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على القطاع الزراعي 

محاضرة مقدمة لجمعية العلوم االقتصادية

قطنااعداد المهندس محمد حسان 
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2016/4/12من ظهر يوم الثالثاء الواقع في  12الساعة 



:المحاضرةمحتويات 

.التخطيط الزراعي ونتائجه₋

.القطاع الزراعي قبل األزمة₋

.القطاع الزراعي في ظل األزمة₋

انتائج األزمة على القطاع واالجراءات الحكومية للحد منه₋

.الحلول المقترحة₋



.هكتارمليون/18.5االجماليةالمساحة

%13.3ثانيةاستقرار%14.6أولىاستقرار

%9.9رابعةاستقرار%7.1ثالثةاستقرار

%55.1خامسةاستقرار

.للزراعةقابلالمساحةمن33%

.األمطارعلىتعتمدالمزروعةالمساحةمن70%

أقلأمطارهابعل،تزرعالمستثمرةالمساحةمن90%

.السنةفيملم/300من

:مناطق االستقرار الزراعي



:التخطيط االستراتيجي للقطاع الزراعي

.تنظيم استثمار الموارد األرضية•

امة التوسع باستصالح األراضي وإق•

.السدود

التوسعععععععع بالمسعععععععاحات المرويعععععععة  •

.وتنظيم استثمارها

دععععععم القطعععععاع الزراععععععي بتعععععوفير •

سر مستلزمات االنتاج والتمويل المي

.والتسويق والخدمات المساعدة

.فتنفيذ مشاريع تنمية في الري•

1975لعام 14القانون 
األمن الغذائي

المجلعععععس الزراععععععي 

.األعلى

وقيعععععععععععام اللجنعععععععععععة 
.االقتصادية بمهامه



:التخطيط  الزراعي 

ي،  مائيو،  رر و/تحقيق استثمار منظم للمواار  •

/.طبيعي،

. مان تنامي االنتاج الزراعي•

اعيو، تلبي، االحتياج الممكون مون المنتتوال الزر•

.للسكان االتصنيع االتص ير

.ارعينحقيق تحسين المستاى المعيشي للمزت•

لعمل تافر فرص تاذب، لالستثمارال الخاص، ل•

.بالزراع، اتطاير الريف

تنمية ريفية 

متكاملة

األمن 

الغذائي

االستدامة
كفاءة 
اقتصادية

األهداف



:الغذائياألمن 

لسكان افي تافر اإلمكاني، الما ي، ااالتتماعي، ااالقتصا ي، لحصال تميع ا: الفاا

اووذا  كافوو، اقاقووال علووة راذيوو، كافيوو، اسووليم، اماذيوو، لتلبيوو، احتياتووات م موون ال

.اتناسب اذااق م الاذائي، كي يعيشاا حياة كامل، اكريم،

ن  عووم الزراعوو، اخاصوو، للمحاصوويل االسووتراتيتي، لتوو مي: 2005-1975سوواري، 

.الحات، من القمح االشعير اتافير مخزان استراتيتي من ما

تطوووواير االنتوووواج الزراعووووي ازيووووا ة معوووو الل النمووووا : 2020-2006سوووواري، 

الفقور اتوافير االقتصا ي لتحقيق تنمي، تساهم في تحسين  خل المنتتين االح  من

.حات، االست الك الاطني من السلع الاذائي، اخاص، القمح



:األهمية النسبية للمحاصيل المزروعة لسنة متوازنة

جيةالمحاصيل االستراتي

4: ع  ها•

نسب، المساح، المزراع، •

%.68:الة الكلي،

اج نسب، انتات ا الة االنت•

%.68:  الكلي

محاصيل وخضار أخرى

55:ع  ها•

نسب، المساح، المزراع، •

%.12:  الة الكلي،

اج نسب، اإلنتاج الة االنت•

%.31:  الكلي

األشجار المثمرة

.23:ع  ها•

نسب، المساح، المزراع، •

%.20:  الة الكلي،

اج نسب، االنتاج الة االنت•

%.26: الكلي



:النتائج على ميزان استعماالت األراضي

الفرق19802014البيان

0+ 5,75,7ةاألراضي المستثمر

مليون هكتار: المساحة

0+ 3,93,9األراضي المزروعة

0,65+ 0,51,15منها مروي

0,62-3,42,78منها بعـــل

0,3-8,58,2اراضي البادية
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منها بعل أراضي البادية أراضي الحراج



:2015/1980االنتاج المحقق 

االنتاج الزراعي 

مليون طن/اإلجمالي

19802000201020142015
مقدر

111315,810,49,8

تحقق اعلى2006عام 

مليعون 19انتاج زراعي 

.طن

أعلعععى انتعععاج معععن 2006ععععام 

.مليون طن/4,9القمح وبلغ 

أخفععععت انتععععاج وبلععععغ 2008

.مليون طن/2,1

أعلى انتعاج معن الشععير1988

مليون طن/2,8وبلغ 

أخفععععت انتععععاج وبلععععغ 2008

.الف طن/260

اعلعععععععى انتعععععععاج معععععععن 2002

مليععععون /1,5الشععععوندر وبلععععغ 

. طن

أعلععى انتععاج مععن القطععن 2005

.وبلغ مليون طن
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2014-1984تطور انتاج المحاصيل االستراتيجية 

القمح الشعير القطن الشوندر



:مؤشرات السكان والعمالة الزراعية والحيازة

2014مليون /23الى 2000مليون عام /16الى 1981مليون عام /9تطور عدد السكان من 

. سنة/24منهم اعمارهم دون % 62، %53,5والحضر % 46,5يشكل السكان الريفيون حوالي 

عامل/الف: الوحدة:                         تطور القوى العاملة

200020102012البيان

493755314887عدد المشتغلين

1430741540القوى العاملة الزراعية

291311%النسبة

.هكتار/1أقل من % 11هكتار و/2-1من %  56هكتار، و/8يستثمرون أكثر من % 33

.  رأس/7من حائزي األبقار أقل من % 80رأس، و/100من حائزي األغنام لديهم أقل من % 57



:التحديات التي تواجه القطاع

يةالسياسات االقتصادية والزراع

ةالكفاءة االنتاجية واالقتصادي

مواكبة التطور التقني الزراعي

الموارد األرضية وادارتهاالموارد المائية وادارتها

الموارد المالية وتنوعها العمالة الزراعية

تحقيق التنمية المتوازنة

تاجأثر التغيرات المناخية على االن

عاتتحقيق التطور المتوازن للقطا

مرونة القوانين والتشريعاتكفاءة التنظيم االداري والهيكلي



:الزراعة في سورية

زراع، مراي، زراع، اتخزين القمح الري الزراعي زراع، متطارة

زراع، متطارة اآلليال الزراعي، مكافح، حياي،



:الزراعة في الدول المتقدمة

تح يث مستمر زراعال ااسع، زراع، مائي، مكنن، زراعي،

،زراع، اقتصا ي استثمار شركال رتمته الري



:مقارنة الزراعة في سورية وفي الدول المتقدمة

الزراع، الب يل، الزراع، في ساري،



:تربية األبقار في سورية

ري،تربي، سائ ة رس تربي، متاسط، حيازة متاسط، حيازة كبيرة

ري،تربي، سائ ة رس ري،تربي، سائ ة رس حالبال



:تربية األبقار في الدول المتقدمة

،تربي، طليق ةحيازة كبير

حالب، آلي،



:تربية األغنام في سورية وفي الدول المتقدمة

تربي، سائ ة اسري، حيازة كبيرة المحميال مص ر اذا  تربي، سائ ة

حظائر تربي، تربي، سرح اانام ال ال المتطارة



:تربية الدواجن في سورية وفي الدول المتقدمة

 ااتن في ساري، ااتن في ساري، ااتن في ساري، ااتن في ساري،

، ااتن ال ال المتق م ، ااتن ال ال المتق م ، ااتن ال ال المتق م



:القطاع الزراعي في ظل األزمة

ة الجهععات المختصععة إصععدار الخطععة االنتاجيععة الزراعيععة السععنوية بالصععيغاسععتمرار •

واآلليعععة المعتمعععدة قبعععل األزمعععة، وفعععق األهعععداف المحعععددة لتطعععوير القطعععاع الزراععععي 

. 11-10الخمسينيتين بالخطتين 

:اصدار تعليمات ميسرة لتنفيذ الخطة االنتاجية•

.تعديل الخطة خالل العام وفقاً لمتطلبات المرحلة-

.2011اعتماد التنظيم الزراعي الممنوح عام -

.التمويل الزراعي بغت النظر عن المديونية-

.عدم تنظيم المخالفات الزراعية-



:القطاع الزراعي في ظل األزمة

.االستمرار باإلرشاد الزراعي•

.توزيع األسمدة حيثما امكن ذلك عن طريق الجمعيات التعاونية•

.  الدعم الزراعياستمرار •

.استمرار البحوث العلمية باعتماد أصناف جديدة•

.تقديم التسهيالت لتسويق المحاصيل االستراتيجية•

.بأسعار مدعومة2010استمرار توزيع المقنن العلفي وفق احصائيات •

سعة وقف ضريبة الضميمة علعى األععالف والسعماح باالسعتيراد دون موافقعة م س•

. األعالف



:القطاع الزراعي في ظل األزمة

.االعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد األبقار الحية•

.الموافقة على نقل معامل األدوية البيطرية المرخصة الى األماكن اآلمنة•

.اعفاء الدواجن واألبقار من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات•

.تطبيق تعرفة الكهرباء الزراعية على منشآت الثروة الحيوانية•

.واشياالستمرار بتنفيذ التحصين الوقائي والعالجي والرعاية البيطرية للم•

.كنةتقديم الخدمات المساعدة ومنتجي الثروة الحيوانية في كافة المناطق المم•

. السماح باستيراد اآلليات الزراعية المستعملة•



:القطاع الزراعي في ظل األزمة

:النتائج على

االجراءات 
الحكومية

ياالقتصاد الوطنالمستهلكالمزارع



:أثر االجراءات الحكومية على المزارعين

.من المنتجين باالستثمار الزراعي ولكن بكيفية جديدة% 60استمرار •

تعععوفر المحاصعععيل التعععي ععععدم التقيعععد بالخطعععة الزراعيعععة، واالتجعععا  نحعععو زراععععة •

ة وال تحتعاج العى تكعاليف وخعدمات زراعيعممكعن، دخل احتياجاتهم، وتحقق أعلى 

.للتخزينلة وقابللتلف، وأقل تعرضاً والمستلزمات، وأقل احتياجاً للعمالة كبيرة، 

:كان له أثر سلبي من حيث......... وهذا ايجابي في ظل األزمة ولكن •

.ةاستفادة البعت من الدعم الزراعي والخدمات المساعدة دون التقيد بالخط-

أو معظععم المععزارعين مععن تسععويق انتععاجهم مععن المحاصععيل /عععدم التععزام بعععت-

....(.أمنية، أو سعرية، أو تفضيلية)االستراتيجية ألسباب 



:أثر االجراءات الحكومية على المستهلك

.تعديل سلة الغذاء وأساليب االستهالك بما يتناسب مع القوة الشرائية•

.سعارتناسب مستويات الدخل مع منحني ارتفاع األارتفاع نسبة الفقراء لعدم •

.تكاراثر العرت والطلب على ميزان األسعار وتشجيع ضعاف النفوس على االح•

:فقدان االستقرار باألسواق المحلية•

.وجود ضوابط لألسعارعدم -

.الرقابة على المواصفات وعلى األسعارغياب اجراءات -

.المناطقتقبل الهوة الكبيرة بأسعار المنتجات بين عدم •



:أثر االجراءات الحكومية على االقتصاد الوطني

.خسارة عوائد تصدير المنتجات الزراعية•

.ددعدم التمكن من توفير كامل االحتياج من مستلزمات االنتاج في الموعد المح•

ت النقص اللجوء الى استيراد بعت المنتجات من المحاصيل االستراتيجية لتعوي•

.بالكميات المسوقة للم سسات العامة مما يشكل ضغط إضافي على القطع

.خسارة االنتاج بسبب التهريب الى دول الجوار•

.خسارة األصول االنتاجية المهربة الى دول الجوار•

صععادية ويبقععى األثععر األكبععر نتيجععة العقوبععات االقتصععادية وغيععر االقت

.الظالمة المفروضة من المجتمع الدولي على سورية



:القطاع الزراعي في ظل األزمة

:أراضيهم بسبببعت المزارعين عن استثمار توقف •

.توفر األمن واألمانعدم -

.فقد أدوات ووسائل االنتاج بسبب السرقة أو التدمير-

، كهربعاء، أسعمدة، بعذار، أععالف،محروقعات)ارتفاع أسعار مستلزمات االنتاج -

لقاحععات وأدويععة بيطريععة، مبيععدات، أجععور فالحععة، أجععور إصععالح وصععيانة  الت 

...(.، أجور تحميل وتنزيل، عمولة أسواق جملة أتاواتزراعية، أجور نقل، 

 بععد عدم توفر السيولة المالية معع المعزارعين لشعراء مسعتلزمات االنتعاج نقعداً -

.توقف البيع ديناً، وترافقها مع تراجع االقرات الزراعي



:القطاع الزراعي في ظل األزمة

:ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بسبب•

.االنتاجارتفاع اسعار مستلزمات -

.أجور النقل وأثر  على أسعار المستلزمات والمنتجاتارتفاع -

.وندرتهااليد العاملة ارتفاع أجور -

.ربحهاهوامش تعدد الوسطاء خالل سالسل القيمة وارتفاع -

%.14بعد أن كان % 30ارتفاع نسبة الفاقد باإلنتاج الى أعلى من -

.تراجع انتاجية الوحدة االنتاجية لتراجع الخدمات وكفاءتها ومواصفاتها-



:القطاع الزراعي في ظل األزمة

:بسبباألراضي الزراعية والحراجية وأرضي البادية تدهور •

.االستثمار غير المنظم لكافة الموارد األرضية والمائية-

..(.سكنية، صناعية، زراعية، خدمية/ إقامة منشآت-

.التحطيب والحرق والتجاوز على األراضي الحرجية-

.شدة الرعي والتحطيب في البادية والمحميات-

.انتشار الحفر العشوائي لآلبار•

.التعدي على األراضي الخاصة والعامة وأمالك الدولة والحراج والبادية•



:القطاع الزراعي في ظل األزمة

.لألشجار مثمرة عدا عمليات القطع المدمر الستخدامات التدفئةهرم مبكر -

.االستثمارعن المنتجين توقف صغار -

.تراجع العمل في البحوث العلمية الزراعية وتنفيذ البرامج البحثية-

.عدد من األصول الوراثيةفقدان -

.توقف معظم نشاطات مشاريع التنمية ومشاريع االستصالح عن العمل-

.عدم تحقيق أي قيمة مضافة على المنتجات الزراعية-

.الزراعيةتصنيع المنتجات تراجع -

.قطنتصدير منتجات الخضار والفواكه وارتفاعها للحبوب والتوابل والتراجع -



:القطاع الزراعي في ظل األزمة

.بالزراعةاالستثمارات الخاصة توقف -

.المصرف الزراعي عن منح قروت متوسطة وطويلة األجلتوقف -

عععدم الععتمكن مععن معالجععة مديونيععة المععزارعين اتجععا  المصععرف الزراعععي رغععم -

.اصدار عدد من القوانين

س .مليعار ل/3,6العى 2010س .مليعار ل/21تراجع االستثمارات الحكومية من -

.2014لعام 

.هجرة مهندسين ومزارعين مهرة وعمالة-



:القطاع الزراعي في ظل األزمة

.لمنشآتتراجع الثروة الحيوانية بسبب السرقة أو الذبح أو التهريب أو تخريب ا-

.ثروة حيوانيةعدد كبير من مشاريع توقف استثمار -

.انتقال عدد من األمرات العبرة للحدود عند حدوث عمليات تهريب-



!!!!!  لألسف 



:النتائج على المساحة واالنتاج الزراعي

20102014الوحدةالبيان
2015

تقديري

4.83.93.6مليون هكتارالمساحات المزروعة

15.710.49.8مليون طناالنتاج الزراعي

3.932.6ألف هكتارمساحة المحاصيل والخضار

9.95.35.2مليون طنانتاج المحاصيل والخضار



:النتائج على المساحة واالنتاج الزراعي

تقديري201020142015الوحدةالبيان

99310541057ألف هكتار مساحة األشجار المثمرة

3.22.52.7مليون طنانتاج األشجار المثمرة

13.17.87.9مليون طناجمالي االنتاج النباتي

18.121.115.2مليون رأسعدد الثروة الحيوانية

2.72.72مليون طنانتاج الثروة الحيوانية



:النتائج على مساحة وانتاج المحاصيل االستراتيجية

تقديري201020142015الوحدةالبيان

159912881217ألف هكتارالمساحة المزروعة قمح

308320242900الف طناالنتاج 

204461كغ/س.لسعر الشراء

152712211300ألف هكتارالمساحة المزروعة شعير

6806001600الف طناالنتاج

163348كغ/س.لسعر الشراء

1727344ألف هكتار المساحة المزروعة قطن 

47216297الف طناالنتاج

42110140كغ/س.لسعر الشراء



:النتائج على أسعار الجملة

تقديري201020142015الوحدةالبيان

1968130كغ/س.لبطاطا

1397250كغ/س.لبندورة محمية

1551130كغ/س.لبندورة مكشوفة

266475كغ/س.لبرتقال

41124250كغ/س.لتفاح

167568700كغ/س.لزيت زيتون

1992160كغ/س.لحليب بقر

40010362400كغ/س.للحم غنم بعظمه

111585750بيضة/30بيت
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:س.الوحدة ل/النتائج على أسعار الجملة



:الزراعينتائج األزمة على القطاع 

من الغذائي-
أ
.تراجع مؤشرات ال

.تراجع مؤشرات التنمية الريفية-

.تضرر كافة الموارد واستنزافها والتعدي عليها-

كم ممر مممن -
أ
ت والمعممدات التاشعممة لممومار  الزراعممة ا

ت
شنيممة والمنتمما

أ
لممرار علممو ال

أ
س و .مليممار  /86تممت تيممدير  يمممة ال

.مليار  يمة فوات مواست مؤسسات تاشعة للومار /238

كم ر من -
أ
لرار علو اليطاع الزراعي ا

أ
.س عدا  يمة فوات المواست.مليار  /260تت تيدير ال

%.40تراجع  طيع ال رو  الحيوانية شنسبة -

%.30تراجع المساحات المزروعة شنسبة -

.استنزاف وتدهور موارد

.تراجع أمن غذائي

.تراجع م شرات التنمية

%.20تأثر البنى التحتية الزراعية 

%.30تراجع مساحات مزروعة 



:الزراعينتائج األزمة على القطاع 

من الغذائي-
أ
.تراجع مؤشرات ال

.تراجع مؤشرات التنمية الريفية-

.تضرر كافة الموارد واستنزافها والتعدي عليها-

كم ممر مممن -
أ
ت والمعممدات التاشعممة لممومار  الزراعممة ا

ت
شنيممة والمنتمما

أ
لممرار علممو ال

أ
س و .مليممار  /86تممت تيممدير  يمممة ال

.مليار  يمة فوات مواست مؤسسات تاشعة للومار /238

كم ر من -
أ
لرار علو اليطاع الزراعي ا

أ
.س عدا  يمة فوات المواست.مليار  /260تت تيدير ال

%.40تراجع  طيع ال رو  الحيوانية شنسبة -

%.30تراجع المساحات المزروعة شنسبة -

%.35تراجع انتاج زراعي 

%.  40تراجع االنتاج الحيواني 

.مليار أضرار وزارة الزراعة/86

.مليار فوات استثمار م سسات وزارة/238

.مليار أضرار القطاع عدا فوات مواسم/260



:القطاع الزراعي في ظل األزمة

ل الخطعط األكبر اننا فقدنا االنجازات المحققة في القطاع الزراعي خالويبقى األثر 

جي معن الغعذائي وتعوفير مخعزون اسعتراتيتحقعق األمعن الخمسية المتعاقبة بعد أن 

صععالح مشععاريع استصععالح األراضععي المرويععة ومشععاريع استالقمععح نتيجععة تنفيععذ 

عععوي، والروالتوسععع بالتشععجير المثمععر والحراجععي والهضععابيةاألراضععي الجبليععة 

الريفيععة وتحقيععق التنميععةواالنتاجيععة، البحععوث العلميععة لتطععوير االنتععاج وتععوطين 

.بالريفوتوفير فرص العمل 



:الرؤيا المستقبلية

لإلنتاجالنسبيةالميزةعلىيعتمدتنافسيقطاع•

يالغذائاألمنتحقيقعلىالقدرةولهالزراعي،

.المستدامةوالتنمية



:األهداف قصيرة المدى

.وانيتأمين حاجة االستهالك المحلي من اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحي-

.تأمين حاجة الصناعة من المواد األولية للمنتجات الزراعية ما أمكن-

.تعزيز االستقرار الغذائي األسري وتحسين الوصول إلى الغذاء-

.توفير فائت من المنتجات الزراعية الممكنة للتصدير-

اع إجراء المسوح اإلحصائية والدراسات الميدانية لقياس أثر األزمة على القط-

.  واقتراح أساليب معالجتها



:متطلبات التنفيذ

موارد مالية 
وبشرية

اعادة ترتيب
األولويات

العمل 
التشاركي مع
المجتمع 
المحلي

سياسات 
قطاعية 
ةتشابكي

التخلص 
من  ثار 
الحرب

تعزيز 
القدرات



.االدارة الرشيدة للموارد•

.التنمية المستدامة•

.تطبيق األساليب المتطورة بالزراعة•

.تشجيع االستثمار الجماعي للحيازة•

.تعزيز نشر المحاصيل عالية القيمة•

.توطين زراعة المحاصيل التنافسية•

.توطين المحاصيل ذات الميزة النسبية•

.يالتوجه نحو تكامل االنتاج النباتي والحيوان•

إضاءات البد من 

التركيز عليها 



.تتطوير الريف ليكون جاذب لالستثمارا•

أهمية تعدد النشاطات االقتصادية في •

.المناطق الهامشية والمهمشة

.تطوير دور المرأة الريفية في التنمية•

.احياء المهن الريفية التقليدية•

.تطوير التسويق الزراعي•

.توسيع قاعدة الدعم الزراعي التنموي•

.تطوير أنظمة التمويل الزراعي•

اضاءات ال بد من 

التركيز عليها



.تشجيع االبتكار واإلبداع•

.تطوير البحوث العلمية الزراعية•

.تطوير التعليم المهني والتقني•

.تطوير منظومة االرشاد الزراعي•

.تطوير انظمة االحصاء والمسوح•

هات توسيع دائرة الثقة والتعاون بين الج•

.ذات الصلة بالقطاع

تعزيز الثقة األطراف المس ولة عن •

.التخطيط واألطراف المنفذة

اضاءات ال بد من 

التركيز عليها



لنقفز فوق األزمة




