) هرشياأ زراعيي وتسيليف وتسيوي  و يرايا 5   

 ار اممث  للموارأ الزراعية المتاحة.ارستثم

سي تطيوير ال حييول الزراعيية وتيوفير المسييتلزمات و اإلمكانييات التييي تسيا  فيي حيي  المشياك  التييي 7   

 و تطيوير ،الم ياطر وهأارة ،الجفاف والتصحر مواضيذ علو يااني مناا القطاع الزراعي . والتركيز

 .نمواا  امق  المناط 

وتحسيي) صيفاتاا  ،الثروة الحيوانية وتوفير مستلزمات الأع  والرعاية الصحية لااس تنمية وتطوير .   

 .) اإلنتاجي) الحيواني والن اتياإلنتاجية  ما يضم) تحقي  التواز) والتكام   ي

 ميا ي يأ  تطيور قطياع  ،الايا  القطياع ايكلية وهعياأة ،النقيأ  والقطياع ارسيتثمار منياو سي تحسيي)5   

للميزارع مي)  يل   اا اجتماعيي اا اقتصياأي اا وتوفير فر  عمي  تحقي  اسيتقرار ،الزراعة و ارستثمار فيه

 ي  عائأ مق و  للزراعة تسا  في استقرار المزارع في ارضه.تحق

 ل أمية قطياع الزراعية والحيأ مي) اجيرة ،س الام  علو تأمي)  نية تحتية و أمية جييأة فيي الرييف4   

 سكا) الريف هلو المأينة.

 والقطاعيات الزراعيي القطياع تنافسيية لتحسيي) الاالميية الجيوأة مايايير تحقيي  عليو سي التركييز8   

 الاالمية. التجارة ومنامة الاالمية الاروف مذ يتناسا  ما الأع   ليات تحسي)و ،ام رى

 موقفيه ليأع  الحاليية الايروف ميذ يتماشيو  ميا اأائه  تطوير المصرف الزراعي قيا  ضرورةس 0.   

 المسيتجأة للتطيورات المصيرف ومواك ية ،قيوة و ك  المصرفية السو  في ارستمرار و التالي ،المالي

 . المست أمة المالية امأوات في ا  امأاء في سواء المصرفي الاال  في

 الم تلفية القيرو  تحصيي  لنسيا الشيأيأ وارنت يا  ،المصيرف مأاء واليأور  المسيتمر التقيي س ..   

 . للمصرف المالي المركز لتأعي 

 التااونيية الزراعية هنمياء فيي التنمويية وااأافيه يتناسيا  ميا اإلقيرا   ايكي  الناير هعياأةسي 3.   

 . والجماعية
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 ضيرورية تحتيية  نية  ناء في تساا  كوناا والطويلة امج  متوسطة القرو  أع  علو س التأكيأ2.   

 .  اا واررتقاء الزراعة لتنمية و اساسية

 أو) للحيلولية التسيأيأ المتيأ رة القيرو  تجيا  المصيرف ي يأياا التيي المرونية تقليي  س ضرورة5.   

 . مستق لا  زياأتاا

 مي) اي ا ر حيتيه لضيما) المصرف ق   م) ممو  مشروع لك  اقتصاأية جأوى تقأي  س ضرورة7.   

 التسأيأ م) علو المقترضي) وتشجيذ ،المحأأ وقته القر  في تسأيأ لضما) ا رى جاة وم) ، جاة

 ق ليه امفضيلية او المحيأأ الموعيأ في المسأأ هعطاء و ،الفائأة سار ت في  مث  محفزات تقأي   ل 

 . مستق لا  قرو  هعطاء في

والمتحمي   الجياأ المسيتوى هليو لترتفيذ فيي المصيرف واإلأاريية الماليية الرقا ية اجايزة سي تطيوير..   

 ،المصرف اعما  ومراق ة تقيي  ع) المسًولة امأاة  اعت اراا المالية الرقا ة علو والتأكيأ ،للمسًولية

  صيورة امأاء المصيرفي عليو الحيا   ط ياية مناكسياا  للرتقياء  املايا اإلأاريية الرقا ة يحفز ما وا ا

 . عامة

ارقتصياأية وارجتماعيية الاامية  س اإلسراع فيي تنفيي  مشيروع جير مييا  ناير أجلية نايراا فثيار 5.    

 علو محافاة الحسكة والقطر.

 ،الايييأف منيييه التيييأمي) عليييو المزروعيييات  ،صييينأو  تاييياوني زراعيييي  هنشييياءسييي الامييي  عليييو 4.   

 والتاوي  للمزارعي) المتضرري) م) سوء امحوا  الجوية كالاواصف والصقيذ.

مي)  يل   ،ليية تمويي  القطياع الزراعييس الام  علو تشجيذ مصارف القطاع ال ا  للقييا   ام8.   

 او مني المصارف قرو  ميسرة. ،مجموعة م) المحفزات كالتأمي) علو م اطر عأ  السأاأ 

 إلأ يا  امولويية وهييلء ،الزراعيية المييا  اسيتالر لتقليي  الحيأيل الير  تقنييات اسيت أا سي 30  

 كافية عليو الحيأيل للير  ويي حالت هلزامييةو ، المييا  لترشييأ الحيأيل الير  وتقنييات اسيت أامات

 . طالمض و الحكومية الر  وش كات المر صة اررتوازية اف ار علو المروية المساحات

وكيفيية تقليي   ،س ضرورة القيا   أراسات لتحأيأ وتقييي  نتيائ  امزمية الراانية عليو قطياع الزراعية .3

 .افثار السل ية لألزمة 
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 باتمة:

 فيي الزراعية مسياامة تصي  حييل السيور ، ارقتصياأ فيي اامياا  حيويياا  أوراا  الزراعيي القطياعيلايا 

 وتص  السكا)، م) %55 لحوالي والسك) والأ   للام  رئي ال المصأر % واي37المحلي  النات 

 ايي الزراعية وتات ير النفطيية.  يير الصياأرات هجميالي مي)% 30س..هلو الزراعية نس ة الصاأرات

 المتكيرر للجفياف نتيجية ولكي) .الزراعيية الصيناعة فيي المسيت أمة ال يا  للميواأ رئي الي المصيأر

 وفيي التجيارة وفيي اإلجميالي المحليي النيات  فيي الزراعيي القطياع مسياامة نسي ة ميً راا  ان فضيت

 .الااملة القوى استيااا

 واممي) الزراعيية التنميية تحقيي  وجيه فيي رئي الي التحيأ  المائيية للميوارأ المسيتأامة اإلأارة تات ير

 حيوالي هليو تصي  التيي المائيية، الميوارأ حجي  في متزايأاا  تناقصاا  سورية واجهتو ،يةسور في ال  ائي

 القطير، فيي المتكيرر والجفياف المييا  عليو المتزاييأ الطليا  سي او السنة، في مكاا متر مليار7.7.

 وصي  حييل الينيا يذ، وجفياف امنايار  اي  مييا  وتنياق  الجيوفي الميائي الم يزو)  ف  هلو اأى

 اإلنتياج عليو اا  سيل  التيالي واثير ،مكاا متر مليار2.7 هلو ام يرة السنوات في المائي الاجز متوسط

 مي) الاأييأ ت نيي  يل  مي) الميا  است أا  كفاءة زياأة نحو الحكومية السياسات توجه ل لر . الزراعي

 المائيية،  ارسيتثمارات واإلسيراع ،المائيية الموارأ علو الطلا هأارة تحسي) هلو تاأف التي السياسات

 اكثير  نياء حالياا  . ويجر  مكاا متر مليار 8. حوالي هجمالية  ساة سأاا  ... م) اكثر  ناء ت  حيل

 .الحكومية الر  مشاريذ م) الكثير ويقا  هضافية سأوأ عشرة م)

 السيكا) نسي ة فيي وزياأة امرضية الموارأ في محأوأية انار المائية الموارأ في الاجز هلو  اإلضافة

 القا لية و يير %23ةللزراعي القا لية امراضيي تشيك  .للامالة ك يرة فر  هلو يحتاجو)  ي)ال الفتيي)

 وتصي  .السيورية امراضيي هجميالي مي)%2 وال ا يات% 57 والمراعيي والميروج% 30للزراعية

 ووصي  .مرويية %20و  اليية%50 منايا اكتيار ملييو) 5.5حيوالي  هليو المزروعية الكليية المساحة

 %.3.57  قأر سنو  نمو  ماأ  ..30  عا في نسمة مليو) 32 هلو السكا) عأأ

 ماا  م) ال اتي اركتفاء تحقي  .300 عا  حتو سوريا استطاعت السا قة، الماوقات م) الر   علو

 وازميات ام ييرة الماليية امزمية و ايأ ولكي) .والفواكيه وال ضيار وال قيو  القميي مثي  ال  ائيية السيلذ

 ور ،كياف  يير ال ي ائي اإلنتياج اص ي 3005 عا  من  المتكررة الجفاف موجات ومذ الاالمية ال  اء

 والزييوت وامسيمار والسيكر القميي عليو و اصية ،الك يير السيكا) لايأأ المتزاييأ الطليا ميذ يتناسيا

 الن اتية.

و لير  ،و  اصية فيي ارقتصياأيات الناميية ،فيي التنميية الزراعيية  يارزاا  يًأ  ارئتما) الزراعيي أوراا 

ا   امامية م) تنيامي اررت ياط  يي  و ل  ارستثمارات المزرعية، وتأتالقيا   امليات التموم)  ل  
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ء اليي اتي ميي) السييلذ امميي) ال يي ائي وارتفيياع اركتفيياو  ، ييي) تزايييأ حركيية التموييي  واتجاااتييه ميي) جانييا

ر . ه) القطاع الزراعي تسوأ  ماوقات متايأأة فيي مقيأمتاا نيأرة ستراتيجية م) جانا   ال  ائية و ار

يات ر المصيرف الزراعيي  ،الموارأ التمويلية ال اتية نتيجة رن فا  الأ   المزرعي في الأو  النامية

يقأ  مجموعة مي) ال يأمات  ،التااوني او الجاة الوحيأة في القطر التي تقأ  التموي  للقطاع الزراعي 

مي) تقيأي  القيرو  الم تلفية الميأة مي) طويلية ومتوسيطة وقصييرة  ،  القطاع الزراعي المصرفية لأع

والم تلفة النوع كالقرو  النقأية والاينية وتقأي  مستلزمات اإلنتياج مي)  يزار واسيمأة و  رت  ،امج 

 ، وق و  الوأائذ وتسأيأ ثم) المحاصي  الزراعية والتاوي  ع) امضرار.

 والتسيوي  والتسياير واإلنتياج الت طييط المكملة لسياسة اإلقرا  سياسات ةالزراعي السياسات وتشم 

 مجموعية عليو السياسيات اي   ركزت وقأ .الط ياية والموارأ اإلنتاج و مأ لت المساعأة وال أمات

 ارسيتقرار وفيي المحليي، النات  هجمالي في الزراعي للقطاع فاالة مساامة تحقي   ااماا اماأاف م)

 اركتفياء مايأرت زيياأةو ،المنيت  الام  فر  م) المزيأ وتوفير ،اإلنتاج زياأة  ل  م) ارقتصاأ 

  تنميية ال ي ائي السيلاي المييزا) وتحسيي) ال  ائيية، الفجيوة وتضيي  ة،رئيسال ال  ائية السلذ م) ال اتي

 ارقتصياأية والقطاعيات الزراعيي القطياع  يي) التكامي  تحقيي و ،اليوارأات مي) واإلقيل  الصياأرات

 اامية نس ة الزراعي القطاع يوفر  حيل اإلنتاج، وتكام  المأ لت تكام  مستوى في و لر ام رى،

 الصناعة، لقطاع ال ا  والمواأ المأ لت م)

 .ةامسمأ و كافرت الصناعية للمنتجات الزراعة استاما  وتكثيف

 فيي تقذ ، امسأ  شار الرئي  السيأ وصفاا كما الزراعية تات ر الااصمة الحسكة لمحافاة  النس ة اما

 وتتمييز 3كي 32225المحافاية  مسياحة وت ليس السيور  الار يي القطير مي) الشيرقي الشيما  اقصيو

 ج ي  مثي  الج ليية المنياط   اسيتثناء الواسياة السياو  حييل ،التاقيأ قليلية  ط و رافيية اااراضيي

  مي  هلو المحافاة وتقس  ،المالكية منطقة في والمرتفاات الاضاا  ا  هلو  اإلضافة ،الازيزأع 

 الن ياتي  شيقيه الزراعيي التنيوع عنيه وييناك  ،ال يئيي التنيوع المحافاية عليو تضيفي اسيتقرار منياط 

وتييزرع فييي المحافايية ا لييا  ،المحافايية مسيياحة هجمييالي % ميي).3 ال اأييية وتشييك ، والحيييواني

مجموعة متنوعة مي) ال ضيار  ،سكر  الزراعات اإلستراتيجية م) قمي وقط) وشاير و رة و شونأر

% مي) الثييروة 30كميا تر يو مجموعية ك ييرة مي) الحيوانيات التيي تشيك   ،والفواكيه الصييفية والشيتوية

 م) ا نا  و ماعز وا قار وجامو  وجما  وأواج).   ،الحيوانية للقطر
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 المراجر

 المراجذ  الل ة الار ية : -

فييي القطيير السييور ، تطوراييا و فاقاييا التنموييية ، احمييأ مسييل  ، عييأنا) ، المسييألة الزراعييية  ..

 .3007،مط اة أار الال  ،أمش 

سييكنأر . التايياو) الزراعييي وأور  فييي التنمييية الريفييية، مط ايية ارتحيياأ، أمشيي ، هسييماعي  ،ه .3

.88.. 

 .842.الحمم ، منير.تطور ارقتصاأ السور  الحأيل ، أار الجلي  ،أمش  ، .2

تجر يية سييوريا فييي تحرييير التجييارة والسياسييات واإلصييلع الاميياأ  ، محمييأ ، أراسيية حييو   .5

 .885.ارقتصاأ  ، أمش  ،

  .840. ،  أاأ ،اس  وم اأئ ارقتصاأ الزراعي،ع أالوااا  ،الأاار   ،أ .7

مكت ية ،فرنو) و.رونا) ،التنميية الزراعيية رًيية عالميية ،ترجمية ميشيي  تكيل ، وجير وايامي ..

 .84.القاارة،،ارنجلة المصرية

 ..88.ناي  ، التموي  الزراعي، مط اة الحمامي ،أمش  ، جماة ، .5

رحميية ، أ.منييو ، السياسييات الزراعييية فييي ال لييأا) الار ييية ،مركييز أراسييات الوحييأة الار ييية  .4

 .3000، يروت ، 

رشيرام ، مصييطفو محمييأ ، اإلقيرا  الزراعييي ميي) المنايور التنمييو  ، منشييورات ارتحيياأ  .8

 . .300،مأنو وشما  افريقيااإلقليمي لإلتما) الزراعي في الشر  ا

قتصييياأية فيييي تنميييية القطييياع سيييليما) ،نييييرة يحييييو، الجاييياز المصيييرفي وااميتيييه ار .0.

  ..300  الاأأ امو  ،..المجلة المصرية للقتصاأ الزراعي ، المجلأ   ،الزراعي

 اونييات والمًسسيات ام يرى،اإلقيرا  الزراعيي مي)  يل  التا ،فري  مي) ال  يراء ...

منامة ام  ية والزراعة لألم  المتحأة "الفاو" ترجمة ارتحياأ اإلقليميي لإلنمياء الزراعيي فيي 

 .  3005،الشر  امأنو وشما  افريقيا

سييايفا) ، سييمير ، قضييايا اإلصييلع ارقتصيياأ  والمييالي فييي سييوريا ، أمشيي  ، أار  .3.

 .3002الرضا ، 

 نميا ج اي  فيي الار يي الزراعيي القطياع فيي اليأع  سياسات  ،صيا  محمأ جما  .د .2.

   .3004القاارة ،ي الزراع الملف مفاوضات  ل  المقترحة الت في 
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للاييا   .القطيياع الزراعييي فييي سييورية، مجليية جامايية تشييري)،الاأأ ،فيياأ ،أ.  لييي   .5.

3008.  

 ر ييي ، أ.فوزييية، الزراعيية الار ييية وتحييأيات امميي) ال يي ائي حاليية الجزائيير، مركييز  .7.

 .30.0الار ية،  يروت  ،أراسات الوحأة 

السياسييييات الزراعييييية فييييي ال لييييأا) النامييييية. ترجميييية أ. ا ييييرااي   ،يلييييي هسيييي فرنيييير  ...

 .885.،منشورات وزارة الثقافة ،الشاا ي

 الدورياو 

الييييزعي  ، عصييييا  ، التوجاييييات اإلسييييتراتيجية فييييي ارقتصيييياأ السييييور  ، أمشيييي  ، الثلثيييياء  ..

 .3005 5 32ارقتصاأ  ، 

سييييايأ ، الحيييوار ارقتصيييياأ  للفقييييراء ، الثلثييياء ارقتصيييياأ  ، أمشيييي  ، النا لسيييي ، محمييييأ  .3

3. 7 3008. 

 .37س35س32،امعأاأ مجلة وزارة الزراعة واإلصلع الزراعي .2

 وزارة الزراعة واإلصلع الزراعي ، المجموعات اإلحصائية الزراعية السنوية. .5

 . 3008س3005صاأ  ، امم  المتحأة ،تقرير التنمية ال شرية وامأاء ارقت .7

 . 3004الألي  الزراعي السور  الزراعية، يانات المركز الوطني للسياساتقاعأة   ..

منشيييورات وزارة الزراعييية و اإلصيييلع  ،حالييية التصيييحر فيييي سيييورية اسييي ا اا ومااارايييا .5

 .3004 ،المركز الوطني للسياسات الزراعية.،الزراعي

 .3005راعية السورية لاا  المركز الوطني للسياسات الزراعية س تقرير التجارة الز .4

 .30.0المركز الوطني للسياسات الزراعية س تقرير التجارة الزراعية السورية لاا   .8

ماالجيية التجييارة تحييت ماليية مناميية التجييارة  ،المركييز الييوطني للسياسييات الزراعييية .0.

   ..300 ،.أمش .7ورقة عم  رق  ،الاالمية

السياسيات  ،المركز الوطني للسياسات الزراعيية ،وزارة الزراعة واإلصلع الزراعي ...

  .30.0،الزراعية في الأو  النامية

 .30.0المركز الوطني للسياسات الزراعية، واقذ ال  اء والزراعة في سورية ، .3.

 .3005،المركز الوطني للسياسات الزراعية س واقذ ال  اء والزراعة في سورية .2.

  .3004س3005تحلي  الواقذ الراا) للقطاع الزراعي للفترة  ايئة ت طيط الأولة س .5.

 مأيرية الزراعة في محافاة الحسكة.،س وزارة الزراعة وارصلع الزراعي .7.
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 اعأاأ م تلفة.،مجلة الزراعة السورية ،وزارة الزراعة وارصلع الزراعي ...

 . س وعية صحيفة ارقتصاأية السورية ام .5.

المكتييا المركييز  لإلحصيياء " المجموعيية ارحصييائية ، رئاسيية مجليي  الييوزراء فييي  .4.

 .سنوات م تلفة،الجماورية الار ية السورية
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