
 

1 

 

 جامعة حماه
 كمية الزراعة

 السنة الرابعة –قسم االقتصاد الزراعي 
  

 
 
 

 مقرر                             
 ) تشريعات زراعية وتعاونية (                 

 " نظري"                           
(Legislations of Agriculture and Cooperation)       

 
 

 الدكتور: منذر الحاج                    
 
 
 
 
 

 1029 –1028لمعام الدراسي:                                                          
 
 
 



 

2 

 

 مفردات مقرر تشريعات زراعية وتعاونية                         
 

 , والفكر التعاونيالدولة الدستورية, ومفيوم الشخصية االعتباريةاألول: المبحث 
 )دكلة القانكف كالمؤسسات( , كمفيـك الشخصية االعتباريةالدكلة الدستكريةاألكؿ:المطمب 

 لمطمب الثاني: مفيكـ المّمكّية, كنشكء الفكر التعاكني التنمكم ا
 المبحث الثاني: الجمعيات التعاونية الزراعية, ونماذج من التنظيم التعاوني العالمي

 لزراعية, كتصنيفاتيا العالميةالمطمب األكؿ: أنكاع الجمعيات التعاكنية ا
 المطمب الثاني: نماذج مف التنظيـ التعاكني الزراعي العالمية 

 : التشريعات الزراعية, واقع الحركة التعاونية في الزراعة السورية                                                         ثالثالمبحث ال
كقانكني اإلصبلح الزراعي,      , تشريع الزراعيالك تطكر الحركة التعاكنية مب األكؿ: المط

 كالعبلقات الزراعية
 المطمب الثاني: تطكر التشريعات كالقكانيف الزراعية

قطاع الزراعي, ووظيفة االتحاد العام تطور الأثر التشريعات الزراعية في :رابعحث الالمب
 لمفالحين في سورية

 الزراعي الجمعيات الفبلحية, ككاقع العمؿ التعاكنيالمطمب األكؿ: 
 التنمية الريفيةالتنمية الزراعية, ك المطمب الثاني: أثر التشريع الزراعي عمى 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

3 

 

 الدكتور: منذر الحاج                   األول:                                  المبحث 
 

 , والفكر التعاونيالدولة الدستورية, ومفيوم الشخصية االعتبارية               
 

تأتي أىمية دراسة مفيكـ الدكلة الدستكرية في مقرر التشريعات الزراعية, لككف التشريع صادر 
مجمس شعب ...(, تقابميا سمطة الحككمة التي ُتعّد سمطة تنفيذية  –عف سمطة تشريعية )برلماف 

, كالفصؿ بيف سمطات الدكلة ىك فصؿ يط السياسة العامة لمدكلة كتنفيذىا()لتنفيذ القكانيف كتخط
 ., كبالتالي نككف أماـ مدخؿ قانكني لفيـ الدكلة, كىك مدخؿ القانكف الدستكرمدستكرم قانكني

في أكربة, مع التطكر الصناعي كالتجارم, حيث كاف تطكر مفيكـ األمة قد تطكر مفيكـ الدكلة ل
نشأة الدكلة الدستكرية, كىذا التطكر رافقو تطكر في طبيعة النشاط االنتخابي القكمية حاسمان في 

كتشكيؿ األحزاب السياسية, األمر الذم أعطى تمايزان كاضحان بيف كظائؼ الدكلة ككظائؼ 
منظمات المجتمع غير الحككمية. لقد شيدت أكربة ظيكران فمسفيان لمفيكـ الدكلة, مع فبلسفة 

منشئ لمفيكـ الدكلة أمثاؿ,)تكماس ىكبس, كجاف جاؾ رسك, كجكف لكؾ( )العقد االجتماعي( ال
كغيرىـ, ثـ تطكر في مراحؿ تاريخية الحقة مع آخريف, أمثاؿ الفيمسكؼ الفرنسي)مكنتسكيك( في 
كتابو )ركح الشرائع(, في حيف أف إرىاصات ىذا المفيكـ قد ظيرت معرفيان لدل مفكرم العرب 

ؿ, )ابف خمدكف(, حيث استخدـ مصطمح دكلة لمتعبير عف حاجة في مراحؿ تاريخية متقطعة مث
 االجتماع عند اإلنساف بكصفو كائف اجتماعي.

 المطمب األول: مفيوم الدولة الدستورية )دولة القانون والمؤسسات(
ُيشير النظاـ السياسي الدستكرم بمفيكمو العاـ إلى مجمكعة المتغيرات التي طرأت عمى مفيكـ 

دارس الفكرية التي تناكلتو مف باب مؤسساتيا الدستكرية, كسمطاتيا العامة, كقد الدكلة حسب الم
عّد الفقو الدستكرم, شكؿ العبلقة بيف السمطتيف )التشريعية, كالتنفيذية( معياران قانكنيان لكجكد 

 :, ىمامف الناحية الدستكرية نكعيف رئيسيف مف النظـ السياسية
في النظـ الممكية الدستكرية, مثؿ )بريطانيا( حيث كما  )النظام السياسي البرلماني(, -1

سمطة الممؾ أك الممكة ىي شكمية, كالحكـ الفعمي لمحككمة المنتخبة كالمسؤكلة أماـ 
البرلماف. أك سمطة رئيس الدكلة في النظـ الجميكرية تككف ىي األخرل شكمية, كما في 

عب مباشرة. كالحكـ الفعمي )ألمانيا(, لككف الرئيس منتخبان مف البرلماف كليس مف الش
لمحككمة المنتخبة مف الشعب, كالمسؤكلة أماـ البرلماف, كبالتالي تككف العبلقة بيف 

 السمطتيف )التنفيذية, كالتشريعية(, ىي عبلقة رقابة متبادلة كتعاكف. 
إذ تككف العبلقة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في ىذا  ,الرئاسي( السياسي )النظام -2

كما في الكاليات المتحدة النكع مف النظـ السياسية الدستكرية, ىي عبلقة فصؿ تاـ, 
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األمريكية, إذ ال تكجد حككمة مسؤكلة أماـ البرلماف )أم أماـ السمطة التشريعية(, كرئيس 
 ككنة منتخبان مف الشعب مباشرة. الدكلة يتمتع بصبلحيات دستكرية كاسعة, ل

كفي كبل النظاميف الدستكرييف )البرلماني, كالرئاسي(, يككف أصؿ نشأة الدكلة, ىك أصؿ تعاقدم, 
)الدستكر(, ىك الناظـ لمعبلقة بيف المكاطنيف أنفسيـ مف جية,  , أمأم أف العقد االجتماعي

كرية الدكلة كشرعية قكانينيا كبينيـ كبيف الدكلة مف جية أخرل, كالدستكر ىك معيار دست
 كمؤسساتيا كنشاطاتيا ككظائفيا العامة.

شخصية اعتبارية, مستقمة في ذمتيا المالية كسمطتيا اإلدارية, عف األشخاص  فالدولة:
الطبيعييف, كىي ذات منشأ اجتماعي قانكني سياسي, تتمتع بسمطة عامة عمى مكاطنييا, مف 

القضائية(, كتنظـ شؤكف المكاطنيف كمصالحيـ  –التنفيذية  –خبلؿ سمطاتيا العامة )التشريعية 
بكاسطة القكانيف, كالمؤسسات العامة, كتقكـ بكظائؼ اجتماعية)كالتعميـ, كالثقافة, كالصحة, 
كالخدمات العامة(, ككذلؾ تقكـ بكظائؼ اقتصادية كتنمكية متعددة, فضبلن عف الكظائؼ 

 مكاطنييا.السياسية, كالدفاع عف حدكدىا كأمف كسبلمة 
بعبارة الشخصية الشخصية االعتبارية لمدكلة, ىك تمتع الدكلة كمؤسساتيا باألىمية  والمقصود

القانكنية التي تعني القدرة عمى التمتع بحقكؽ السمطة العامة, كتحمميا االلتزامات الناشئة عف ىذه 
 السمطة.

كلمدكلة إدارة مركزية بكاسطة كزاراتيا, تمارس مف خبلليا نشاطاتيا كسمطاتيا عمى مستكل إقميـ 
الدكلة ككؿ, كتتبع لمكزارات إدارات فرعية في المحافظات, كمؤسسات عامة, كىيئات عامة, 

 كمشركعات عامة. 
)كليس  مفيكـ ُيطمؽ عمى األشخاص ذكم الصفة المعنكيةىك الشخصية االعتبارية:فمفيوم 

عمى األشخاص الطبيعييف, أم البشر أك اإلنساف(, كالدكلة, كمؤسساتيا كىيئاتيا, كعمى 
الجمعيات كالمنظمات كالمشركعات بمختمؼ أشكاليا االجتماعية كاالقتصادية كالخدمية كالتجارية 

ضع كالصناعية كالزراعية كالمالية كالتعميمية كالثقافية كالعمرانية كالصحية كغيرىا, كىي تخ
كما ُتطمؽ عمى المؤسسات كالتنظيمات المدنية الخاصة التي  القانون العام.جميعيا ألحكاـ 

كالشركات القانون الخاص  تمارس مختمؼ النشاطات كفؽ قكانيف الدكلة, كتخضع ألحكاـ
 التجارية كغيرىا.

انكف , ىك أف القانكف العاـ كبصكرة أخص )القوالفرق بين القانون العام, والقانون الخاص
الدستكرم, كالقانكف اإلدارم(, يككف محمو الدكلة كسمطتيا العامة, بيدؼ التأصيؿ القانكني 
لصبلحيات اإلدارات العامة في الدكلة. بينما القانكف الخاص, يككف محمو األفراد, كالممكيات 
الخاصة مف شركات كمؤسسات كغيرىا, بيدؼ ضماف حقكقيا كحؿ المشكبلت كالمنازعات بينيا 

 رؽ قانكنية.بط
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 ويترتب عمى الشخصية االعتبارية آثار قانونية ىي:
 حؽ التقاضي – 1
 حؽ التممؾ – 2
 حؽ اإلدعاء – 3
حؽ الشخص الطبيعي )اإلنساف( التصرؼ باسـ الشخص المعنكم )المؤسسة(, كفؽ قكاعد  – 4

 الدستكر كالقكانيف النافذة في الدكلة.
 الدولة وفق الترتيب اآلتي:ويمكن تصنيف األشخاص االعتبارية في 

 الدكلة, كسمطاتيا التشريعية كالتنفيذية كالقضائية.   – 1
المؤسسات العامة, كىي ذات كظائؼ اقتصادية كخدمية عامة متعددة األغراض, مثؿ  – 2

المؤسسة العامة لمحبكب, المؤسسة العامة إلكثار البذار, المؤسسة العامة لؤلبقار, المؤسسة 
 االستيبلكية.العامة 

الييئات العامة, كىي ذات كظائؼ إدارية تخصصية غير مركزية لمخدمات العامة, مثؿ  – 3
ىيئة تخطيط الدكلة, كالييئة العامة لئلذاعة كالتمفزيكف, الييئة العامة لؤلرصاد الجكية, أك 

 الجامعات التي ليا صفة إدارية لخدمات التعميـ العالي.
ىي ذات كظائؼ خدمية, مثؿ الجمعيات الخيرية, كمنظمات الجمعيات كالمنظمات, ك  – 4

 الشباب, كالفبلحيف, كالعماؿ, كالحرفييف, ....إلخ.
المشركعات التعاكنية, كىي ذات كظائؼ إنتاجية كخدمية, مثؿ الجمعيات التعاكنية  – 5

 الفبلحية, جمعيات النقؿ....إلخ.
لسيادة العامة لمدكلة المتأصمة كامتياز كالسمطة العامة لمدكلة ُمستمدة في األصؿ مف مفيـك ا

حصرم لمدكلة بمضمكف العقد االجتماعي )القانكف الدستكرم( التي ُتعبر عف سمطة صاحب 
 السيادة )الشعب(.

 ويتم إثبات الشخصية االعتبارية )العامة والخاصة(, وفق اآلثار المترتبة عميو وفق اآلتي:
 محدد, كمركز إدارم. أف يككف لمشخص االعتبارم مقر في مكاف – 1
 أف يككف لمشخص االعتبارم شخص طبيعي )إنساف( ينكب عنو بالقانكف, كيتحدث باسمو. – 2
أف يككف لمشخص االعتبارم حؽ التقاضي بكاسطة شخص طبيعي )إنساف( ينكب عنو في  – 3

 الدفاع عف مصالحو كيحمي حقكقو. 
شخاص الطبيعييف الذيف ينكبكف أف يككف لمشخص االعتبارم ذمة مالية مستقمة عف األ – 4

 عنو.
األىمية القانكنية إلجراء تصرفات قانكنية, مثؿ إبراـ العقكد, كاتخاذ القرارات, كغير ذلؾ,  – 5

 كحؽ التكظيؼ كفصؿ المكظفيف كالرقابة عمى أعماؿ المكظفيف, بكاسطة األشخاص الطبيعييف.
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ة لمدكلة بكصفيا ذات سمطة عامة كفؽ ىك كؿ مشركع عاـ ُتحدثو اإلدارة العام والمرفق العام:
دارتو بنفسيا أك اإلشراؼ عميو كفؽ معيار المصمحة العامة  )القانكف اإلدارم(, كتقكـ بتنظيمو كا 

 ضمف امتيازات 
 الحقكؽ العامة. 

الدستكرم يرل ضركرة أف تحقؽ شرعية السمطة في الدكلة, كضركرة أف تتحقؽ مشركعية  قانكفال
دكلة, دكلة قانكف كمؤسسات, كالمقصكد بدكلة القانكف كالمؤسسات ىك أف ألعماليا حتى تغدك ال

كؿ دكلة تخضع تصرفاتيا كنشاطاتيا )أم أف تخضع قراراتيا اإلدارية, كالسمكؾ اإلدارم فييا( 
لقكاعد القانكف. ُتصبح ذات مشركعية. أّما عندما يتـ إقامة السمطة في الدكلة بمكجب أحكاـ 

 , عندىا تتحقؽ الشرعية الدستكرية.الدستكر )سمطة منتخبة(
 وبالعموم يمكن ترتيب درجات اليرم القانوني في الدولة عمى الشكل اآلتي:

, أك القانكف األكؿ في الدكلة الذم ُيعد معياران لدستكرية ىك قانكف القكانيفك  الدستور: – 2
الحكـ عمى دستكرية القكانيف في الدكلة, كتقكـ المحكمة الدستكرية العميا باختصاص قضائي ىك 

 القكانيف التي تقرىا السمطة التشريعية.
 التي تُقرىا السمطة التشريعية. :القوانين – 2
كىي عبارة عف قكاعد عامة مجردة تُقرىا السمطة التنفيذية بتفكيض مف  :الموائح التنفيذية – 3

يف التي تسنيا السمطة التشريعية, بيدؼ كضع أسس تفصيمية ذات طبيعة تنفيذية ناظمة لمقكان
السمطة التشريعية, كتككف ىذه المكائح ممحقة بالقكانيف كممزمة لئلدارات العامة كاإلدارات الخاصة 
كاألفراد. كال تعتبر تشريعان مضافان عمى القكانيف, بؿ ىي تفصيبلن تنفيذيان لمقكانيف, ألنو ليس 

 لمسمطة التنفيذية )الحككمة( اختصاصان تشريعيان.
كىك عمؿ قانكم, ييدؼ إلى إحداث أثر في المكضكع المطركح, أك المشكمة  داري:القرار اإل – 4

المراد معالجتيا, مثؿ قرارات تعييف مكظفيف, أك قرارات ترخيص, أك قرارات صرؼ أمكاؿ عامة, 
 أك قرارات نقؿ أك إحالة إلى جيات صاحبة اختصاص ..... إلخ. 

 لمطمب الثاني: مفيوم المّمكّية, ونشوء الفكر التعاوني التنموي ا
تكلد مفيكـ الممكية لدل اإلنساف مع استقرار اإلنساف في مكاف محدد عمى األرض, كزراعتو ىذه 
األرض كتربيتو لمحيكانات, كظيكر فائض اإلنتاج لديو, كتسخير مف ال يممؾ األرض في العمؿ 

 أصؿ قانكني لتصرفات اإلنساف.بالسخرة كعبيد أرض, دكف أم 
كعندما احتاج اإلنساف إلى العيش في جماعات كبيرة العدد نسبيان, ظير النشاط االقتصادم, 
كظيرت فكرة الممكيات الجماعية, مثؿ تخصيص مساحات كاسعة مف األرض كمراعي جماعية 

يف الحماية لممكاشي. كذلؾ بسبب تركز النشاط االقتصادم في العمؿ الزراعي كضركرات تأم
الجماعية لمصالح الجميع, كبسبب انخفاض إنتاجية األرض حسب تنكع المناخ بيف جفاؼ ك 
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سنكات مطيرة, كبسبب استيبلؾ األرض نظران لتكرار الزراعة فييا دكف تعريضيا لدكرة تستريح 
فييا كتعيد تككيف مكادىا بفضؿ أشعة الشمس كتقميب التربة. كمع تطكر نزعة الممكية كنشكء 
االستغبلؿ االقتصادم كاالجتماعي كاالحتكار كغيرىا مف مظاىر القير االجتماعي, ظيرت مف 
 جديد فكرة التعاكف الجماعي, كالعمؿ الجماعي بيدؼ تنمية المجتمع كمنع االحتكار كاالستغبلؿ.  

, بدأت عممية تحرير المزارعكف كاسترداد الممكيات 1789لقد شكمت الثكرة الفرنسية عاـ 
درة مف قبؿ النظاـ اإلقطاعي قبؿ الثكرة الفرنسية, كظيرت فكرة ممكية الدكلة لؤلراضي المصا

المصادرة كالتي كانت تممكيا الطبقة الحاكمة في عيد النظاـ اإلقطاعي البائد, كنادت الثكرة 
الفرنسية بتحرير اإلنساف كاألرض مف آثار النظاـ اإلقطاعي, كنص الدستكر الفرنسي بعد 

, عمى أف "الممكية حؽ مصكف كمقدس ال 1791كرة كنشكء الدكلة الدستكرية عاـ انتصار الث
يجكز تجريد أحد مف ىذا الحؽ إال لضركرة تقتضييا المصمحة العامة, كلقاء تعكيض عادؿ". كقد 

, المبدأ الدستكرم بخصكص حؽ الممكية, 1884أكد القانكف المدني الفرنسي الصادر عاـ 
أف "الممكية ىي حؽ التصرؼ بالشيء كالتمتع بو, كىك حؽ مطمؽ,  منو عمى 544كتنص المادة 

ما لـ يكف استعمالو ممنكعان في القكانيف كاألنظمة, كأف لممالؾ أف يستثمر أرضو متى يشاء, 
ككيفما يشاء". كقد جاءت ىذه النصكص التشريعية الفرنسية كرد فعؿ عمى النظاـ اإلقطاعي 

ية مطمقة, بؿ مقيدة بقكانيف أخرل, خصكصان بعد تطكر مفيـك الفاسد. لكف ىذا ال يعني أف الممك
الدكلة الدستكرية بكصفيا دكلة قكانيف كمؤسسات, كأصبحت الكظيفة االجتماعية لمدكلة ممحة 
عمييا كي تتدخؿ في تكجيو االقتصاد الكطني, حيث قيدت الكثير مف الدكؿ بعد ذلؾ الممكيات, 

جراء عمميات كصارت تتدخؿ الدكلة في تسعير المحاص يؿ الزراعية, كتحديد أجكر المباني, كا 
دارتيا,  إصبلح زراعي, كتأميـ الكثير مف المنشآت الصناعية كالتجارية كربطيا بممكية الدكلة كا 

 فضبلن عف نشكء العمؿ التعاكني, كالمزارع الجماعية كغير ذلؾ. 
 , والفكر التعاوني:(Cooperation)مفيوم التعاون 
لتعاكني منذ القدـ, كشكؿ مف أشكاؿ التعاضد االجتماعي, لمحفاظ عمى كجكد لقد نشأ الفكر ا

اإلنساف ككرامتو, عف طريؽ مّد يد العكف كالمؤازرة, بشكؿ عفكم أك منظـ تمبية لحاجة االجتماع 
 كتأميف كسائؿ العيش, كالدفاع عف الكجكد.

تفاكت الطبقي االجتماعي, كفي نياية القرف الخامس )ؽ.ـ(, قد اشتدت نزعة الممكية, كظيكر ال
األمر الذم أثار اىتماـ فبلسفة اليكناف, كالفيمسكؼ "سقراط", ك "أفبلطكف", ك "أرسطك", كمف 
تعاليـ الفيمسكؼ "كسينافكف" أنو عّد الزراعة المينة الرئيسة لمناس كمصدر معيشة الشعب, 

 كبالتالي فيي ُتعمـ الناس مبدأ التعاكف كالمساعدة المتبادلة.
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نادت األدياف السماكية بالعدالة كالتعاكف, ففي الديانة المسيحية نجد القكؿ المقدس الذم  كما,
يقكؿ: )احممكا بعضكـ أثقاؿ بعض(, كفي القرآف الكريـ آيات عدة, تحض الناس عمى التعاكف, 

 كقكلو تعالى: )كتعاكنكا عمى البّر كالتقكل, كال تعاكنكا عمى اإلثـ كالعدكاف(.
تمعات المنظمة, ظير معيا التنظيـ التعاكني الذم عمؿ عمى الخدمة االجتماعية كمع تطكر المج

كدعـ التطكر االقتصادم نحك الصالح العاـ, مع احتراـ العمؿ التعاكني لمفيكـ الممكية, كأنظمة 
الدكلة كقكانينيا, بؿ عممت التنظيمات التعاكنية تحت سقؼ القكانيف كاألنظمة في الدكلة بكصفيا 

 عتبارية قانكنية ليا ذمة مالية مستقمة عف األشخاص المنتميف لمتنظيـ التعاكني.شخصية ا
 كجيات نظر في مفيـك التعاكف: -أكالن 
مف مصر مقاربة لمفيكـ التعاكف مف كجية نظر  "زكي محمود شبانو"لقد أكرد الدكتكر  – 1

 اقتصادية عاـ
الحقكؽ كالكاجبات لمكاجية ما , بقكلو: ىك ترابط مجمكعة مف األفراد عمى أساس مف 1978

يتعرضكف لو مف مشكبلت اقتصادية كاجتماعية يؤثر عمى معيشتيـ سكاء كانكا منتجيف, أـ 
 مستيمكيف.

يقكؿ: إف التعاكف أسمكب يقكـ عمى العمؿ الجماعي القائـ عمى  كارل برينتسوالبركفسكر  – 2
ُينيي االستغبلؿ كيترافؽ ىدؼ اقتصادم اجتماعي في إطار خطة القتصاد مخطط كاشتراكي, 

 مع ممكية الدكلة.
, كضعت تعريفان لمفيـك التعاكف عمى أنو 2950حمقة الدراسات االجتماعية العربية عام  – 3

 نظاـ اقتصادم اجتماعي جديد يعمؿ مف الداخؿ إلصبلح حياة البشر.
يرل أف ما يميز الجمعيات التعاكنية عف المشركعات, ىك أنيا جمعيات  البروفسور فوكيو: – 4

نيا تميؿ دكمان إلى أداء خدمة منتسبييا, بينما المشركعات  أشخاص ال جمعيات أمكاؿ, كا 
 الرأسمالية تميؿ نحك االستثمار في رؤكس األمكاؿ التي جمبيا منظمك المشركعات.

التعاكف أسمكب منظـ يقكـ عمى العمؿ الجماعي  كمف كجيات النظر السابقة يمكف القكؿ: إف
المشترؾ بيدؼ التغمب عمى مشكبلت اجتماعية كاقتصادية كغيرىا. كبالتالي فإف كجيات النظر 

 جميعيا ال تنجك مف النقد ألف مفيـك العمؿ التعاكني الجماعي يتضمف اآلتي:
إلى العمؿ بالمشركعات  العمؿ التعاكني ليس مقصكران عمى العمؿ االجتماعي, بؿ تعداه – 1

االقتصادية التجارية كالصناعية كالخدمية المختمفة, بؿ ذىب العمؿ االقتصادم الجماعي إلى 
الشركات الرأسمالية الكبرل التي اندمجت بعمؿ تعاكني جماعي عمى شكؿ تجمعات صناعية 

 دة(.كبرل, مثؿ )الكارتؿ, كالتركست, كالسنديكا, كجمعيات كبار المزارعيف في إيرلن
 العمؿ التعاكني الجماعي ميما كاف نكعو كحجمو يككف ىدفو إلغاء الكسيط بيف طرفيف. – 2
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إف القكؿ باف الجمعيات التعاكنية ىي جمعيات أشخاص, أم إنيا تقكـ عمى االعتبار  – 3
الشخصي فقط, فيذا ليس بقاعدة عامة, كاألمر يحتاج إلى التدقيؽ العممي كالعممي في طبيعة 

لمشركعات التعاكنية. فقد تضـ الجمعيات التعاكنية عشرات المئات مف األشخاص الذيف العمؿ با
ال يعرفكف بعضيـ البعض معرفة شخصية, كقد تضـ أغنياء كفقراء أك متكسطي الحاؿ, كقد 
تككف عمى شكؿ شركات أمكاؿ, مثؿ )شركات مساىمة, شركات تضامف كتكصية بسيطة, 

 أك عمى شكؿ مشركعات تنمكية, أك شركات رأسمالية كبرل. شركات ذات المسؤكلية المحدكدة(,
 بعض رواد الفكر التعاوني: -ثانيًا 

, 1842 – 1773عالـ اجتماع مف أصؿ إيطالي بيف عامي  شارل ليونارد سيسموندي: – 2
الذم دعى إلى إعادة تكزيع ممكية األرض لُتصبح المزارع العائمية الكحدة األساسية في البنياف 

 دم الزراعي.االقتصا
, الذم ىاجـ الممكية 1865 – 1889مف أصؿ فرنسي بيف عامي  جوزيف برودون: – 1

الفردية ذات الطبيعة االستغبللية, كال يعترؼ بالممكية المتأتية عف طريؽ البيع, أك األرث, ألف 
 في ذلؾ عدـ مساكاة.

و كلتبلمذتو , الذم يعكد ل1858 – 1771مف أصؿ بريطاني بيف عامي  روبرت أوين: – 3
, في مقاطعة النكسير في ركتشديؿ بإنكمترا, كىي أكؿ 1844الفضؿ في إنشاء أكؿ تعاكنية عاـ 

تعاكنية أيضان في العالـ. ثـ بعد نجاحيا عمت شماؿ انكمترا عدد مف التعاكنيات كيقكؿ: إف 
لى تخفيض ساعات ال كدعاالممكية الخاصة ىي مصدر لمشر,  عمؿ إلى منع تشغيؿ األطفاؿ, كا 

 2888ك  588كرفع األجكر, كقد قامت تعاكنية عمى أساس الممكية الجماعية تضـ بيف 
شخص, تقكـ عمى أساس تكزيع اإلنتاج عمى أساس حاجة كؿ شخص, كليس عمى أساس 

 ساعات العمؿ, كىذه التعاكنيات يذكب فيو النشاط الزراعي بالنشاط الصناعي.
, كيعّد أف الممكية الفردية 1825 – 1768مف أصؿ فرنسي بيف عامي  سان سيمون: – 4

تؤدم إلى الصراعات االجتماعية كالبطالة, كال بّد مف إلغاء مبدأ الفردية كاإلرث, كاستبدالو بمبدأ 
 العمؿ الجماعي التعاكني, كاعتماد مبدأ التخطيط االقتصادم مف قبؿ الدكلة.

م يعده الفرنسييف , كالذ1837 – 1772مف أصؿ فرنسي بيف عامي  :شارل فورييو – 5
التعاكني األكؿ, كمف أىـ مؤلفاتو كتابو بعنكاف: )التشارؾ العائمي الزراعي(, حيث اقترح بإنشاء 
نتاجان صناعيان, لكنو اختمؼ  تجمعات تعاكنية عمى أساس العمؿ الجماعي تضـ إنتاجان زراعيان كا 

تككف عمى شكؿ شركات عف المفكريف اآلخريف, بأنو أقّر بالممكية الفردية ضمف التعاكنية 
مساىمة ال تمغي الممكية الفردية, بؿ تحكليا إلى أسيـ يتشارؾ فييا المالؾ كالعامؿ غير المالؾ, 
كالفكارؽ االجتماعية ضمف التعاكنية تختفي بفضؿ عممية االندماج بيف الجميع سكاء بالممكية أك 

 بالعمؿ أك باالستيبلؾ.
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, الذم اشتير 1883 – 1888بيف عامي  : مف أصؿ ألمانيىيرمان شولزديميتش  – 6
بتأسيسو لجمعيات اإلقراض ألغراض الصناعة كالتجارة, كذلؾ لتمبية حاجات الصناعييف, 
كأصحاب األعماؿ, كأف القركض التي تـ التعامؿ فييا ىي رأسماؿ مكتتب عميو مف قبؿ 

نية غير األعضاء, كيككف الدفع عمى شكؿ أقساط شيرية, كالمسؤكلية ىي مسؤكلية تضام
 محدكدة بيف األعضاء.
بأف الفكر التعاكني قد ظير في أكربة في أكاخر القرف الثامف عشر  وخالصة القول تفيد:

كمنتصؼ القرف التاسع عشر, حيث كانت انكمترا ميد الفكر التعاكني االستيبلكي, في حيف 
كانت فرنسا ميد الفكر التعاكني اإلنتاجي, بينما ألمانيا كانت البادئة في عمميات اإلقراض المالي 

 التعاكني.
 داف العمل التعاوني:أى  -ثالثًا 

 الشؾ فيو أف لمعمؿ التعاكني أىداؼ عدة منيا:
كتتجمى ىذه األىداؼ في الحفاظ عمى اآلماف في النسيج االجتماعي  أىداف اجتماعية: – 2

قامة نظاـ التكافؿ كالتضامف االجتماعي, بحيث يككف الحفاظ عمى كرامة اإلنساف, كتضييؽ  كا 
الفجكة بيف الفقراء كاألغنياء منعان لظيكر صراعات اجتماعية تضر بالكحدة الكطنية أك باألمف 

رقة ككقكع جرائـ ضد المجتمع بسبب الحاجة, أك الحد مف اليجرة االجتماعي منعان لتفشي الس
الداخمية كالخارجية, فضبلن عف تعزيز ثقافة العمؿ الجماعي كالتضامف االجتماعي, كتقديـ 

 خدمات صحية كعمرانية كثقافية متنكعة.
رباء كتتجمى في تحقيؽ التشغيؿ كرفع الدخؿ, كتأميف خدمات النقؿ كالكي أىداف اقتصادية: – 1

كغيرىما, كضبط األسعار كحماية المستيمؾ, كما أيضان حماية المنتجيف الصغار مف تسمط 
المنتجيف الكبار عمى السكؽ, كتشجيع الصناعات الزراعية كتنمية الريؼ, كحماية المجتمع مف 
األزمات االقتصادية المفاجئة, كبالنسبة لمقطاع الزراعي المساىمة في زيادة اإلنتاج الزراعي, 
كتأميف مستمزماتو مف بذكر كأسمدة كأدكية زراعية, كتأميف القركض الزراعية لممزارعيف, فضبلن 

 عف مساعدة المزارعيف في تسكيؽ منتجاتيـ.
 مبادئ وأسس التنظيم التعاوني: –رابعًا 

 مف مبادئ التنظيـ التعاكني ىك:
عاكني, كيعني ذلؾ التعبير العضكية الطكعية: أم االشتراؾ االختيارم في تككيف أم تنظيـ ت –آ 

عف الحرية في دخكؿ التنظيـ التعاكني كفي الخركج منو أيضان, كيعني أيضان عدـ التبعية لمرجعية 
 سياسية أك دينية معينة.

التضامف الجماعي: كيعني أف أعضاء التنظيـ التعاكني يتحممكف مسؤكلية جماعية  –ب 
 في تبادؿ المنافع كالمكاسب.تضامنية في مكاجية المشكبلت كاألزمات, ككذلؾ 
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 أّما األسس التي يعتمد عمييا التنظيم التعاوني ىي:
باب العضكية, كباب االنسحاب مفتكحاف, دكف أف يرتب ذلؾ ضرران معنكيان كماليان عمى  – 1

التنظيـ التعاكني, كليذا تضع الجمعيات التعاكنية أسسان لقبكؿ العضكية يقبؿ بيا العضك طكاعية 
الجمعية, كعميو االلتزاـ بذلؾ. لكف في بعض األكقات ضركرات المصمحة العامة  قبؿ دخكلو

تقتضي تدخؿ الدكلة في بعض مناحي التنظيـ التعاكني, مثؿ عند قياـ الدكلة بعممية إصبلح 
زراعي, أك لضركرات تجميع التعاكنيات الصغيرة المتناثرة عمى مستكل قرية كاحدة في تعاكنية 

 كاحدة أكبر.
كتعديبلتو, عمى ضركرة  1958لعاـ  161كرية, فقد نص قانكف اإلصبلح الزراعي رقـ كفي س

أف تككف الجمعية التعاكنية الزراعية بحكـ ىذا القانكف, كيعني ذلؾ اشتراط القانكف عمى المنتفعيف 
بأراضي قانكف اإلصبلح الزراعي تشكيؿ جمعية تعاكنية فيما بينيـ عمى مستكل القرية الكاحدة, 

 لتمميكيـ األراضي الزراعية المستكلى عمييا بقانكف اإلصبلح الزراعي. كشرط
ديمقراطية اإلدارة: أم مساكاة أعضاء التعاكنية بحؽ الترشح كحؽ االنتخاب لمجمس إدارة  – 2

التعاكنية, كأف تككف كؿ عممية بكاسطة التصكيت عمى أساس صكت كاحد لعضك كاحد ميما 
ا في التعاكنية, فضبلن عف تساكم األعضاء جميعيـ في تقرير كاف عدد األسيـ التي ساىـ فيي

القضايا األساسية المتعمقة بكجكد التعاكنية, كاستمرار عمميا كتأديتيا لكظائفيا, كتحقيؽ أىدافيا, 
كحؽ رقابة األعضاء عمى أنشطتيا كنقد عمؿ إدارتيا, كمف حؽ اإلدارة المنتخبة أيضان الحصكؿ 

 يـ بااللتزاـ بنظاميا الداخمي.عمى دعـ األعضاء كمطالبت
الحياد الديني كالسياسي لنشاطات الجمعيات التعاكنية, كضركرة ىذا األمر نابعة مف تحقيؽ  – 3

البعد اإلنساني كالكطني كالديمقراطي, كعدـ زج التنظيمات التعاكنية في الخبلفات السياسية أك 
ني أك التحررم تمعب التعاكنيات دكران االختبلفات الدينية, مع أنو في بعض حاالت النضاؿ الكط

 ميمان في دعـ ذلؾ.
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 الدكتور: منذر الحاج                                             المبحث الثاني:            
 
 الجمعيات التعاونية الزراعية, ونماذج من التنظيم التعاوني العالمي                
 

 , وتصنيفاتيا العالميةالجمعيات التعاونية الزراعيةالمطمب األول: أنواع 
 :إلى نكعيف اسب أغراضيتُقسـ الجمعيات التعاكنية في أية دكلة, ح

, أم تسعى لتحقيؽ 0nc-Purpose Cooperativeأم  النوع األول: تعاونيات وحيدة الغرض
غرض كاحد ألعضائيا, كالجمعيات التعاكنية االستيبلكية, أك الجمعيات التعاكنية السكنية, 

, التي Multi-Purposes Cooperative , أم   والنوع الثاني: تعاونيات متعددة األغراض
لى تسعى إلى تحقيؽ أكثر مف غرض ألعضائيا, كالجمعيات التعاكنية الزراعية التي تسعى إ

تأميف ألعضائيا مستمزمات اإلنتاج الزراعي, كالقركض الزراعية, كتسكيؽ اإلنتاج الزراعي, 
 كحماية حقكؽ األعضاء المنتسبيف ليا كغير ذلؾ.

جمعيات  ), مثؿحسب نشاطيا االقتصاديكما أف ىناؾ تقسيـ أخر ألنكاع الجمعيات التعاكنية 
تعاكنية إنتاجية, كجمعيات تعاكنية مينية, كجمعيات تعاكنية خدمية في مجاؿ التسكيؽ أك حماية 

 , (المستيمؾ
جمعيات تعاكنية زراعية, جمعيات تعاكنية صناعية, ), مثؿ أو ُتقسم حسب الفرع االقتصادي

لتعاكنية ال مجاؿ . كىناؾ أشكاؿ شتى في تقسيمات أنكاع التنظيمات ا(جمعيات تعاكنية تجارية
 لذكرىا في ىذا المبحث, ألف مكضكعنا األساس ىك الجمعيات التعاكنية الزراعية.

كتتككف الجمعيات التعاكنية الزراعية عادة مف أبناء مينة كاحدة, بيدؼ التجمع كاالشتراؾ فيما 
مزماتو, بينيـ لمكاجية المشكبلت التي تكاجو نشاطاتيـ الزراعية في مجاؿ اإلنتاج كتأميف مست

 كفي مجاؿ إدخاؿ التكنكلكجيا إلى العمؿ الزراعي, كفي مجاؿ التسكيؽ كغير ذلؾ. 
 وتتميز الجمعيات التعاونية الزراعية في العالم عن غيرىا من الجمعيات األخرى باآلتي: 

بضركرة تدخؿ الدكلة لتقديـ أشكاؿ معينة مف الدعـ في إطار دعـ القطاع الزراعي بشكؿ  - 1
عاـ, إذ إف التمكيؿ الذاتي ألية جمعية تعاكنية زراعية غير كاؼ, فضبلن عف حساسية اإلنتاج 
الزراعي تجاه حركة السكؽ كالمناخ كاألزمات المفاجئة بكصؼ الزراعة تمّد المجتمع بأسباب 

 ة. الحيا
الجمعيات التعاكنية الزراعية, قد تككف فييا العضكية طكعية, كقد تككف مشركطة أيضان, إذا  - 2

 كاف لمدكلة أىداؼ تريد تحقيقيا في إطار سياساتيا العامة مثؿ تطبيؽ قانكف لئلصبلح الزراعي. 
إف الجمعيات كما أف الجمعيات التعاكنية الزراعية نادران ما تككف جمعية كحيدة الغرض, إذ  - 3

التعاكنية الزراعية عمى كجو التعميـ ىي تعاكنيات متعددة األغراض, مثؿ: كالجمعيات التعاكنية 
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مزارع جماعية(.  –جمعيات االئتماف الزراعي  –لبلستثمار الزراعي, مثؿ,)مزارع تعاكنية 
 –ج الزراعي كجمعيات الخدمات الزراعية التعاكنية, مثؿ )جمعيات شراء كتكريد مستمزمات اإلنتا

 جمعيات تصنيع المنتجات الزراعي(  –جمعيات التأميف الزراعي  –جمعيات التسكيؽ الزراعي 
 المطمب األكؿ: أنكاع الجمعيات التعاكنية الزراعية في العالـ

نظران لقياـ الجمعيات التعاكنية الزراعية بتأدية أغراضيا في مختمؼ مراحؿ اإلنتاج الزراعي, مف 
رض إلى مرحمة االستيبلؾ مركران بمرحمة اإلنتاج كالتسكيؽ, األمر الذم حتـ مرحمة تحضير األ

بآف كاحد, كىذا األمر جعؿ منيا جمعيات بوظائف عدة عمى الجمعيات التعاكنية الزراعية القياـ 
 متعددة األغراض كفؽ تصنيفات عالمية كما اآلتي:

 الجمعيات التعاونية لالستثمار الزراعي: –أواًل 
ذه الجمعيات إلى استغبلؿ أفضؿ لؤلرض بكاسطة االستفادة مف نتائج العمـك الزراعية, كتيدؼ ى

 كالتقدـ التكنكلكجي, كمزايا اإلنتاج الكبير, كتشمؿ خدمات ىذا النكع مف الجمعيات اآلتي:
القياـ بأعماؿ تييئة األرض لمزراعة, أك استئجار األرض الزراعية, أك شراء األرض  – 1

 ةالصالحة لمزراع
 تأميف السمؼ الزراعية لؤلعضاء, كمراقبة حسف استخداـ القرض الزراعي الممنكح. – 2
دعـ شراء مستمزمات اإلنتاج, كتسكيؽ الحاصبلت الزراعية, كتكزيع الدخؿ كاألرباح عمى  – 3

 األعضاء.
إزالة الحدكد الفاصمة بيف قطع األرض الصالحة لمزراعة كتجميعيا في تعاكنية زراعية  – 4
 رة. كبي

 الجمعيات التعاونية لتأمين تكنولوجيا الزراعة: –ثانيًا 
 ككظيفة ىذا النكع مف الجمعيات, كما ىك مكجكد في فرنسا كىكلندا كغيرىا مف الدكؿ ىك:

 شراء اآلالت الزراعية العالية الثمف, ثـ القياـ بتأجيرىا ألعضاء التعاكنيات الزراعية. – 1
عداد الكادر الفني البلـز لذلؾ. إقامة كرش صيانة لآلالت الز  – 2  راعية, كتأميف قطع التبديؿ, كا 

 الجمعيات التعاونية لتوريد مستمزمات اإلنتاج الزراعي: –ثالثًا 
أىمية ىذا النكع مف الجمعيات تكمف في أنيا أكثر فائدة لصغار المنتجيف الزراعييف, إذ إنيا 

الزراعي ذات الكمفة األقؿ, مثؿ )البذار, تيدؼ إلى تأميف حاجة األعضاء مف مستمزمات اإلنتاج 
السماد, أدكات عمؿ زراعية, أعبلؼ لحيكانات المزارع ...(, حيث يجمع نشاطيا بيف الشراء 
بكميات كبيرة, إضافة إلى تقديـ اإلرشادات الزراعية مع عممية الشراء, مما ُيخفض مف تكمفة 

 اإلنتاج.
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 جمعيات التسميف الزراعية:  –رابعًا 
ة ىذا النكع مف الجمعيات تكمف في تأميف القرض البلـز )قصير األجؿ(, باعتباره يككف أىمي

مستحؽ الدفع مع نياية جني المحصكؿ كتسكيقو, فضبلن عف تأميف قركض تنمكية )متكسطة 
األجؿ بحدكد خمس سنكات, كطكيمة األجؿ بحدكد عشر سنكات(, لشراء معدات زراعية 

 دعات.كحيكانات, كبناء منشآت كمستك 
 جمعيات التامين الزراعية التعاونية: –خامسًا 

ىذا النكع مف الجمعيات لو ميزة تخفيض تكاليؼ التأميف, ألنيا جمعيات غير ربحية, 
كمتخصصة في التأميف عمى حياة األعضاء أثناء ممارستيـ العمؿ الزراعي, كالتأميف عمى 

ميف عمى سبلمة المكاشي, كالتأميف الممتمكات ضد المخاطر, مثؿ التأميف ضد الحرائؽ, كالتأ
عمى حياة العامميف ضد العجز كالمرض كحتى التعكيض بعد المكت لذكم العامؿ الزراعي, 

 كالتأميف ضد خطر الثمكج كالصقيع. 
 الجمعيات التعاونية لمخدمات الالحقة عمى اإلنتاج الزراعي: –سادسًا 

األكلى: عممية جمع اإلنتاج, كتصنيفو كتتمخص كظيفة ىذا النكع مف الجمعيات في حالتيف 
تعبئة...( ك )تحكيميا, مثؿ تحكيؿ  –تعقيـ  -غربمة  –فرز  –حسب طمبات التصنيع )تنظيؼ 

الحميب إلى ألباف, أك تحكيؿ البندكرة إلى رب البندكرة....(, كالثانية: عممية تسكيؽ المنتجات 
تكجاتيـ بشكؿ منتظـ, كمضمكف, أك الزراعية, أم مساعدة المنتجيف الزراعييف عمى تصريؼ من

القياـ بعممية الخزف كالتبريد لتحقيؽ تكازف بيف العرض كالطمب في السكؽ, فضبلن عف تخميص 
 المنتجيف مف دكر الكسيط التجارم.

 المطمب الثاني: نماذج من التنظيم التعاوني الزراعي العالمية :
ية الدكلة كقكانينيا كأنظمتيا, ُيكسب إف اعتراؼ الدكلة بالتعاكنيات, كمنظمات في إطار شرع

التعاكنيات صفة الشخصية االعتبارية في ممارسة كظائفيا, فضبلن عف أف عمؿ التعاكنيات, 
يككف متناسقان مع السياسات العامة لمدكلة التنمكية. كبالمقابؿ تساىـ التعاكنيات في مكاجية 

ييا أية دكلة, كرفع الكعي االجتماعي األزمات االجتماعية كاالقتصادية الطارئة التي تتعرض إل
كاالقتصادم لؤلعضاء, فضبلن عف ككف التعاكنيات قادرة عمى التعايش مع أشكاؿ النظـ السياسية 
كاالقتصادية كافة, )نظـ رأسمالية, أك نظـ اشتراكية, أك نظـ في الدكؿ النامية(. كسكؼ يتـ 

 ىذه النظـ.عرض بعض نماذج التنظيمات التعاكنية الزراعية في مثؿ 
 النموذج الرأسمالي )فرنسا(: –أواًل 

, حيث 1884ظيرت التعاكنيات الزراعية في فرنسا, بعد صدكر قانكف النقابات الزراعية عاـ 
أخذت بمكجبو النقابات عمى عاتقيا شراء كتكريد المستمزمات الزراعية, ثـ تدخمت تباعان في عممية 
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نشاطيا إلى عمميات التأميف, كتأسيس بنكؾ تعاكنية  اإلنتاج كتسكيؽ المنتجات الزراعية, ككصؿ
 زراعية.

, ميز بيف حيازات زراعية تستحؽ القركض كالمساعدات 1968القانكف الزراعي الفرنسي لعاـ 
ىكتار عمى األقؿ, أم حيازة تستطيع تأميف حد معقكؿ مف  16مف الدكلة كالتي تبمغ مساحتيا 

ة ال تستحؽ الدعـ مف الدكلة. ىذا التمييز أدل إلى الدخؿ ألسرة متكسطة. كبيف حيازات صغير 
تناقص عدد الحائزيف الزراعييف كالتخمي عف العبلقة مع الزراعة نيائيان, كىكذا بدأت عممية 
تمركز اإلنتاج الزراعي الرأسمالي, األمر الذم أدل إلى تفاقـ المشكبلت االقتصادية كاالجتماعية 

وىكذا أصبح العمل الزراعي المنظم أكثر  المتكسطيف.التي كاجيت المنتجيف الصغار, كحتى 
 إلحاحًا, وأدى لظيور منظمات زراعية بأربع مجموعات ىي: 

االتحاد الزراعي العاـ الذم ترتبط فيو تعاكنيات التسكيؽ كالتكريد كالتأميف الزراعي,  - 1
 كمؤسسات التسميؼ الزراعي, كاتحادات العماؿ الزراعييف.

 : لمالكي المزارع الكبرل كالمؤسسات التي تعمؿ في الخدمة الزراعية.الغرؼ الزراعية – 2
 المؤسسات الحككمية الزراعية, التي تيدؼ إلى شراء كبيع كاستيراد السمع الزراعية. – 3
المنظمات الدكلية الزراعية المكجكدة عمى األراضي الفرنسية, كييئة األغذية كالزراعة  – 4

 منتجيف الزراعييف, كغير ذلؾ.الدكلية, كاالتحاد الدكلي لم
 أّما التعاكنيات الزراعية حسب القانكف الزراعي الفرنسي, فقد تكزعت عمى الشكؿ اآلتي:

 الجمعيات التعاكنية الزراعية اإلنتاجية: – 1
كُتسمى بالقانكف الزراعي الفرنسي "بجمعيات االستثمار المشترؾ الزراعية" كنظر إلييا القانكف 

ة ال يجكز أف تتضمف أكثر مف عشرة أعضاء, كأف ال تتجاكز مساحتيا كاستثمارات عائمي
 ىكتار, كأف الممكية السائدة فييا ىي ممكية جماعية ألعضائيا. 168االستثمارية 

 الجمعيات التعاكنية الزراعية التسكيقية: – 2
, كتعمؿ عمى شراء كتصنيع كتصريؼ المنتجات الزراعية )الحبكب, الخضار, منتجات حيكانية

 دكاجف, زيتكف, نبيذ, فكاكو(
 الجمعيات التعاكنية الزراعية التكريدية: كتكريد األسمدة, كاألعبلؼ, كاآلالت الزراعية... – 3
الجمعيات التعاكنية الزراعية التسميفية: كتقكـ عمى اإلشراؼ عمى عمميات التسميؼ, كقياـ  – 4

 سميؼ الزراعي القكم(.البنكؾ الفردية كالجماعية لمتسميؼ الزراعي, )كبنؾ الت
 تعاكنيات الخدمات الزراعية: كتعاكنيات التأميف كغيرىا. – 5

كمع تطكر النظاـ الرأسمالي, تغيرت كظائؼ الكثير مف الجمعيات, كتغير شكميا التنظيمي, 
بحيث تدىكرت الجمعيات التعاكنية الزراعية الصغيرة, كدفعت الجمعيات المتكسطة نحك التمركز 

دات تعاكنية لممنتجيف الزراعييف, كظيكر جمعيات تعاكنية زراعية مختمطة, أم عمى شكؿ اتحا
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%, فضبلن عف 78مساىمة التجار أك الصناعييف برأسماؿ الجمعيات بنسبة تفكؽ في بعضيا 
 تجميع الحيازات الزراعية تحت عنكاف: )تشريؾ العمؿ الزراعي(.

 ياتي( سابقًا: النموذج االشتراكي, كما في )االتحاد السوف –ثانيًا 
لقد شيد االتحاد السكفياتي نماذج مف األشكاؿ لممزارع الجماعية الزراعية يمكف حصرىا في  

 ثبلثة أشكاؿ رئيسة ىي:
, أسسيا 1917الكمكنة الزراعية: كقد انتشرت عقب انتصار الثكرة االشتراكية عاـ  – 1

ية كمرحمة أكلى في االنتقاؿ الفبلحكف العاممكف في المزارع اإلقطاعية عمى شكؿ ممكية جماع
نحك النظاـ االشتراكي, حيث كؿ شيء فييا )أرض, أدكات, حيكانات, دكر تعميـ أطفاؿ, سكف, 

 طعاـ ...( ممكية جماعية. 
جمعيات زراعة األرض المشتركة: كتختمؼ عف الكمكنة الزراعية بأف األرض تككف ممكية  – 2

 ت خاصة.جماعية, بينما األدكات كالمنشآت تبقى ممكيا
األرتيؿ الزراعي: كىك شكؿ كسط ما بيف الشكميف السابقيف, حيث ُيطبؽ فييا العمؿ  – 3

الجماعي في استخداـ األرض, كيحتفظ األعضاء بممكية خاصة لؤلدكات كالمكاشي كالطيكر 
 الداجنة ذات المردكد اإلنتاجي العالي.

 الككلخكز )المزرعة الجماعية( – 4
مفبلحيف بصكرة طكعية بغية االستثمار الزراعي المشترؾ عمى أساس كىي أىـ تنظيـ تعاكني ل

العمؿ الجماعي, كالممكية الجماعية لكسائؿ اإلنتاج, كتكزيع الدخؿ الصافي بيف األعضاء حسب 
العمؿ المبذكؿ كساعات العمؿ المخصصة. كبالتالي يمكف لمفرد فييا الحصكؿ عمى دخميف بآف 

عف العمؿ الجماعي في الككلكخكز, كالثاني مف استثمار  كاحد إذا رغب بذلؾ, األكؿ ناتج
شخصي لؤلرض الممحقة بالمنزؿ. كلكؿ ككلكخكز نظاـ إدارم كقانكني يمكنو مف تحديد حقكؽ 
األعضاء ككاجباتيـ كالييئات اإلدارية كميمة كؿ ىيئة, ككيفية االنتخاب كالترشح ليا, ككسائؿ 

 ات, عبلقة الككلكخكز بالدكلة.الرقابة كالتفتيش,  ككيفية تكزيع العائد
 مصر(   -نموذج الدول النامية, )اليند  –ثالثًا 

لقد تأثرت الحركة التعاكنية في اليند,كما في مصر كغيرىا مف البمداف النامية بالتجارب األكربية 
في ميداف التعاكنيات, كقد سارت ىذه الحركة باتجاه الزراعة الجماعية, كقياـ التعاكنيات 

ية الزراعية, عمى أساس تطبيؽ التجميع لمزراعات الفردية, كمع ذلؾ عانت كتعاني مف اإلنتاج
 مشكبلت عدة.

صدر  1912, كفي عاـ 1984لقد ظير قانكف الجمعيات التعاكنية في اليند عاـ  اليند: –آ 
تـ تأسيس النظاـ االئتماني الذم يشمؿ  1915قانكف الجمعيات التعاكنية اإلنتاجية, كفي عاـ 

صدر قانكف التعاكف الذم ينص عمى  1948بنكؾ عمى مستكل القرية كاإلقميـ كالكالية, كفي عاـ 
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انية تعاكنية. كقد قامت الحككمة اليندية بتكحيد االقتصاد الفبلحي الصغير في قياـ منظمات ائتم
نتاجية, كما خفضت الضرائب عمى الدخؿ الزراعي,  تعاكنيات تمكينية, كتسكيقية, كتسميفية, كا 
كقدمت مساعدات مالية كمادية لمتعاكنيات كفي مطمع الخمسينات مف القرف العشريف قامت 

عة الجماعية كاستصبلح األراضي, كيمكف أف نميز ثبلثة أنكاع مف الحككمة بتشجيع الزرا
التعاكنية, ىي )التعاكنيات النمكذجية الزراعية التي تقكـ عمى التخصص في بعض األعماؿ 

التعاكنيات الزراعية المشتركة التي تقكـ عمى تجميع األرض الزراعية, كعمى كالعمؿ  –الزراعية 
كاألجكر حسب مساحة الممكية, كحسب ساعات العمؿ لمف ال الجماعي, كعمى تكزيع اإلنتاج 

الجمعيات التعاكنية اإلنتاجية الزراعية, كتشابو المزارع الجماعية في الدكؿ االشتراكية(,  –يممؾ 
كمع ذلؾ ُيعاني الفبلحكف مف الفقر كانخفاض الكعي التعاكني, كمف ضعؼ اإلدارة, كتدخؿ 

 ات الزراعية بالتفاصيؿ.أجيزة الدكلة المشرفة عمى التعاكني
, عمى يد "عمر 1988كىي أكؿ دكلة عربية تستقبؿ المفاىيـ التعاكنية منذ عاـ  مصر: –ب 

 1918لطفي" أحد رجاالت )الحزب الكطني(, الذم ناضؿ ضد االحتبلؿ البريطاني, كفي عاـ 
حككمة بيذه تككنت التعاكنيات الزراعية في ظؿ قانكف منظـ لمشركات الخاصة, لكف لـ تعترؼ ال
نما مف باب التكافؿ االجتماعي, كفي عاـ  , صدر 1923التعاكنيات كمنظمات اقتصادية, كا 

, الذم 58صدر التشريع التعاكني الثالث رقـ  1944, كفي عاـ 23القانكف التعاكني الثاني رقـ 
 أجاز إنشاء بنؾ تعاكني مستقؿ.

باتجاه التحكيبلت االشتراكية, صدر كتحكؿ السياسة المصرية  1952كبعد قياـ ثكرة تمكز عاـ 
 317, ثـ صدكر التشريع التعاكني الرابع رقـ 1952لعاـ  178قانكف اإلصبلح الزراعي رقـ 

الذم منع التعاكنيات العمؿ في ميداف السياسة كحصر نشاطاتيا بالعمؿ التعاكني,  1965لعاـ 
عاكف الزراعي, الذم عّد الخاص بالت 51صدر التشريع التعاكني الخامس رقـ  1969كفي عاـ 

االتحاد التعاكني الزراعي المركزم قمة البنياف التعاكني الزراعي الشعبي بأنكاعو, )اإلصبلح 
الزراعي, كاستصبلح األراضي, كاالئتماف الزراعي(. كبذلؾ يككف االتحاد التعاكني الزراعي 

, كقد أصبح 1971 المركزم, قد برز قكة سياسية في االنتخابات لمجمس الشعب المصرم عاـ
رئيس االتحاد عضكان في مجمس الشعب كرئيسان لمجنة الزراعة كالرم في مجمس الشعب, كأف 
غالبية أعضاء مجمس إدارة االتحاد صاركا أعضاء في مجمس الشعب. كدخكؿ االتحاد التعاكني 

س الزراعي المركزم المعترؾ السياسي جعمو ىدفان لصراعات أدت بو إلى حمو بقرار مف رئي
, كبذلؾ تخمصت الحككمة مف اإلزعاج السياسي لبلتحاد في مجمس 1976الجميكرية عاـ 

الشعب كخارجو, كىذا ما دفع الحككمة إلى العمؿ عمى إصدار القانكف التعاكني السادس عاـ 
 وبالعموم يمكن  , الذم عبر عف كجية نظر الحككمة أكثر مف حاجة العمؿ التعاكني لو.1988

 تعاونية المصرية إلى ثالثة أقسام ىي:تقسيم الحركة ال
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القطاع التعاكني الزراعي في المناطؽ القديمة, أم )مناطؽ االئتماف الزراعي(, بإشراؼ  – 1
 الييئة العامة لمتعاكف الزراعي, كتمكيمو مف مؤسسة االئتماف الزراعي كالتعاكني.

الييئة العامة لمتعاكف  القطاع التعاكني الزراعي في مناطؽ اإلصبلح الزراعي, بإشراؼ – 2
 الزراعي.

القطاع التعاكني الزراعي في مناطؽ استصبلح األراضي, بإشراؼ المؤسسة المصرية  – 3
 العامة الستزراع األراضي كتنميتيا.

 مشكالت التعاون الزراعي في مصر:
كؿ دخكؿ الحركة التعاكنية المعترؾ السياسي, قد أضر بيا كحركة تعاكنية زراعية, كجعميا تتح

إلى كياف ممحؽ بالقطاع الحككمي, بدالن مف ككنيا حركة شعبية, ككذلؾ فقدت صفتيا االعتبارية 
بالقانكف كقطاع مستقؿ بذاتو كبذمتو المالية, كىذا أدل إلى عدـ إدراجيا في الخطة القكمية 
 لمتنمية, ككذلؾ أدل إلى ضعؼ التمكيؿ, كبذلؾ أصبحت التعاكنيات بنظر الفبلح المصرم مجرد

 مكاتب حككمية.
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 الدكتور: منذر الحاج                                                :        ثالثالمبحث ال
 

 التشريعات الزراعية, واقع الحركة التعاونية في الزراعة السورية                  
 

القطر العربي السكرم, بإيديكلكجية  ارتبطت مسيرة الحركة التعاكني, كالتشريعات الزراعية في
التشكيؿ االجتماعي كاالقتصادم لممجتمع السكرم, كقد أتى التشريع الزراعي كمرآة عاكسة لكاقع 

 ىذا التشكيؿ.
كُتعد فكرة أىالي قرية )صدد( في ريؼ حمص, كأىالي قرية )دير عطية( في ريؼ دمشؽ منذ 

رم األراضي البكر بكاسطة ترخيص حصمكا أربعينات القرف العشريف بخصكص تأميف المياه ل
, باسـ )الشركة التعاكنية الزراعية(, أكلى بكادر التعاكف المنظـ في سكرية, 1943عميو عاـ 

( مع صدكر الدستكر السكرم 65كبعدىا بدأت الحركة التعاكنية بالظيكر بمرسكـ تشريعي رقـ )
كالمراقبة عمى الحركة التعاكنية غير  , الذم منح كزارة االقتصاد الكطني حؽ اإلشراؼ1958لعاـ 

الزراعية, بينما الحركة التعاكنية الزراعية أصبحت بإشراؼ كزارة الزراعة, كبناء عمى ىذا التشريع 
( جمعية تعاكنية زراعية اتسمت بالضعؼ كقمة الخبرة الفنية كانخفاض الكعي 38تأسست )

 تحت سيطرة المتنفذيف اإلقطاعييف. التعاكني لدل الفبلحيف, األمر الذم ترؾ ىذه الجمعيات
 في سورية, تشريع الزراعيالو : تطور الحركة التعاونية المطمب األول

كمف ميزات ىذا القانكف, أنو حدد أنكاع الجمعيات التعاكنية  :2958لعام  92القانون رقم  – 2
الزراعية بيف جمعيات خاصة بالمنتجيف الزراعييف التي تقكـ عمى إنتاج كتخزيف كتحكيؿ كبيع 
المنتجات الزراعية, كجمعيات خاصة بالمستيمكيف لممنتجات الزراعية. كأف تككف عضكية 

ى المزارعيف الذيف لدييـ مصالح زراعية في منطقة عمؿ الجمعيات التعاكنية الزراعية مقصكرة عم
 الجمعية.

, الذم أعطى لنظاـ االئتماف الزراعي (93, صدر أيضًا القانون رقم )2958وفي عام  - 1
دكران ىامان في تشجيع الفبلحيف لبلنضماـ إلى الجمعيات التعاكنية الزراعية مف خبلؿ تقديـ 

ة مف أجؿ تنفيذ خططيا كأىدافيا, إاّل إف كبار المبلكيف القركض البلزمة لمتعاكنيات الزراعي
استغمكا النظاـ االئتماني بكاسطة مشاريع زراعية كىمية عف طريؽ أسماء بعض األعضاء 
المنتسبيف لمجمعيات التعاكنية الزراعية, فضبلن عف عدـ تسديد القركض في كقتيا المناسب, 

ىميا كأفقدت ثقة الكثير مف الفبلحيف بيا مما أدل األمر الذم راكـ عمى الجمعيات ديكف أثقمت كا
, 1967لعاـ  39إلى انسحابيـ منيا. كاستمرت ىذه الحالة حتى صدكر المرسكـ التشريعي رقـ 

الذم قضى بدمج كزارتي الزراعة, كاإلصبلح الزراعي, بكزارة كاحدة. ىذا الدمج أعطى الكزير 
 لتعاكنية الزراعية التي عانت مف المشكبلت.صبلحية إصدار قرارات لمعالجة كاقع الجمعيات ا
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: القاضيين 2969( لعام 153, ورقم )2964( لعام 217المرسومين التشريعيين رقم ) - 3
 بإحداث تنظيم فالحي لو صفة اجتماعية وسياسية.

أدل إلى اإلشراؼ الفني لكزارة الزراعة كاإلصبلح الزراعي عمى عمؿ الجمعيات  المرسوم األول:
ة الفبلحية, في حيف تتبع ىذه الجمعيات مف الناحيتيف اإلدارية كالشعبية إلى االتحاد التعاكني

لى جانب ذلؾ كجكد  تنظيـ نقابي لمفبلحيف يتبع إلى االتحاد العاـ  التعاكني الزراعي المركزم, كا 
 لمفبلحيف. 

يف لمفبلحيف أدل إلى االنتياء مف ىذه االزدكاجية بدمج االتحاديف التعاكني والمرسوم الثاني:
)االتحاد العام كالتنظيـ النقابي الفبلحي(, بجسـ تنظيمي كاحد باسـ  –)االتحاد التعاكني المركزم 

كمف مزايا ىذا الدمج بأنو عرؼ الفبلح,  (General Union of Peasants)(, لمفالحين
لممكية بحيث يشمؿ ىذا التعريؼ المزارعيف كالعماؿ الزراعييف, كالمبلكيف الزراعييف ذكم ا

الصغيرة التي ال تتجاكز ضعؼ الحد األعمى لمتكزيع بمكجب قانكف اإلصبلح الزراعي كتعديبلتو, 
فضبلن عف الفنييف ذكم الخبرات كالكفايات العممية الذيف تحتاجيـ المنظمات الفبلحية في عممية 

 االستثمار الزراعي.
ية التعاكنية الزراعية عمى مستكل كما عمؿ مرسكـ الدمج بدمج التنظيـ النقابي الفبلحي, كالجمع

القرية الكاحدة, باسـ )الجمعية التعاكنية الفبلحية(, كتقميص إشراؼ كزارة الزراعة كاإلصبلح 
عطائيا القدرة عمى النشاط كالحركة بكصفيا منظمة شعبية,  الزراعي عمى المنظمات الفبلحية, كا 

الصفة االعتبارية القانكنية, كبذلؾ كليست منظمة حككمية. حيث أخذ االتحاد العاـ لمفبلحيف 
استطاع القياـ بكظيفة الدفاع عف مصالح الفبلحيف بامتبلؾ حؽ التقاضي أماـ المحاكـ 

 المختصة, كحماية أمكاؿ الفبلحيف مف خبلؿ إخضاع الحسابات لمرقابة المالية في الدكلة.
حيف في تحقيؽ الثكرة الزراعية, أّما مف الناحية الميدانية كالحقمية, فقد أسيـ االتحاد العاـ لمفبل

عداد الككادر الفبلحية كتدريبيا عمى العمؿ  دخاؿ التقنيات الحديثة في ميداف العمؿ الزراعي, كا  كا 
 الزراعي كالتعاكني, كالمساىمة في التنمية الريفية كالمرأة الريفية, كتسكيؽ الحاصبلت الزراعية. 

ذم جاء نتيجة لممؤتمر التعاكني الزراعي ال ,2970لعام  243المرسوم التشريعي رقم  – 4
كالذم أدل إلى الشركع  1969كانكف األكؿ لعاـ  28 – 17العاـ األكؿ المنعقد في دمشؽ بيف 

بعممية التحكيؿ االشتراكي في سكرية, كقد انطمؽ ىذا المرسكـ مف اعتماد مفيكـ الجمعيات 
ليا, كالتزاـ ىذه الجمعيات بالخطط  التعاكنية الزراعية المتعددة األغراض, كاالنتساب الطكعي

 التنمكية لمسياسة العامة لمدكلة. 
, 1958( لعاـ 161رقـ ) (Law of Agrarian Reform)قانون اإلصالح الزراعي – 5

 كتعديبلتو:
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عند صدكر ىذا القانكف كانت العبلقة بيف الممكية كاالستثمار الزراعي لؤلرض, تقـك عمى مقكلة: 
مؿ بيا, كمف يعمؿ في األرض ال يممكيا, كىذه المقكلة ُتعبر عف ظاىرة مف يممؾ األرض ال يع

النظاـ اإلقطاعي, األمر الذم استدعى العمؿ بقانكف اإلصبلح الزراعي, كتأسيس الجمعيات 
التعاكنية الزراعية بإشراؼ الدكلة مباشرة, ألف الدكلة كمف خبلؿ كزارة الزراعة كاإلصبلح الزراعي 

ـ المالي المطمكب بكاسطة القركض كاإلعانات كغير ذلؾ, كتشكيؿ جياز استطاعت تقديـ الدع
, 1961فني لئلشراؼ عمى العمؿ الزراعي التعاكني. لكف بعد االنفصاؿ بيف مصر كسكرية عاـ 

, حصؿ تعديؿ لقانكف اإلصبلح الزراعي لصالح 1958إثر قياـ الكحدة بيف القطريف عاـ 
غير إف ىذه التعديبلت لـ تأخذ طريقيا إلى التنفيذ بسبب  ,1961لعاـ  1المالكيف بالقانكف رقـ 

, التي حرصت الحككمة بعد قياميا عمى إصدار المرسـك 1963قياـ ثكرة الثامف مف آذار لعاـ 
, الذم ألغت فيو تمؾ التعديبلت التي لـ تكف بصالح الفبلحيف. 1963لعاـ  88التشريعي رقـ 

م عّدؿ بعض المكاد في قانكف اإلصبلح الزراعي , الذ31صدر القانكف رقـ  1988كفي عاـ 
بخصكص تحديد سقؼ الممكية الزراعية كتشجيع التشجير, كتحكيؿ اآلراضي البعمية إلى آراضي 
مركية, كمف ىنا نجد أىمية تجميع الممكيات الصغيرة, كتطبيؽ أشكاالن متقدمة مف العمؿ 

%, 35ىذا القانكف أخذت نسبة التعاكني. كبالتالي كجدنا أف الممكيات الصغيرة في ظؿ 
%, فضبلن عف االستفادة القصكل مف طاقة 13%, كالممكيات الكبيرة بنسبة 52كالمتكسطة بنسبة 

 األرض الصالحة لمزراعة باستخداـ تقانات حديثة في ميداف العمؿ الزراعي.
 قانون العالقات الزراعية: – 6

 في سكرية يقـك االستثمار الزراعي عمى ثبلث صيغ ىي:
 االستثمار الفردي

 االستثمار التعاوني
 االستثمار الحكومي 

 وتشترك في عممية اإلنتاج الزراعي ثالثة أطراف ىي:
أم مبلؾ األرض الزراعية, كالمنتفعكف مف أراضي اإلصبلح الزراعي كأمبلؾ  أصحاب األرض:

 الدكلة.
 سكاء بالبدؿ أك بالمشاركة. المزارعون:

 سكاء عماؿ مؤقتكف أك مكسميكف أك سنكيكف أك عاممكف لمدة غير محددة. العمال الزراعيون:
 كقد صدر أكؿ تشريع لتنظيـ العبلقات الزراعية بيف أطراؼ اإلنتاج الزراعي. 

 , كالذم عّدؿ مرات عدة منيا:1963لعاـ  134القانكف رقـ 
, كيتضمف 2963لعام  128قانون العالقات الزراعية المعدل بالمرسوم التشريعي رقم  –

القانكف األحكاـ الخاصة بنقابات العمؿ الزراعي, كعقكد تشغيؿ النساء كاألكالد, كاألجكر, كمدة 
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العمؿ, كاإلجازات, كالخدمات الصحية كالسكنية لمعماؿ, ككظيفة مكاتب االستخداـ, كتحديد 
ؿ الخبلفات مفيكـ المزارع بالشراكة, كالمزارع بالبدؿ, كالحصص الزراعية لكؿ طرؼ, كطرؽ ح

جراء المصالحات, كتفتيش العمؿ الزراعي كالجزاءات القانكنية عمى المخالفيف ألحكاـ القانكف,  كا 
 كيصدر كزير الشؤكف االجتماعية كالعمؿ التعميمات التنفيذية لمقانكف المذككر.

 كمف بعض مكاد القانكف:
عماؿ الزراعة, كُيقصد بذلؾ : تنظيـ العبلقات الزراعية بيف أصحاب األرض كالمزارعيف ك 1المادة

قامة عبلقات اجتماعية عادلة بيف  العمؿ عمى استثمار أراضي الكطف بصكرة صالحة, كا 
 المكاطنيف.

العمؿ الزراعي ىك كؿ عمؿ ييدؼ إلى استثمار األرض زراعيان أك حيكانيان, كىك  –: آ 3المادة
 كؿ عمؿ مرتبط باألرض يغمب عميو الطابع الزراعي.

ارة الشؤكف االجتماعية كالعمؿ األعماؿ المرتبطة بالعمؿ الزراعي بقرار كزارم بعد ُتحدد كز  –ب 
 استطبلع رأم كزارة الزراعة.

: صاحب العمؿ الزراعي ىك شخص طبيعي أك اعتبارم يقكـ باستخداـ عامبلن زراعيان أك 4المادة
ؿ الزراعي كاإلنتاج أكثر الستثمار األرض زراعيان أك حيكانيان أك في األعماؿ المرتبطة بالعم

 الحيكاني.
: العامؿ الزراعي ىك كؿ رجؿ أك امرأة أك مراىؽ يعمؿ في عمؿ زراعي لقاء أجر لدل 5المادة

صاحب عمؿ زراعي أك مزارع تحت سمطتو المباشرة أك غير المباشرة بمكجب عقد خاص أك 
 مشترؾ أك عاـ أك شفييان أك كتابيان.

 اعي:: يمكف أف يككف العامؿ الزر 6المادة
 عامبلن مؤقتان لقاء أجر – 1
عامبلن مكسميان لقاء أجر تنتيي مدتو بانتياء فترة مكسـ العمؿ بإنتاج زراعي أك حيكاني  – 2

 معيف.
 عامبلن سنكيان لقاء أجر مدة دكرة زراعية سنكية ال تقؿ عف عاـ ميبلدم كامؿ. – 3
 عامبلن لمدة زمنية غير محددة لقاء أجر معيف. – 4

 : 6المادة
كىك الذم يربطو بصاحب العمؿ )مالؾ أك مستأجر( عقد خطي يقضي  المزارع الشريك: -آ 

بإعطائو نسبة معينة مف إنتاج األرض المتعاقد عمى استثمارىا أك مف الحاصبلت الحيكانية لقاء 
 عمؿ بنفسو أك مع أفراد عائمتو كلقاء الكاجبات األخرل التي يعنيا العقد.

 : كىك الذم يربطو بصاحب)مالؾ أك مستأجر( عقد خطي يقضي بإعطائو المزارع بالبدل –ب 



 

23 

 

بدالن نقديان أك حصة عينية مقطكعة مف الحاصبلت الزراعية أك الحيكانية لقاء منحو حؽ استثمار 
 األرض بنفسو أك مع عائمتو, كلقاء الكاجبات األخرل التي يعنيا العقد.

 , ومن مواد ىذا القانون:1004لعام  56رقم  قانون العالقات الزراعية المعدل بالقانون –
: تنظيـ العبلقات الزراعية بيف أطراؼ العمؿ الزراعي طبقان ألحكاـ ىذا القانكف بيدؼ 2مادة

قامة عبلقات اقتصادية كاجتماعية عادلة.  استثمار األرض بصكرة صالحة لتنمية الثركة القكمية كا 
أطراؼ العمؿ الزراعي كالناشئة عف استثمار : العبلقات الزراعية ىي التي تقكـ بيف 3مادة

 األرض استثماران زراعيان )نباتيان أك حيكانيان(. 
 : العمؿ الزراعي: 4مادة
ىك كؿ عمؿ ييدؼ إلى استثمار األرض كالمنشآت الزراعية استثماران زراعيان ككؿ عمؿ  –آ 

 مرتبط بو يغمب فيو الطابع الزراعي.
عمؿ الزراعي بقرار يصدر عف كزير الشؤكف االجتماعية ُتحدد األعماؿ المرتبطة بال –ب 

 كالعمؿ, بعد استطبلع رأم كزارة الزراعة كاإلصبلح الزراعي كاالتحاد العاـ لمفبلحيف.
: ُيقصد بصاحب العمؿ الزراعي, ىك كؿ شخص طبيعي أك اعتبارم )مالؾ أك مستأجر 5مادة

ك أكثر الستثمار أرض أك منشأة زراعية مستثمر( يستخدـ عامبلن زراعيان أك أكثر أك مزارعان أ
 استثماران زراعيان أك في األعماؿ المرتبطة باألعماؿ الزراعية.

: العامؿ الزراعي ىك كؿ شخص طبيعي يعمؿ في عمؿ زراعي لقاء أجر لدل صاحب 6مادة
عمؿ  زراعي كتحت سمطتو المباشرة أك غير المباشرة بمكجب عقد عمؿ يشترط فيو تحديد 

 األجر(. –التبعية  -لزراعية كفؽ ثبلثة عناصر, ىي )نكع العمؿ الزراعي األعماؿ ا
 أواًل:  يكون العامل الزراعي عاماًل:

لمدة محددة لدل صاحب العمؿ لقاء أجر في أعماؿ زراعية لمدة محددة يدخؿ في شمكليا  –آ 
 حكمان األعماؿ العرضية كالمكسمية كالمحددة بطبيعتيا.

 ل صاحب العمؿ لقاء أجر معيف بأعماؿ مرتبطة بالزراعة.لمدة غير محددة لد –ب 
يتبع إلى االتحاد العاـ لنقابات العماؿ الزراعيكف الذيف يتقاضكف أجرىـ مف الدكلة  –آ  ثانيًا:

 –عرضي  –مكسمي  –مؤقت  –ميما كاف نكع العمؿ, كميما كانت صفة االستخداـ )دائـ 
ككيؿ(, كما يشمؿ العامميف في صناعة المكاد الغذائية كالزراعية كالككنسركة كاأللباف كالمطاحف 

 دائؽ كالمشاتؿ كاألزىار كما شابو ذلؾ في القطاعيف العاـ كالخاص.كعماؿ الح
يتبع إلى االتحاد العاـ لمفبلحيف الزراعيكف المنتسبكف لمتنظيـ الفبلحي )جمعية فبلحية(  –ب 

كيعممكف لدييا أك لدل مالؾ لقاء أجر كتحت سمطتيا المباشرة بعقد مكتكب أك بدكف عقد, كيخرج 
ؿ في مجاؿ االستثمار الزراعي أك الحيكاني بقصد المتاجرة بالسكؽ مف ىذه التبعية كؿ يعم

 كالسعي كراء الربح.
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 : 7مادة
 ىك الذم يرتبط بصاحب العمؿ الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطائو نسبة المزارع الشريك: -آ 

أك معينة مف إنتاج األرض المتعاقد عمى استثمارىا, أك مف المنتجات الحيكانية لقاء عممو بنفسو 
 مع أفراد عائمتو.

كىك الذم يرتبط بصاحب العمؿ الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطاء  المزارع بالبدل: –ب 
صاحب العمؿ الزراعي بدالن نقديان أك حصة عينية مقطكعة مف الحاصبلت الزراعية أك الحيكانية 

 لقاء منحو حؽ استثمار األرض بنفسو أك مع أفراد عائمتو.
( كمنع عمؿ 18كف قد حدد سف العامؿ الزراعي بثمانية عشر عامان )ـكمف المبلحظ: أف القان

(, كمنع تشغيؿ النساء باألعماؿ الزراعية إاَل بقرار 16األحداث قبؿ إتماـ سف الخامسة عشرة )ـ
(, كما منع القانكف فصؿ العامؿ أثناء إجازة 28مف الكزير المختص كأخذ رأم االتحاد النسائي )ـ

(, كسمح القانكف بمعاممة العماؿ العرب معاممة العماؿ السكرييف 23مة )ـطبية أك إجازة األمك 
بشرط الحصكؿ عمى إجازة عمؿ مف الكزارة المختصة, ككذلؾ لمعماؿ األجانب المرخص ليـ 

 (.12باإلقامة )ـ
عقد إيجار األراضي  نأخذ ضركرة التمييز بيف عقد المزارعة كوفي مجال الرأي بالقانون: 

تعريفان لكؿ, مف  2884كلت المادة السابعة مف قانكف تنظيـ العبلقات الزراعية لعاـ إذ ت الزراعية:
المزارع بالمشاركة ك المزارع بالبدؿ ك مف تعريؼ األجرة في كبل العقديف يتبيف أف األجرة في عقد 
المزارعة بالمشاركة ترتبط بكمية المحصكؿ الناتج مف األرض صعكدا أك ىبكطا أما في عقد 

عة بالبدؿ فميست ليا أم عبلقة بكمية المحصكؿ الناتج مف األرض المتعاقد عمى زراعتيا المزار 
 سكاء أكانت األجرة نقدية أك عينية . 

ك يقع التباس بيف عقد المزارعة بالبدؿ ك عقد اإليجار حيث أف األجرة في كبل العقديف مف 
ط بأسمكب استثمار األرض ففي طبيعة كاحدة ك يبدك أف معيار التفرقة بيف ىذيف العقديف يرتب

حالة استثمار األرض عف طريؽ تسميميا إلى مزارعيف شركاء أك بالبدؿ, أم أف ميمة المستأجر 
تقتصر عمى تأجير األرض مف الغير ك دفع بدؿ اإليجار إلى المالؾ تصبح العبلقة بيف الطرفيف 

 عبلقة إيجارية تخضع في أحكاميا لمقانكف المدني. 
ستثمار األرض بالذات مف قبؿ المزارع أك بكاسطة عماؿ زراعييف يضحى العقد أما إذا جرل ا

 عقد مزارعة يخضع ألحكاـ قانكف تنظيـ العبلقات الزراعية . 
ك ىذا المعيار متبمكر في تأكيد المشرع عمى مراعاة االعتبار الشخصي لممزارع في عقد المزارعة 

ارعة يعمد إلى اختيار المزارع الذم تتكافر أم أف صاحب العمؿ عندما ينكم استثمار أرضو مز 
فيو صفات شخصية معينة ضركرية لنجاح االستثمار الزراعي ك يمكف التدليؿ عمى ذلؾ في 

 :  القانكف ك االجتياد القضائي مف خبلؿ األدلة التالية
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 :  مف القانكف المدني السكرم بأف لمزراعة خاصتيف 586كرد في المادة  -1
 ىي شركة ما بيف المؤجر ك المستأجر.  -ا

 شخصية المستأجر ممحكظة.  -ب
 أم عف إحدل خاصتي المزارعة ىي مبلحظة شخصية المستأجر فييا بينما تعتبر ىذه الخاصية

 منتفية في عقد اإليجار.
 :  1958لعاـ  134جاء في المذكرة اإليضاحية لقانكف تنظيـ العبلقات الزراعية رقـ  -1

يستثمر مف يستثمر األرض بكاسطة مزارعيف ال يدخؿ في مفيكـ المزارع ك إنما  إف كؿ مف
مستأجر . مما يؤكد االعتبار الجكىرم لشخصية المزارع في المزارعة ك المشرع ال يضفي عمى 
المتعاقد صفة المزارع إال إذا كاف عممو ك جيده منصبيف بصكرة مباشرة عمى األرض المتعاقد 

األرض بصكرة غير مباشرة عف طريؽ تأجيرىا لمزارعيف آخريف يقطع ىذه  عمييا ك إف استثمار
 الصمة المباشرة التي افترضيا المشرع بيف المزارع ك األرض ك بالتالي تنتفي صفة المزارع. 

الفقرة /ب/ تعريؼ المزارع بالبدؿ يتبيف أف استثمار األرض  7الدليؿ المستمد مف المادة  -2
أك مع أفراد عائمتو, كما أنو يستطيع االستعانة بعماؿ زراعييف لمساعدتو  يككف مف المزارع بالذات

 مما يؤكد أىمية االعتبار الشخصي لممزارع في عقد المزارعة. 
فقرة /ز/ منعت المزارع مف أف يتخذ شريكا لو مف الباطف أك  182الدليؿ المستمد مف المادة  -3

 ارعة. التعاقد مع مزارع آخر تحت طائمة فسخ عقد المز 
ال يجكز لممزارع أف يتنازؿ عف المزارعة, أك أف يؤجر األرض المزارع عمييا أك جزء منيا مف 
الباطف, حتى كلك لـ يكجد شرط مانع. فيذا الشرط مفيـك في طبيعة المزارعة, إذ إنو ممحكظ فييا 

الب شخصية المزارع. فإذا اخؿ ىذا بالشرط المانع جاز لممؤجر أف يسترجع األرض, كاف يط
 بالتعكيض, عمى انو يجكز أف تحؿ أسرة المزارع محمو عند قياـ عذر يقتضي ىذا الحمكؿ. 

, ىذا القانكف تـ تعديؿ فيو الفقرة 2811لعاـ  12قانكف العبلقات الزراعية المعدؿ بالقانكف رقـ  -
 , 2884لعاـ  56, مف القانكف السابؽ رقـ 165, كالمادة 163, كالمادة 118األكلى مف المادة 

كىذه التعديبلت: حكؿ حؽ المالؾ المنتفع مف أراضي اإلصبلح الزراعي, كأمبلؾ الدكلة في فسخ 
عقد المزارعة بناء عمى طمب المالؾ بكاسطة حكـ قضائي, كتحديد المحكمة التي تختص بأجكر 
حالة الدعكل التي ىي قيد النظر أماـ المجمس  العمؿ الزراعي, كىي )محكمة الصمح(, كا 

 مي األعمى لمعمؿ الزراعي إلى محكمة النقض.التحكي
 تطور التشريعات والقوانين الزراعيةالمطمب الثاني: 

 وتعديالتو الالحقة:  2958لعام  230قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم  – 7
عطاء الجمعيات الفبلحية األكلكية كظيفة المصرؼ الزراعي التعاكني تكمف في  منح القركض كا 

في خدمات المصرؼ المذككر, كتخفيض فكائد القركض الممنكحة ليا, كتقديـ التسييبلت المتعمقة 
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بضمانات القركض كالكفاالت كالحسـ لصالح الجمعيات. كمف ىذه التعديبلت تعديؿ بالقانكف رقـ 
عدؿ القانكف بالمرسـك  1969اعي األكؿ لعاـ , كبعد المؤتمر التعاكني الزر 1961لعاـ  228

, كالتعديبلت جميعيا كانت لتطكير أداء المصرؼ لصالح 1978لعاـ  141التشريعي رقـ 
 الجمعيات التعاكنية الزراعية.

, كقد 2005 / لعاـ38بمكجب المرسـك التشريعي رقـ / سكرية مميارات ليرة 18بمغ رأسمالو لقد 
تخصص المصرؼ الزراعي التعاكني منذ تأسيسو باالئتماف الزراعي, كأدل دكران حيكيان كىامان في 

عبر تاريخػو الطكيؿ, كساىـ بشػكؿ كبير كفػاعؿ في تنميػة  سػكرية الػزراعية في التنميػة عمػميػة
الػريؼ السػكرم, كمما ساعد المصرؼ عمى أداء ىذا الدكر انتشاره الكاسع الذم يغطي جميع 

 .فيةالمناطؽ الري
 مصرف الزراعي التعاوني:أىداف ال

 :مف األىداؼ األساسية لممصرؼ الزراعي التعاكني
 .تحقيؽ التناسب بيف المكارد كالتكظيفات المصرفية -1
 .تغيير بنية التسميؼ المصرفي بما يحقؽ دعـ اإلنتاج في المجاالت المنتجة -2
 .تكجيو مسار القركض لترشيد اإلنتاج الزراعي -3
 .اإلنتاجية سكاء عف طريؽ التكسع الزراعي األفقي أك الشاقكليالعمؿ عمى زيادة  -4
 .تسييؿ كصكؿ الخدمات المصرفية إلى المقترضيف بأقؿ كمفة ممكنة -5
تكفير التسميؼ الزراعي بمختمؼ أشكالو كآجالو كفقان لمخطط اإلنتاجية كتسييؿ منح  -6

 .القركض لممشاريع الزراعية بضمانة المشاريع نفسيا
 .يد اإلقراض العيني عمى حساب اإلقراض النقدمالتأكيد عمى ترش -7
دعـ المزارعيف لتاميف مستمزمات اإلنتاج كمساعدتيـ في تككيف رؤكس األمكاؿ  -8

 .االستثمارية كخطكة نحك التمكيؿ الزراعي
 أفضؿتشجيع المنتجيف عمى تطكير عمميات االستثمار لممكارد الطبيعية الزراعية بشكؿ  -9

 .بيدؼ زيادة مردكد كحدة المساحة كزيادة إنتاجية العمؿكاستخداـ المكننة الزراعية 
 .تكسيع شبكة تخزيف مستمزمات اإلنتاج الزراعي كالمحاصيؿ الزراعية - 18
تحقيؽ التكازف الطبيعي بيف اإلنتاجيف النباتي كالحيكاني كزيادة الثركة الحيكانية في  - 11

 .القطر, كالتركيز عمى تنمية الثركة الحيكانية
تكفير مستمزمات اإلنتاج الزراعي بالكميات كالنكعيات كالمكاعيد المناسبة كخاصة في  - 12

مجاالت )البذار المحسنة, األسمدة الزراعية, مكاد مكافحة, اآلالت كاآلليات الزراعية, 
األبقار العالية اإلدرار(. كيتـ تاميف المستمزمات سكاء مف مصادر اإلنتاج المحمية أك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ارج عف طريؽ مؤسسات التجارة الخارجية المتخصصة ثـ القياـ بنقميا االستيراد مف الخ
 .كتخزينيا كتكزيعيا

تمكيؿ اإلنتاج الزراعي بشكؿ قركض عينية كمما أمكف ذلؾ كزيادة الرقابة المصرفية  - 13
السابقة كالبلحقة لضماف حسف استخداـ القركض في الغايات اإلنتاجية التي منحت ىذه 

 .ركيز عمى الرقابة المستمرة لمقركض اإلنمائيةالقركض مف اجميا كالت
تقديـ الدعـ الكامؿ لمقطاع التعاكني بيدؼ التغمب عمى مشكمة تفتت الممكية الزراعية  - 14

 .كبالتالي استخداـ المكننة الزراعية كاالستفادة مف مزايا اإلنتاج الكبير
 مجمس إدارة المصرف الزراعي التعاوني:

 :مؤلؼ مف تسعة أعضاء كىـ يدير المصرَؼ مجمُس إدارة,
 المدير العاـ لممصرؼ الزراعي التعاكني: رئيسان 

 ممثؿ عف المصرؼ المركزم: نائبان لمرئيس
 ممثؿ عف كزارة الزراعة كاإلصبلح الزراعي: عضكان 

 ممثؿ عف كزارة المالية: عضكان 
 كالتجارة: عضكان  االقتصاد ممثؿ عف كزارة

 ممثؿ عف ىيئة تخطيط الدكلة: عضكان 
 ممثؿ عف االتحاد العاـ لمفبلحيف: عضكان 

 ممثؿ عف االتحاد العاـ التعاكني الزراعي: عضكان 
 عضكان  :نقابات العماؿ اتحاد ممثؿ عف

ا لو القانكف بأكسع الصبلحيات في إدارة كيتمتع مجمس اإلدارة ضمف الحدكد التي يرسمي
 .المصرؼ

كيعيف المدير العاـ لممصرؼ كيحدد راتبو بمرسكـ بناء عمى اقتراح الكزير المختص, كيدير 
أعماؿ المصرؼ, كيعمؿ عمى تنفيذ مقررات مجمس اإلدارة, كيمثؿ المصرؼ في العقكد العامة 

 .كالخاصة, كما يمثمو أماـ القضاء
 .2889فركع عاـ  186األكثر انتشاران بشبكة بمغت   السكرم لزراعي التعاكنييعتبر المصرؼ اك 

 المصرف الزراعي التعاوني:خدمات 
أنكاع القركض  تنكعت خدمات المصرؼ الزراعي كتعدد منتجاتو االئتمانية, حيث يقدـ مختمؼ

كلمختمؼ اآلجاؿ, فالمصرؼ الزراعي التعاكني يمنح القركض قصيرة األجؿ كالتي ال تتجاكز 
كرم كمحركقات  كحصادحراثة مدتيا سنة كاحدة لتمكيؿ نفقات الزراعة مف

كالمخصبات كمكاد المكافحة, كما ينمح القركض متكسطة اآلجؿ كالتي  كاألسمدة البذكر كقيمة
تتراكح مدتيا مف سنة حتى خمس سنكات لشراء اآلليات كاآلالت كاألدكات البلزمة لبلستثمار 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9


 

28 

 

الزراعي, كالقركض طكيمة اآلجؿ التي تتراكح مدتيا مف خمس سنكات كحتى عشرة سنكات, 
نشاء مشاريع الرم كالصرؼ  .لتصنيع المنتجات الزراعية بشقييا النباتي كالحيكاني كا 

 :ويمكن إجمال خدمات المصرف الزراعي التعاوني السوري بما يمي
القياـ بجميع عمميات اإلقراض كالتسميؼ الزراعي النقدم كالعيني لكافة القطاعات  -1

 (كالخاص ,التعاكني االقتصادية )العاـ,
, كبصكرة خاصة الجمعيات التعاكنية الزراعية ةالجمعيات التعاكنية الزراعي تشجيع إنشاء -2

 .المتعددة األغراض التي يككف التكفير كالتسميؼ مف أغراضيا الرئيسية
تشجيع التكفير الزراعي كقبكؿ جميع الكدائع, كالقياـ بالعمميات المصرفية التي تتطمبيا  -3

 .أعماؿ الجمعيات التعاكنية الزراعية
 .بالكميات كالنكعيات كالمكاعيد المناسبةتكفير مستمزمات اإلنتاج الزراعي  -4
تشجيع المنتجيف الزراعييف عمى تطكير عمميات االستثمار لممكارد الطبيعية الزراعية  -5

 .بشكؿ أفضؿ كاستخداـ المكننة بيدؼ زيادة المردكد
 :قانون استصالح األراضي الزراعية -8

 1021لعام  19المرسوم التشريعي رقم 
 الزراعيةاستصالح األراضي 

يقصد من القانون المصطمحات والتعابير الخاصة بالقانون, إذ  /2المادة /لقد تضمنت 
 بالتعابير الواردة في ىذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منيا.

 : وزارة الري الوزارة
 : كزير الرم الكزير

لممكارد المائية / المؤسسة العامة : الييئة العامة  الجية القائمة باالستصبلح أك المشرفة عميو
 الستصبلح األراضي/ كالجيات التابعة ليا في المحافظات.

بزراعتيا  : مجمكع األعماؿ الرامية لتييئة األرض كجعميا في كضع يمكف معو البدء االستصبلح
 مركية.
 /2المادة /

منطقة مف يجكز لمجمس المحافظة إعبلف كجكد نفع عاـ في استصبلح األراضي في أم  - أ
بقرار مف الكزير باالتفاؽ مع كزير  أراضي الجميكرية العربية السكرية. يحدد القرار ما يمي:

 الزراعي كبعد أخذ رأم االتحاد العاـ لمفبلحيف كالمكتب التنفيذم كاإلصبلحالزراعة 
 تاريخ بدء عممية االستصبلح في المنطقة. -
 يو.عم اإلشراؼالجية التي تتكلى ميمة االستصبلح أك  -

 يرفؽ بالقرار: مخطط يبيف العقارات كأجزاء العقارات المشمكلة بقرار االستصبلح. - ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 يبيف األراضي غير المحددة كالمحررة الكاقعة ضمف منطقة االستصبلح. آخر مخططك 
 /4المادة /

 يكدع الكزير قراره / مف ىذا المرسكـ التشريعي لدل :
 شمكؿ منطقة االستصبلح ألكثر مف محافظة.الكزراء المعنييف كالمحافظيف في حاؿ  - أ

مديريات المصالح العقارية كمديريات الزراعة كاإلصبلح الزراعي التي تتبع ليا منطقة  - ب
االستصبلح كعمى ىذه الجيات إف تقكـ بكضع إشارة عمى قيكد كصحائؼ كسجبلت كعقكد 

 العقارات لبلستصبلح. العقارات المشمكلة باالستصبلح فكر تبمغيا القرار تتضمف خضكع ىذه
المديرية العامة لممصالح العقارية لتقكـ فكر تبمغيا القرار باإلجراءات البلزمة إلنجاز  - ت

زالة الشيكع لمعقارات المحددة  عمميات التحديد كالتحرير في األراضي غير المحددة كالمحررة كا 
 مي.كالمحررة المممككة عمى الشيكع المشمكلة باالستصبلح كذلؾ بشكؿ حك

 /5المادة /
 11تجرم أعماؿ التحديد كالتحرير في المناطؽ المقرر استصبلحيا كفقا ألحكاـ القانكف رقـ  -أ 

 كتعديبلتو مع مراعاة األمكر اآلتية : 1971لعاـ 
 / السابقة.4أحكاـ الفقرة ب مف المادة /

ؿ.ر تاريخ  186تنظيـ مخططات التحديد كالتحرير كالمسح الفني المزدكج كفؽ أحكاـ القرار 
 / كتعديبلتو.15/3/1926

إحالل عبارتي وزير الري ووزارة الري محل عبارتي /وزير الزراعة واإلصالح الزراعي ووزارة 
الزراعة واإلصالح الزراعي/ وتحل الجية العامة القائمة باالستصالح أو المشرفة عميو التي 

ت وذلك في نصوص القانون يحددىا وزير الري محل المؤسسة العامة الستثمار حوض الفرا
 / وتعديالتو.2972/ لعام /22رقم /

/ 1تستثنى في معرض تطبيؽ أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي أحكاـ الفقرة /ج/ مف المادة / -ب 
 كتعديبلتو. 1971/ لعاـ 11/ مف القانكف رقـ /6/ كالمادة /3كالفقرة /ىاء/ مف المادة /

/ 2المديرية العامة لممصالح العقارية المشار إليو في المادة /يعد قرار الكزير المكدع لدل  -ج 
مف ىذا المرسكـ التشريعي بمثابة افتتاح عمميات التحديد كالتحرير في المنطقة المشمكلة بو 

/ مف 1لؤلراضي غير المحددة كالمحررة كفقا لما ىك منصكص عميو في الفقرة /ىاء/ مف المادة /
 كتعديبلتو. /1971/ لعاـ 11القانكف رقـ /

تستثنى أعماؿ استصبلح األراضي في المناطؽ المحددة كالمحررة مف تطبيؽ أحكاـ المادة  -د 
/ عمى أف يصدر كزير الزراعة كاإلصبلح 1966/ لعاـ /145/ مف المرسكـ التشريعي رقـ /14/

 الزراعي القرارات البلزمة لتأميف حقكؽ اإلصبلح الزراعي فييا.
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 /6المادة /
مف التاريخ المحدد بقرار الكزير بإعبلف عمميات االستصبلح يحظر إجراء أم تغيير في اعتبارا 

معالـ األرض أك المنشآت القائمة عمييا أك القياـ بأم استثمار في األرض الزراعية عدا جني 
المحاصيؿ الزراعية القائمة أك ما تجيزه الجية العامة القائمة باالستصبلح أك المشرفة عميو 

كقؼ العمؿ الزراعي خبلؿ القياـ بعممية االستصبلح كفؽ البرامج التنفيذية السنكية كذلؾ بحيث يت
بكتاب خطي كال يترتب أم تعكيض عمى ىذه الجية ناجـ عف إتبلؼ المزركعات أك ىدـ 

 المنشآت التي تمت خبلفا ألحكاـ ىذه المادة.
 /7المادة /

ات في منطقة االستصبلح كمباشرة أعماليا لمجية القائمة باالستصبلح حؽ كضع اليد عمى العقار 
 مف التاريخ المحدد بقرار الكزير لبدء عمميات االستصبلح.

 /8المادة /
تعد العقكد السابقة لبدء عمميات االستصبلح كالنافذة في حينو كافة كالمتعمقة باالستثمار في  -أ 

القائمة باالستصبلح أك منطقة االستصبلح مكقكفة خبلؿ فترة االستصبلح عدا ما تجيزه الجية 
المشرفة عميو كتستأنؼ آثارىا مف تاريخ صدكر قرار التكزيع القطعي إال إذا اتفؽ أطراؼ العقد 

 عمى إنيائو كتبقى خاضعة لؤلصكؿ القانكنية النافذة فيما عدا ذلؾ.
يحظر عمى مديرية الزراعة كاإلصبلح الزراعي أك أية جية أخرل في منطقة االستصبلح  -ب 

عقكد اإليجار أك االستثمار عمى ىذه األراضي كيعد العقد الجارم خبلفا لذلؾ باطبل  إجراء
 كينتيي ىذا الحظر مف تاريخ صدكر قرار التكزيع القطعي.

يجكز نقؿ ممكية األراضي المشمكلة بقرار االستصبلح بما ال يتجاكز سقؼ الممكية كفؽ  -ج 
 أحكاـ ىذا المرسكـ التشريعي.

 /9المادة /
 صدر كزير الرم القرارات البلزمة بتشكيؿ لجاف فنية مؤلفة مف:ي -أ 

 ممثؿ عف كزارة الرم رئيسا
 ممثؿ عف كزارة الزراعة كاإلصبلح الزراعي عضكا

 ممثؿ عف اتحاد الفبلحيف في المحافظة عضكا
 ممثؿ عف مجمس المحافظة عضكا

 ميمة المجاف الكاردة بالفقرة السابقة /أ/ ما يمي : -ب 
 رات كالمنشآت كالزركع القائمة عمييا كذكر أسماء شاغمييا.كصؼ العقا -
 تقدير التعكيضات الناجمة عف الحرماف مف استثمار األرض كالمنشآت. -
 تقدير التعكيضات الناجمة عف أتبلؼ المزركعات كالمنشآت في حاؿ كجكب أتبلفيا. -
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 /20المادة / -
يجكز لكؿ مف الجية القائمة باالستصبلح كلممتضرر استئناؼ قرار المجنة الفنية خبلؿ خمسة  -أ 

 تشكؿ بقرار مف الكزير عمى النحك اآلتي : ةاستئنافيعشر يكما مف تاريخ إعبلنو أماـ لجنة 
 قاض يسميو كزير العدؿ رئيسا

 ممثؿ عف كزارة الرم يسميو كزير الرم عضكا
 العاـ لمفبلحيف يسميو رئيس االتحاد العاـ لمفبلحيف عضكاممثؿ عف االتحاد 

 تبت المجنة المذككرة باالستئناؼ خبلؿ عشرة أياـ مف تاريخ كصكؿ االعتراض إلييا. -ب 
 تعفى المجنة مف التقيد بقانكف أصكؿ المحاكمات. -ج 
 تصدر قرارات المجنة االستئنافية بصكرة مبرمة. -د 
ميف القانكنية المبينة في المادة السابقة أماـ رئيسيا قبؿ مباشرة يؤدم أعضاء المجنة الي -ق 

 مياميـ.
 /22المادة /

عند انتياء عممية استصبلح األراضي كالتكزيع في المشركع يصدر عف رئيس مجمس الكزراء  -أ 
بناء عمى اقتراح الكزير قرار يحدد مقدار النفقة التي يتحمميا كؿ ىكتار مف األرض المستصمحة 

 المركية مف تكاليؼ االستصبلح المحسكبة.
عند انتياء عممية االستصبلح كالتكزيع في المشركع يصدر الكزير قرارا بختاميا يحدد فيو  -ب 

 الجية المشرفة عمى االستثمار في المناطؽ المستصمحة المركية.
 يمتـز أصحاب الحقكؽ بمنطقة االستصبلح بما يمي : -ج 

 الزراعية المعتمدة مف مجمس الكزراء.زراعة األراضي كفؽ الخطة 
 عدـ إشادة أم بناء في األراضي المستصمحة المركية فعبل خبلفا لمقكانيف النافذة.

تنفيذ تكجييات الجية المشرفة عمى االستثمار بما يتعمؽ بحماية أقنية الرم كالمصارؼ كممحقاتيا 
 تعزيؿ األقنية كالمصارؼ.كمنع تمكث المياه فييا كالحيمكلة دكف ىدرىا كتأميف صيانة ك 

يصدر الكزير بناء عمى اقتراح مف مدير الجية المشرفة عمى االستثمار التعميمات البلزمة  -د 
/ مف الفقرة /ج/ مف ىذه المادة كما يحدد بيذه التعميمات األقنية كالمصارؼ 3لتنفيذ أحكاـ البند /

 طبيعة المشركع كمككناتو. التي يمتـز المستثمركف بصيانتيا كتعزيميا كاستثمارىا حسب
كؿ مف يخؿ بأم مف البنكد الكاردة في الفقرة /ج/ تسرم عميو النصكص القانكنية النافذة  -ق 

 كيحـر مف الرم حتى إزالة المخالفة.
 /23المادة /

تقكـ مديرية المصالح العقارية كمديرية الزراعة كاإلصبلح الزراعي فكر كركد قرار الكزير  -أ 
/ مف ىذا المرسـك التشريعي بترقيف إشارات /خاضع 11الفقرة /ب/ المادة /المشار إليو ب
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لبلستصبلح/ المكضكعة عمى قيكد كصحائؼ كسجبلت كعقكد العقارات المشمكلة باالستصبلح 
كيكضع بدال عنيا إشارة التأميف الجبرم لصالح الكزارة بقيمة تكاليؼ االستصبلح المحسكبة 

ر رئيس مجمس الكزراء كيككف ليذه اإلشارة كىذا الديف ما إلشارات كالمترتبة عمى العقار كفؽ قرا
الدكلة كديكنيا مف حقكؽ كامتياز كعدـ إجراء أية معاممة عقارية إال بمكافقة خطية مف الكزارة 

 كترقف إشارة التأميف الجبرم عند سداد كامؿ قيمة تكاليؼ االستصبلح.
ة المعنية بتسجيؿ العقارات كأجزاء العقارات تقكـ مديرية المصالح العقارية في المحافظ -ب 

المشمكلة بقرار لجنة تكزيع األراضي المستصمحة المركية القطعي في صحائفيا العقارية أراضي 
 مستصمحة مركية.

ال يجكز إجراء أم تصرؼ يؤدم إلى نقؿ ممكية العقارات المستصمحة المركية كميا أـ جزئيا  -ج 
صبلح المترتبة عمى العقارات المراد التصرؼ بيا حتى تاريخ قبؿ تسديد أقساط تكاليؼ االست

تكثيؽ العقد لدل الدكائر العقارية المختصة مع بقاء إشارة التاميف الجبرم المدكنة عمى صحائؼ 
 العقارات لقاء المبالغ المتبقية مف تكاليؼ استصبلحو.

 /24المادة /
يف كالمنتفعيف كالجيات جميعيا التي تسترد تكاليؼ استصبلح األراضي المركية مف المالك -أ 

 خصصت ليا أراض مستصمحة مركية في مشاريع االستصبلح.
تحسب تكاليؼ استصبلح األراضي في المشاريع عمى أساس متكسط التكمفة الحقيقية مف  -ب 

 المساحة المستصمحة المركية لكؿ مشركع عمى حدة.
ىذه المادة بتسديد تكاليؼ االستصبلح عمى يكمؼ المستفيدكف المشار إلييـ بالفقرة /أ/ مف   -ج 

 ثبلثيف قسطا سنكيا.
تتكلى الجية المشرفة عمى االستصبلح التابعة لمكزارة تحديد أسماء المستفيديف المشار إلييـ  -د 

ببلغيا إلى كزارة المالية كدكائرىا في المحافظات لتقكـ بجباية  في الفقرة /أ/ مف ىذه المادة كا 
تؤكؿ األقساط المدفكعة إلى صندكؽ الديف العاـ كتعد تسديدا لمقركض األقساط المستحقة ك 

 الممنكحة لتمكيؿ مشاريع استصبلح األراضي.
 /25المادة /

تشكؿ لجنة فنية بقرار مف المدير المختص في المديرية أك المؤسسة المعنية لتحديد العقارات  -أ 
ستصبلح ألسباب فنية فكر انتياء أعماؿ كأجزاء العقارات المشمكلة باالستصبلح كلـ ينفذ بيا اال

 االستصبلح كتتألؼ ىذه المجنة مف :
 ميندس مدني
 ميندس زراعي

 مساح
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يصدر الكزير قرارا بإخراج العقارات الكاردة بالفقرة /أ/ أعبله كترقف إشارة خاضع لبلستصبلح  -ب 
 المكضكعة عمى صحائفيا العقارية.

 الباب الثاني
 المرويةتوزيع األراضي المستصمحة 

 /26المادة /
تشكؿ بقرار مف الكزير في كؿ محافظة تنفذ فييا مشاريع استصبلح األراضي لجنة أك أكثر 

تكزيع األراضي المستصمحة المركية فعبل كفؽ المخططات اإلنجازية عمى أصحاب  ميمتيا 
منفذة الحقكؽ فييا كذلؾ كفؽ األسس المحددة بيذا المرسكـ التشريعي كالقرارات الكزارية ال

 ألحكامو.
 /27المادة /

تتألؼ كؿ لجنة مف لجاف تكزيع األراضي المستصمحة المركية المنصكص عمييا في المادة  -أ 
 السابقة مف :

 قاض عقارم يسميو المدير العاـ لممصالح العقارية رئيسا.

 ممثؿ عف مجمس المحافظة يسميو رئيس المجمس عضكا.
 كا.رم يسميو كزير الرم عض أكميندس مدني 

ممثؿ عف دائرة السجؿ العقارم كممثؿ عف دائرة المساحة يسمييما مدير المصالح العقارية في 
 المحافظة عضكيف.

 ممثؿ عف مديرية الزراعة كاإلصبلح الزراعي بالمحافظة عضكا.
يسمي المدير العاـ لمجية المشرفة عمى االستصبلح كاتبا لمجنة مف ذكم الخبرة كالكفاءة  -ب 

 سنة لدل ىذه الجية.كالسمعة الح
 يفرغ رئيس المجنة حتى االنتياء مف أعماؿ التكزيع. -ج 
تحدد بالقرار مدة إلنجاز عمؿ المجنة كفؽ طبيعة المشركع كمراحؿ عمميا بناء عمى اقتراح  -د 

 الجية المشرفة عمى االستصبلح.
ىذا المرسـك  / مف9يؤدم أعضاء المجنة أماـ رئيسيا اليميف المنصكص عمييا في المادة/ -ق 

 التشريعي قبؿ مباشرتيـ مياميـ.
 /28المادة /

تقدـ الجية القائمة باالستصبلح لمجنة تكزيع األراضي المستصمحة المركية خبلؿ خمسة  -أ 
عشر يكما مف تاريخ تبمغيا قرار تشكيؿ المجنة المخططات كالبيانات كالكثائؽ كالخبرات كالخدمات 

 التي تمزميا إلنجاز ميمتيا.
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تنظـ المخططات اإلنجازية لؤلراضي المستصمحة المركية فعبل كفؽ دفاتر الشركط  -ب 
 كالمكاصفات الفنية التي تضعيا الكزارة ليذه الغاية.

يجب أف تتضمف مخططات كبيانات الجية القائمة باالستصبلح المكاقع كالمساحات  -ج 
المساحات الصالحة لبلستثمار المستبعدة مف االستصبلح أك غير الصالحة لبلستثمار كمكاقع 

كحـر المصارؼ كاألقنية كالطرؽ كالمنشآت العامة التي يجب إدخاليا في األمبلؾ العامة أك 
الخاصة لمدكلة حسب الحاؿ لضماف استقرار كنجاح عممية االستصبلح كاالستثمار أك لعمـك 

 منفعتيا.
ات المتكافرة في دكائر الدكلة لمجنة أف تستعيف بناء عمى طمب رئيسيا بالمعمكمات كالخبر  -د 

 كمؤسساتيا كشركاتيا العامة كعمى الجيات المذككرة إجابة طمبيا.
 /19المادة /

تقكـ لجنة تكزيع األراضي المستصمحة المركية بدراسة الكثائؽ كالبيانات كالمخططات المقدمة ليا 
كالبيانات  مف الجيات المختصة عف الحقكؽ في المنطقة المستصمحة المركية كالمخططات

المقدمة ليا مف الجية القائمة باالستصبلح كاألحكاـ القضائية المكتسبة الدرجة القطعية كالعقكد 
القطعية كالمعمكمات كالمعطيات كالكثائؽ كافة المتكفرة لدييا ثـ تصدر قرارا بتكزيع األراضي في 

التعميمات التنفيذية المنطقة المستصمحة المركية عمى أصحاب الحقكؽ كفؽ األسس التي تحددىا 
 ليذا المرسكـ التشريعي مع مراعاة اآلتي :

اقتطاع نسبة مف مساحة كؿ أرض خضعت لبلستصبلح مجانا تعادؿ نسبة ما يصيبيا مف  -أ 
 / السابقة.18المساحة البلزمة لمشركع االستصبلح المحددة بالفقرة /ج/ مف المادة/

سبة المشار إلييا في الفقرة السابقة /أ/ يتبع في حاؿ تجاكز المساحة المقتطعة فعميا لمن -ب 
 اآلتي: 

تعكيض أصحاب األرض بأرض بديمة مف أراضي أمبلؾ الدكلة إف كجدت أك مف األراضي 
 الزائدة عمى سقؼ الممكية المشار إلييا بالفقرة /د/ مف ىذه المادة/.

ة يتـ التعكيض نقدا في حاؿ عدـ تكفر األراضي البلزمة لمتعكيض كفؽ البند /أ/ مف ىذه الماد
مف الجية المشرفة عمى االستصبلح خبلؿ مدة أقصاىا ثبلثة أشير مف تاريخ تبمغيا قرار التكزيع 

 القطعي كتحسب قيمة األرض كفؽ السعر الحقيقي المحدد كفؽ القكانيف النافذة.
إعادة أصحاب الحقكؽ مف المكاطنيف ألراضييـ كفي حاؿ التعذر يتـ إعادتيـ لؤلرض  -ج 

 المجاكرة كالمماثمة ألراضييـ حكما.
عدـ تجاكز ممكية أم شخص مف األراضي المستصمحة المركية ستة عشر ىكتارا كتؤكؿ  -د 

 المساحة الزائدة عمى ىذا الحد حكما إلى الدكلة كتسجؿ باسميا في السجؿ العقارم.
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بلؾ الدكلة في تجميع المساحات كاألراضي في المنطقة المستصمحة المركية كالعائدة ألم -ق 
 عقار كاحد أك عقارات متجاكرة إف أمكف ذلؾ.

تبقى األراضي المستبعدة مف االستصبلح كالكاقعة ضمف األراضي المستصمحة المركية  -ك 
ألصحابيا بمكاقعيا كحدكدىا كمساحاتيا المبينة بالمخططات اإلنجازية كتعطى أرقاما تسمسمية 

 ة المحدثة بمكجب أحكاـ ىذا المرسـك التشريعي.ضمف المنطقة العقارية المستصمحة المركي
 /10المادة /

 يصدر قرار لجنة التكزيع باسـ الشعب العربي في سكرية كيتضمف :
أسماء أصحاب الحقكؽ كحقكقيـ كمساحة العقارات كأرقاميا كمكاقعيا كالمساحة المقتطعة مف  -أ 

بة االستقطاع المجاني أرض كؿ صاحب حؽ كأصحاب األراضي الذيف تجاكزت اإلشغاالت نس
مف أراضييـ كالبيانات البلزمة لتسجيؿ الحقكؽ في السجؿ العقارم كيرفؽ بالقرار المخططات 

 / مف ىذا المرسـك التشريعي.18اإلنجازية المنظمة كفؽ أحكاـ الفقرة /ب/ مف المادة /
أمبلؾ الدكلة / باسـ 19تسجيؿ المساحات المقتطعة تنفيذا ألحكاـ الفقرة /أ/ مف المادة / -ب 

 الخاصة أك إلحاقيا بأمبلؾ الدكلة العامة حسب الحاؿ.
تسجيؿ العقارات كأجزاء العقارات العائدة ألمبلؾ الدكلة الخاصة التي يكجد لؤلفراد حؽ انتفاع  -ج 

بيا بمكجب قكانيف اإلصبلح الزراعي كأمبلؾ الدكلة بأسماء المنتفعيف كتدكف عمى صحائفيا 
 صرؼ كفقا ألحكاـ ىذه القكانيف.إشارة بتقييد حؽ الت

 /12المادة /
يكدع رئيس المجنة نسخة عف قرار التكزيع كمرفقاتو لدل الجية القائمة باالستصبلح حيث  -أ 

يجب عمييا أف تقكـ بغرس أحجار التخكـ التي تبيف حدكد العقارات المشمكلة بقرار التكزيع كذلؾ 
 خبلؿ شير مف تاريخ إيداع القرار لدييا.

يجب عمى الجية القائمة باالستصبلح إجابة طمبات أصحاب الحقكؽ لمداللة عمى عقاراتيـ  -ب 
 كفؽ قرار التكزيع.

 يشرؼ رئيس لجنة التكزيع عمى تنفيذ ذلؾ. -ج 
 /11المادة /

يعمف قرار التكزيع كالمخططات المرفقة بو في بيك مركز المحافظة التي جرل فييا  -أ 
ناطؽ كالنكاحي كالجمعيات الفبلحية ذات العبلقة كفي مركز الجية االستصبلح كفي مراكز الم

 القائمة باالستصبلح كبيك الكحدات اإلدارية المعنية.
 يعد ىذا اإلعبلف بمثابة تبميغ شخصي لسائر أصحاب الحقكؽ. -ب 
 ال تخضع إجراءات اإلعبلف ألم طريؽ مف طرؽ المراجعة القضائية كاإلدارية. -ج 

 /13المادة /
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حاب الحقكؽ الناشئة خبلؿ فترة التكزيع كلممتضرريف مف قرار التكزيع أك لمف ينكب عنيـ ألص
/ حؽ التظمـ مف ىذا القرار إلى لجنة 1926/ لعاـ /186/ مف القرار رقـ /28المحدديف بالمادة /

تكزيع األراضي المستصمحة المركية خبلؿ ثبلثيف يكما تمي تاريخ اإلعبلف كذلؾ باستدعاء معفى 
 الرسـ كالطابع. مف

 /14المادة /
 تدرس االعتراضات مف قبؿ لجنة التكزيع عمى الكاقع مع أصحاب الحقكؽ. -أ 
تبت لجنة التكزيع بتظممات أصحاب الحقكؽ بقرار قطعي خبلؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ  -ب 

 انتياء مدة اإلعبلف.
 رار قطعيا./ يصبح الق23إذا لـ يقع تظمـ خبلؿ المدة المحددة في المادة/ -ج 
يختص مجمس الدكلة بييئة قضاء إدارم بالنظر بالقرارات الصادرة عف لجنة التكزيع بشكؿ  -د 

 نيائي فيما إذا شابيا عيب قانكني جسيـ.
 /15المادة /

 يكدع رئيس لجنة تكزيع األراضي المستصمحة المركية القرار القطعي كمرفقاتو لدل :
ة كعمى مدير المصالح العقارية أف يقـك فكر تسممو القرار مدرية المصالح العقارية بالمحافظ -أ 

بتنظيـ تكميؼ إلى أمانة المساحة لتقكـ بتعديؿ مخططاتيا كقيكدىا كفؽ قرار التكزيع كبعد انتياء 
العممية الفنية يقكـ مدير المصالح العقارية بتسجيؿ محتكيات القرار كمرفقاتو في صحائؼ جديدة 

لسابقة المكجكدة عمى صحائؼ العقارات قبؿ صدكر قرار التكزيع عمى كتدكف اإلشارات كالحقكؽ ا
 صحائؼ العقارات المحدثة بعده.

مديرية الزراعة كاإلصبلح الزراعي في المحافظة في حاؿ شمكؿ أجزاء مف أراضي  -ب 
بقة االستيبلء أك أمبلؾ الدكلة بالقرار المذككر كعمييا تعديؿ قيكدىا كفؽ ما سبؽ بيانو بالفقرة السا

 كتطبؽ ذات األصكؿ كاإلجراءات عمى شيادات االنتفاع كالحقكؽ التي تتضمنيا.
 /17المادة /

تسجؿ أمبلؾ الدكلة العامة في المنطقة المستصمحة المركية المكجكدة بيذه الصفة قبؿ صدكر 
لممنفعة قرار التكزيع مف األمبلؾ الخاصة لمدكلة كيراعى ذلؾ في قرار التكزيع النتفاء تخصيصيا 

 العامة.
 الباب الثالث

 استثمار األراضي المستصمحة المروية
 /38المادة /

يحظر عمى أم كاف تغيير معالـ األرض المستصمحة المركية أك المنشآت القائمة عمييا أك  -أ 
إشادة أم بناء أك منشاة خبلفا لمقكانيف النافذة بعد تسميـ األرض المستصمحة المركية ألصحاب 
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/ مف ىذا المرسـك 43مخالفة لذلؾ تخضع لمعقكبات المنصكص عمييا في المادة/ الحقكؽ ككؿ
 التشريعي.

تخكؿ الجية المشرفة عمى االستثمار بالصبلحيات المنصكص عمييا بالمرسـك التشريعي  -ب 
/ كتككف ليا صبلحيات رئيس مجمس الكحدة اإلدارية كمجمس الكحدة 2811/ لعاـ /187رقـ /

ؽ برخص البناء كالمخالفات في المنطقة المستصمحة المركية بما في ذلؾ إزالة اإلدارية بما يتعم
 المخالفة.
 /39المادة /

لمعامميف مف الفئتيف األكلى كالثانية في الجيات المشرفة عمى االستصبلح كاالستثمار أك القائمة 
عمييا بيذا  بو المكمفيف بقرار مف المدير العاـ المختص بمراقبة تنفيذ االلتزامات المنصكص

 المرسكـ التشريعي كالقكانيف النافذة صبلحية الضابطة العدلية.
 /40المادة /

يحيؿ المدير في الجيات المشار إلييا بالمادة السابقة الضبكط المنظمة لمنيابة العامة المختصة 
لى إدارة قضايا الدكلة  لمبلحقة الجرائـ مكضكع الضبكط كفقا لمنصكص كالقكانيف النافذة كا 

 ممطالبة بالحقكؽ الشخصية كاألضرار المادية.ل
 /42المادة /

عمى الجية المشرفة عمى االستثمار باالتفاؽ مع الكزارة تعييف الحديف األدنى كاألعمى لكمية 
المياه التي تكردىا لؤلراضي المستصمحة المركية تبعا لطبيعة األرض كالمقنف المائي لمدكرة 

 لمتبعة كتقكـ بمراقبة كتكزيع المياه كحسف استعماليا.الزراعية المعتمدة كطريقة الرم ا
 /41المادة /

 يطرح عمى المستفيديف مف مشاريع الرم الحككمية تكميؼ سنكم كفؽ ما يمي : -أ 
رسـ الرم عف كؿ ىكتار مف المساحات الزراعية القابمة لئلركاء فعبل عمى أساس المقنف المائي 

اميف المياه كنفقات التشغيؿ كالصيانة البلزمة لمنشآت الرم كفؽ الدكرة الزراعية المقررة مقابؿ ت
 كالصرؼ يحدد بقرار يصدر عف رئيس مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح الكزير.

يرتب رسـ مستقؿ عمى أساس المتر المكعب لكميات المياه المستعممة مف مشاريع الرم الحككمية 
 الكزراء بناء عمى اقتراح الكزير.لغايات غير زراعية يحدد بقرار يصدر عف رئيس مجمس 

 تحصؿ المبالغ المشار إلييا بيذه المادة كفؽ قانكف جباية األمكاؿ العامة. -ب 
يجكز في بعض الحاالت االستثنائية بقرار يصدر عف الكزير بناء عمى اقتراح الجية  -ج 

 المشرفة عمى االستثمار :
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/ مف ىذه المادة بالنسبة 1البند/أ/ الفقرة/ تخفيض نسبة مئكية مف رسكـ الرم المحددة كفؽ أحكاـ
لمشركع ما مف مشاريع الرم الحككمية كذلؾ في السنة التي يثبت فييا شح المياه كانخفاض 

 المقنف المائي المتاح عما ىك مقرر أصبل لممشركع المذككر.
تصمحة عدـ التكميؼ برسـ الرم عف السنة التي يثبت فييا عدـ كصكؿ المياه إلى األراضي المس

 المركية بكاسطة الشبكة الخاصة بالمشركع.
 1028الخاص بالحراج لعام  6القانون رقم 

 ماىي األغراض التي دفعت إلى تشريع ىذا القانون ؟
 الغرض البيئي الذم يتعمؽ بالحفاظ عمى البيئة كالتنكع الحيكم فييا.  – 1
 االستثمار في الحراج. االقتصادم الذم يتعمؽ بطرؽالغرض  – 2
 الغرض السياحي الجمالي كتشجيع السياحة الترفييية الحراجية.  – 3

كبناء عمى ىذه االغراض التي دفعت إلى تشريع قانكف الحراج, فقد تمت صياغة األىداؼ مف 
 منو كىي: 2 ىذا القانكف, كما كردت في المادة

دارتيا بشكؿ مستداـ -أ  .تنمية كتطكير الثركة الحراجية كا 
المكارد الطبيعية المتجددة مف خبلؿ الحد مف انجراؼ التربة كمكافحة التصحر الحفاظ عمى  -ب

كحماية المصادر المائية كالحفاظ عمى التنكع الحيكم كمكافحة التمكث كالحد مف تأثير التغير 
 .المناخي

تنمية الحراج الطبيعية كاالصطناعية كاألشجار كالشجيرات المزركعة في األراضي الزراعية  -ج
 .دات االداريةكالكح

 .تنمية كتنظيـ السياحة البيئية في الحراج -د
 أما المادة األكلى مف ىذا القانكف فقد صاغت المصطمحات كالتعابير الخاصة بالقانكف كىي:

 .الكزارة.. كزارة الزراعة كاإلصبلح الزراعي
 .الكزير.. كزير الزراعة كاإلصبلح الزراعي

 .المديرية.. مديرية الحراج
 .مدير الحراج المدير..

 .”قسـ أك دائرة أك شعبة“.. الكحدة التي تنفذ األعماؿ الحراجية مف خبلليا الوحدة التنظيمية
. المجتمع النباتي النامي بفعؿ الطبيعة أك بالمجيكد البشرم ضمف النظاـ البيئي الحراج.
 .الحراجي

يكد بشرم كاألراضي .. األراضي التي ينبت عمييا الحراج طبيعيان أك بمجاألراضي الحراجية
 .المخصصة لمحراج
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.. المكاد الناتجة عف حراج الدكلة أك الحراج الخاصة بمختمؼ أنكاعيا الحاصالت الحراجية
 .كمككناتيا كمتحكالتيا

.. األراضي الحراجية المممككة لمدكلة كأراضي أمبلؾ الدكلة ذات التغطية الحراجية حراجالدولة 
 28ضي غير المحددة كالمحررة التي تزيد تغطيتيا الحراجية عمى بالمئة كاألرا 18التي تزيد عمى 

 .بالمئة
بالمئة كالعائدة ممكيتيا  68األراضي الحراجية التي تزيد تغطيتيا الحراجية عمى  الحراج الخاصة..

 .إلى أشخاص طبيعييف أك اعتبارييف
دأ مف كؿ حد مف متران تب 25.. منطقة محيطة بالحراج كخالية مف المنشآت بعمؽ حرم الحراج

 .حدكد األراضي الحراجية
.. مساحة محددة مف حراج الدكلة أك أراضي أمبلؾ الدكلة تتميز المحمية الحراجية الطبيعية

بالغنى الكاضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المككنات األخرل مف الصخكر كالنباتات 
ا بينيا كفؽ نظاـ بيئي معيف بيدؼ حمايتيا كالحيكانات كاألحياء الدقيقة التي تتفاعؿ كتتعايش فيم

 .كالحفاظ عمييا
.. مساحة محددة مف حراج الدكلة أك المعدة لمتحريج التي تخصص بيدؼ الحديقة الوطنية

 .حمايتيا كتنظيميا الستخداميا ألغراض سياحية ترفييية تعميمية كبحثية
انشاؤىا في األراضي الحراجية  .. مجمع مف أشجار كأنكاع نباتية مختمفة يتـالحديقة النباتية

 .لؤلغراض البيئية كالعممية كالتعميمية
.. مساحة محددة مف حراج الدكلة أك مف أراضي أمبلؾ الدكلة مخصصة ألىداؼ منطقة الوقاية
 .بيئية محددة

 ... عدد األشجار كالشجيرات في كحدة المساحةالكثافة الحراجية
ط تيجاف األشجار كالشجيرات كالجنبات كالجنيبات .. مساحة ما تغطيو مساقالتغطية الحراجية

 .كتحت الجنيبات كالفسائؿ كالبادرات كالخمفات منسكبة مئكيان إلى مساحة كامؿ العقار
.. سياحة التمتع الممتـز بالطبيعة كمككناتيا كىي التي تتـ دكف اإلخبلؿ السياحة البيئية الطبيعية

 .بالنظـ البيئية
يككف جزءان مف النظاـ البيئي الحراجي كيمكف أف يككف مدخبلن أك  .. نكع نباتيالنوع الحرجي

 .محميان 
.. األخشاب الناتجة عف االستثمار الحراجي بما فييا أعماؿ مشركع التربية األخشاب الحراجية

 1.5سـ كأف تككف مستقيمة كغير معكجة بمسافة ال تقؿ عف  7كالتنمية كالتي ال يقؿ قطرىا عف 
 .ـ
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الناتجة عف ” جذكر كأركمات كأغصاف“.. باقي األجزاء الخشبية الحراجية يةاألحطاب الحراج
 .استثمار األشجار الحراجية

 ... تجمعات أىمية تشكؿ مف السكاف القاطنيف في الحراج كفي جكارىاالمجنة األىمية الحراجية
 :تخضع ألحكاـ ىذا القانكف 
 .حراج الدكلة -أ

 .الحراج الخاصة -ب
 .الدكلة التي يتـ تخصيصيا لصالح الحراجأراضي أمبلؾ  -ج
 .أنكاع األشجار كالشجيرات الحراجية أينما كجدت كتحدد ىذه األنكاع بقرار مف الكزير -د

 4المادة 
تحدث المجاف األىمية الحراجية الممثمة لممجتمع المحمي كتحدد مياميا ككؿ ما يتعمؽ بعمميا  

 .بقرار مف الكزير
 5المادة 

مف الكزير نظاـ خاص الستثمار حراج الدكلة ضمف دكرة استثمار فنية بما يصدر بقرار  -أ
يحقؽ التنمية المستدامة لمثركة الحراجية كتباع حاصبلت حراج الدكلة بأشكاليا كافة كفؽ القكانيف 

 .كاألنظمة النافذة
محددة يجكز لممديرية إشراؾ المجاف األىمية الحراجية في استثمار بعض المكاقع الحراجية ال -ب

  .مف قبؿ المديرية كذلؾ تطبيقان لمبدأ النيج التشاركي كفؽ عقكد تنظـ ليذه الغاية
 6المادة 

ال يسمح ألم جية عامة أك خاصة بالمباشرة بأم عمؿ باستخراج مكاد مف األراضي الحراجية  -أ
 .قبؿ الحصكؿ عمى مكافقة الكزارة المسبقة عمى الترخيص مف الجيات المختصة

 .كط منح الترخيص كاستخراج المكاد بقرار مف الكزيرتحدد شر  -ب
 :يشترط عند منح الترخيص -ج

 .دفع قيمة األشجار كالشجيرات كغيرىا التي يتـ قطعيا في المكقع المرخص 1- 
 .أف تتعيد الجية طالبة الترخيص بإعادة تأىيؿ المكقع كتحريجو عمى نفقتيا 2-
لدل أحد المصارؼ العامة كأمانات حراجية يعادؿ تكمؼ الجية طالبة الترخيص بدفع تأميف 3- 

 .مقدار تكمفة إعادة تأىيؿ المكقع المطمكب ترخيصو كيحدد بقرار مف الكزير
في حاؿ عدـ تأىيؿ المكقع كتحريجو مف قبؿ الجية المرخصة تقـك الكحدة التنظيمية بتأىيؿ  -د

تأمينات المكدعة في المصرؼ كتحريج المكقع عمى نفقة الجية المرخصة كتستكفى المبالغ مف ال
ليذه الغاية كفؽ القكانيف كاألنظمة النافذة كفي حاؿ عدـ كفايتيا يتـ استيفاؤىا حسب قانكف جباية 

 .األمكاؿ العامة
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 7المادة 
يجرم الكشؼ عمى المكقع الحراجي المطمكب استثماره مف قبؿ لجنة فنية تشكؿ بقرار مف  -أ

 .رخيص بعد تصديقو مف قبؿ الكزيرالكزير كيعد ىذا الكشؼ أساسان لمت
تحدد بدالت الخدمات كالكشكؼ المستحقة لمقائميف بيا بقرار مف الكزير باالتفاؽ مع كزير  -ب

  .المالية
 8المادة 

أف ينقؿ حاصبلت ” سكاء أكاف جية عامة أـ شخصان طبيعيان أـ اعتباريان “ال يسمح لممستثمر  -أ
مكقع االستثمار أك مكقع التركيز أك مستكدع الخزف  حراج الدكلة المرخص لو باستثمارىا مف

المرخص أصكالن إال بإجازة نقؿ تصدر عف الكحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فييا كمية 
الحاصبلت المنقكلة كأنكاعيا كأكصافيا كالطرؽ الكاجب سمككيا عند النقؿ مع بياف تاريخ كساعة 

زة بالحاصبلت المنقكلة إلبرازىا عند كؿ طمب مف كمدة النقؿ ككسائطو كيجب أف ترفؽ ىذه اإلجا
 .قبؿ العامميف المختصيف في الحراج أك رجاؿ الضابطة العدلية

دارة عمميات الخزف كاإلتجار بقرار مف الكزير -ب  .تصدر التعميمات الخاصة بكيفية مراقبة كا 
منو بناء عمى  لرجاؿ الضابطة الحراجية كلمعامميف في الحراج ممف يسمييـ الكزير بقرار -ج

اقتراح المدير حؽ الدخكؿ إلى أماكف التركيز كالمخازف كالمستكدعات الحراجية في أم كقت كاف 
 .لتفتيشيا كتدقيؽ قيكدىا

 9المادة  
تقـك المديرية باستثمار األخشاب الناتجة عف الحريؽ بما في ذلؾ بيعيا كفؽ أحكاـ نظاـ العقكد 

 .النافذ
 18المادة 

الحراجية أك األشخاص المقيميف داخؿ كجكار حراج الدكلة حقكؽ االنتفاع مف  لمجاف األىمية -أ
 .الحراج المجاكرة لقراىـ كذلؾ بقدر الحاجة كضمف الحدكد كاألصكؿ المبينة في ىذا القانكف

تحدد حقكؽ االنتفاع في كؿ منطقة حراجية ضمف إمكانية تحمؿ الحراج بقرار يصدر عف  -ب
 :الكزير يتضمف

 .طقة الحراجية المترتب عمييا حؽ االنتفاعحدكد المن -1
 .نكع حؽ االنتفاع المترتب عمييا -2
 .أصحاب ىذا الحؽ -3
 .مدة االنتفاع -4
 .طريقة تقديـ طمبات االنتفاع كمنح الرخص -5
 11المادة 
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يحظر الترخيص لرعي المكاشي في المكاقع الحراجية االصطناعية أك المحركقة التي يقؿ طكؿ 
 .متريف كنصؼ المتر األشجار الحراجية فييا عف

 12المادة 
 .تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص في الرعي فييا كفؽ الحمكلة الرعكية -أ

  .تقدر الحمكلة الرعكية كمدة الرعي مف قبؿ الكحدة التنظيمية في المنطقة -ب
 13المادة 

كبشكؿ تمنح رخص الرعي بشكؿ مجاني لمكاشي سكاف القرل الكاقعة داخؿ كجكار الحراج  -أ
 .مأجكر لمقطعاف الكافدة

 .تحدد أجكر الرعي بقرار مف الكزير -ب
 14المادة 

 :حراج الدكلة ثركة كطنية يجب حمايتيا كتنميتيا كيمنع
تمميؾ أك تأجير أراضي حراج الدكلة ميما كانت األسباب سكاء أكانت مسجمة باسـ الدكلة أـ  -أ

 .غير مسجمة
لة المحركقة أك التي تتعرض لمحريؽ أيان كانت أسباب تمميؾ أك تأجير أراضي حراج الدك  -ب

الحريؽ كسكاء أكانت ىذه األراضي مسجمة باسـ الدكلة أـ غير مسجمة كيعاد تحريجيا فكران بعد 
 .كضع إشارة حريؽ عمى الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار أك العقارات المحركقة

اج الدكلة باستثناء تبديؿ مكاقع حقكؽ إنشاء أك تبديؿ أك نقؿ أم حؽ عيني عمى أراضي حر  -ج
 .االرتفاؽ بالمركر بما يناسب مصمحة الحراج كفؽ القكانيف كاألنظمة النافذة

نقؿ ممكية أراضي حراج الدكلة إلى الكحدات اإلدارية أيان كانت األسباب بما في ذلؾ إدخاليا  -د
مس الكزراء بناء عمى اقتراح ضمف المخططات التنظيمية لتمؾ الكحدات اإلدارية إال بقرار مف مج

 .الكزير كلضركرات المصمحة العامة كيعد باطبلن أم صؾ أك اجراء يتـ خبلفان لذلؾ
 .حرث أك كسر أم مف أراضي حراج الدكلة أك أراضي أمبلؾ الدكلة الكاقعة داخميا -ق
 .رعي الماعز كاإلبؿ في الحراج -ك
 .حريؽ حديثرعي االخبلؼ الجديدة الناشئة عف استثمار أك  -ز
 .تشكيو أك قطع أك قمع أشجار حراج الدكلة خبلفان ألحكاـ ىذا القانكف -ح
إصدار أك تنظيـ أم صؾ يتعمؽ بحراج الدكلة كغيرىا مما يخضع ألحكاـ ىذا القانكف إال  -ط

 .مف الكزير كيمتنع ذلؾ عمى أم جية أخرل
طبيعيان أـ اعتباريان داخؿ إقامة منشآت ألم جية عامة أك جية خاصة سكاء أكانت شخصُا  -م

 .حراج الدكلة كمناطؽ الكقاية بشكؿ مؤقت أك دائـ خبلفان لمتعميمات التي يصدرىا الكزير
 .إلقاء األنقاض أك النفايات أك المخمفات الصمبة أك السائمة أك مكبات القمامة -ؾ
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 .بمكافقة الكزيرتمديد خطكط المياه أك الكيرباء أك الياتؼ أك فتح األقنية كالمجارم إال  -ؿ
تعبيد كتزفيت الطرؽ الحراجية عدا ما ىك خاص بعمؿ المديرية إال بقرار مف مجمس الكزراء  -ـ

 .بناء عمى اقتراح الكزير
تخصيص حراج الدكلة ألم جية عامة إال ضمف القكاعد كاألسس التي تحدد بقرار مف  -ف

 .مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح الكزير
  .مف شأنو اإلضرار بحراج الدكلةالقياـ بأم عمؿ  -س

 15المادة 
  .تحدد أسس كشركط إضراـ كاستخداـ النار كصنع الفحـ ضمف كجكار الحراج بقرار مف الكزير

 16المادة 
يقع عمى عاتؽ الجيات العامة صاحبة الكالية عمى السكؾ الحديدية كالطرقات العامة كالطرؽ 

الكاقعة داخؿ مناطؽ الحراج كحرميا إزالة األعشاب الخدمية لمشاريع الرم كأبراج الكيرباء 
 .كالنباتات الحكلية النابتة في مسار كحـر ىذه المرافؽ بإشراؼ المديرية

 17المادة 
يمنع إنشاء أم منشأة ثابتة ميما كاف نكعيا أك طبيعتيا داخؿ الحراج كحرمو باستثناء  -أ

 .المنشآت المسمكح بإنشائيا بمكجب ىذا القانكف
نع إنشاء أم منشأة تسبب نفاياتيا الغازية أك السائمة أك الصمبة ضررا لمحراج عمى مسافة يم -ب

 .ـ مف حـر الحراج 1888تقؿ عف 
يمنع إنشاء أم منشأة خدمية أك صناعية أك زراعية أك سياحية غير ضارة بالحراج عمى  -ج

 .ـ مف حـر الحراج 18مسافة تقؿ عف 
لحراج بقرار مف الكزير بالتنسيؽ مع كزارات الصناعة تصنؼ المنشآت مف حيث ضررىا با -د

 .كالسياحة كاإلدارة المحمية كالبيئة
يسمح بإقامة األبنية السكنية عمى األمبلؾ الخاصة المجاكرة لحراج الدكلة إذا كانت ىذه  -ق

األبنية كاقعة داخؿ المخططات التنظيمية ككفؽ نظاـ ضابطة البناء عمى أف تتخذ احتياطات 
  .ف البلزمةاألما

 18المادة 
يجكز إعبلف مناطؽ كقاية في أراضي حراج الدكلة كأراضي أمبلؾ الدكلة بقرار مف الكزير  -أ

 :يحدد فيو
 .اسـ منطقة الكقاية كاليدؼ مف إنشائيا -1
 .مكقعيا كحدكدىا كمساحتيا -2
 .تنظيـ إدارة منطقة الكقاية كفقان لميدؼ مف إنشائيا -3
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 .المجاكرة لممنطقةيعمف ىذا القرار في القرل  -ب
يجرم تحديد مناطؽ الكقاية مف قبؿ المديرية بالتنسيؽ مع مديرية أمبلؾ الدكلة كاإلصبلح  -ج

 .الزراعي بناء عمى اقتراح الكحدة التنظيمية في المحافظة كالسمطات المحمية فييا
 19المادة 

 :يجكز إنشاء محميات حراجية بقرار مف الكزير يحدد فيو
 .اليدؼ مف إنشائيااسـ المحمية ك  -أ

 .مكقعيا كحدكدىا كمساحتيا -ب
 .تنظيـ إدارة المحمية كفقان لميدؼ مف إنشائيا -ج
تنظيـ عممية االستثمار في مجاؿ السياحة البيئية كفؽ مخطط إدارة المكقع المعتمد مف قبؿ  -د

 .الكزارة كبالتنسيؽ مع كزارة السياحة
 28المادة 

 :كطنية حراجية بقرار مف الكزير يحدد فيويجكز إنشاء حدائؽ نباتية كحدائؽ 
 .اسـ الحديقة كاليدؼ مف إنشائيا -أ

 .مكقعيا كحدكدىا كمساحتيا -ب
 .تنظيـ الدخكؿ إلييا مف قبؿ األشخاص -ج
 21المادة   

يصدر بقرار مف الكزير النظاـ الكطني لمسياحة البيئية في الحراج باالتفاؽ مع كزارتي السياحة 
 :كالبيئة عمى أف يتضمف بكجو خاصكاإلدارة المحمية 

 .اشتراطات مشاريع السياحة البيئية كأنشطتيا -أ
 .المعايير الفنية كالمؤشرات الداعمة لمشاريع السياحة البيئية كأنشطتيا -ب
 22المادة  

مف ىذا القانكف تحدد المكاقع الحراجية المطمكب استثمارىا في  19مع مراعاة أحكاـ المادة 
ة كطريقة االستثمار بقرار مف الكزير بناء عمى كشؼ تجربة لجنة فنية مختصة السياحة البيئي

 .بالتنسيؽ مع كزارتي السياحة كاإلدارة المحمية كالبيئة
 23المادة  

تحدد بقرار مف الكزير أجكر الخدمات لنشاطات السياحة البيئية في الحراج بالتنسيؽ مع كزير 
 .المالية

 24المادة  
ة منشآت سياحة بيئية خدمية غير ثابتة في األراضي الحراجية بيدؼ استثمارىا يجكز لمكزارة إقام

 .كفؽ القكانيف كاألنظمة النافذة بالتنسيؽ مع كزارة السياحة
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 25المادة  
إف إدارة كاستثمار كحماية الحراج الخاصة كتحريج األراضي العائدة ممكيتيا لؤلشخاص  -أ

يا أك أصحاب الحقكؽ القانكنية عمييا كيككف لمكزارة حؽ الطبيعييف أك االعتبارييف منكط بمالكي
 .اإلشراؼ عمى كيفية استثمار ىذه الحراج كالمحافظة عمييا ضمف أحكاـ ىذا القانكف

يتـ كضع إشارة حريؽ مانعة لمتصرؼ عمى الصحيفة العقارية لمعقارات الحراجية الخاصة  -ب
ارة إال بمكافقة الكزارة بعد إعادة تحريجيا مف المحركقة أك التي تتعرض لمحريؽ كال ترقف ىذه االش

 .قبؿ مالكيا
 26المادة  

تعمؿ الكزارة عمى تشجيع نمك كتكسيع كازدىار الحراج الخاصة كذلؾ بتقديـ الخبرة كالغراس 
 .كالبذكر كالمعكنات األخرل في حدكد اإلمكانات المتاحة كبسعر التكمفة

 27المادة  
الخاصة بقرار مف الكزير كفي حاؿ االستثمار السياحي يتـ التنسيؽ تحدد شركط استثمار الحراج 

  .مع كزارة السياحة
 28المادة 

يجكز منع استثمار الحراج الخاصة ألسباب تقدرىا الكزارة عمى أف يعطى صاحب الحراج 
  .تعكيضان عف الضرر يقدر مف قبؿ لجنة فنية تشكؿ بقرار مف الكزير

 29المادة 
الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف سبع سنكات كؿ مف يضـر النار قصدان بأم  يعاقب باألشغاؿ -أ

 .كسيمة كانت في الحراج أك األراضي الحراجية أك المحميات الحراجية أك مناطؽ الكقاية
 .تشدد العقكبة بمقدار النصؼ إذا نجـ عف إضراـ النار إصابة إنساف بعاىة دائمة -ب
 .نجـ عف إضراـ النار كفاة إنسافتشدد العقكبة إلى اإلعداـ إذا  -ج

 38المادة 
يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف خمس سنكات كؿ مف يقكـ بعمميات استثمار في 

مف ىذا  14مف المادة  -ب-أراضي حراج الدكلة المحركقة أك زراعتيا خبلفان ألحكاـ الفقرة 
 .القانكف
 31المادة 

إلى سنة كؿ مف تسبب بنشكب حريؽ في الحراج أك األراضي  يعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير -أ
الحراجية أك المحميات الحراجية أك مناطؽ الكقاية نتيجة إىماؿ أك قمة احتراز أك عدـ مراعاة 

 .القكانيف كاألنظمة النافذة
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تشدد العقكبة إلى األشغاؿ الشاقة المؤقتة إذا نجـ عف التسبب بنشكب حريؽ إصابة إنساف  -ب
 .دائمةبعاىة 

تشدد العقكبة إلى األشغاؿ الشاقة مدة ال تقؿ عف سبع سنكات إذا نجـ عف التسبب بنشكب  -ج
  .حريؽ كفاة إنساف

 32المادة 
يعاقب بالحبس مف ستة أشير إلى سنتيف كبالغرامة مف خمسمئة ألؼ إلى مميكف ليرة سكرية  -أ

كيو األشجار كالشجيرات في كؿ مف أقدـ دكف ترخيص مسبؽ عمى قمع أك قطع أك إتبلؼ أك تش
 .حراج الدكلة أك اإلتياف بأم عمؿ يؤدم إلى إتبلفيا

مف ىذه  -أ-تخفؼ عقكبة الحبس كالغرامة إلى النصؼ إذا كقعت األفعاؿ المحددة بالفقرة  -ب
 .المادة في الحراج الخاصة

 33المادة  
إلى مئة ألؼ ليرة  يعاقب بالحبس مف شير إلى ثبلثة أشير أك بالغرامة مف خمسيف ألفان  -أ

 .سكرية كؿ مف رعى حيكانان أك أطمقو في حراج الدكلة خبلفان ألحكاـ ىذا القانكف
 .تشدد العقكبة إلى الضعؼ في حاؿ التكرار -ب

 34المادة 
يعاقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات كؿ مف نزع أك أخذ أك نقؿ خبلفان ألحكاـ ىذا  -أ

 .ف مكجكدة في حراج الدكلةالقانكف حجارة أك رمبُل أك معاد
يعاقب بالحبس مف ثبلثة أشير إلى سنة كبغرامة مف مئة ألؼ إلى مئتي ألؼ ليرة سكرية كؿ  -ب

مف نزع أك أخذ أك نقؿ خبلفُا ألحكاـ ىذا القانكف ترابان أك حشائش أك أكراقان خضراء أك يابسة أك 
 .أسمدة طبيعية مكجكدة في حراج الدكلة

 35المادة  
بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات كبالغرامة مف مئة ألؼ إلى مئتي ألؼ ليرة سكرية مف يعاقب 

مف ىذا القانكف ككؿ مف يقكـ باستثمار ككسر مناطؽ  14مف المادة  -ق-يخالؼ أحكاـ الفقرة 
 .الكقاية

 36المادة  
ليرة  يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ستة أشير أك بالغرامة مف خمسيف ألفان إلى مئة ألؼ -أ

مف ىذا  14مف المادة  -ز -ك-كالفقرتيف  8مف المادة  -أ-سكرية مف يخالؼ أحكاـ الفقرة 
 .القانكف

يعاقب بالحبس مف شير إلى ثبلثة أشير أك بالغرامة مف خمسيف ألفا إلى مئة ألؼ ليرة  -ب
سكرية كؿ شخص مرخص لو بنقؿ حاصبلت حراج الدكلة المرخصة يقـك بنقؿ كمية تزيد عمى 
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ذا كانت الزيادة دكف ذلؾ  28 بالمئة مف الكمية المرخص بنقميا كتصادر المكاد المنقكلة جميعيا كا 
 .تصادر الكمية الزائدة فقط

 37المادة  
يعاقب بالحبس مف سنة إلى ثبلث سنكات كبالغرامة مف خمسيف ألفان إلى مئة ألؼ ليرة سكرية مف 

 .قانكفمف ىذا ال 14مف المادة  -س-يخالؼ أحكاـ الفقرة 
 38المادة  
يعاقب بالحبس مف شير حتى ثبلثة أشير كبالغرامة مف خمسة كعشريف ألفان إلى خمسيف ألؼ  -أ

ليرة سكرية مف يقدـ عمى دخكؿ إحدل المحميات الحراجية أك مناطؽ الكقاية أك الحدائؽ النباتية 
 .مصطحبان معو أداة أك كاسطة لمصيد خبلفان لمتعميمات المحددة لذلؾ

ككف العقكبة الحبس مف ستة أشير إلى ثبلث سنكات كغرامة قدرىا مئة ألؼ ليرة سكرية إذا ت -ب
أدل الدخكؿ إلى المحمية أك مناطؽ الكقاية أك الحدائؽ النباتية إلى إلحاؽ أم ضرر بيا أك 

 .بالنباتات أك الحيكانات المكجكدة فييا
 43المادة  

مكاد المنزكعة أك المأخكذة أك المنقكلة مف حراج تصادر كتباع لصالح الخزينة العامة لمدكلة ال
 .الدكلة خبلفان ألحكاـ ىذا القانكف مع الكسائط التي استعممت في نزعيا أك قطعيا

 44المادة 
يجكز بقرار مف الكزير بيع الحاصبلت الحراجية المحجكزة قبؿ صدكر الحكـ القضائي كفؽ أحكاـ 

يداع قيمتيا  كأمانات حراجية في الخزينة العامة لمدكلة لدل مديريات المالية قانكف العقكد النافذ كا 
 .في المحافظات إلى أف يبت في الدعكل بحكـ قضائي مبـر

  
 45المادة 

في حاؿ غصب جزء أك مساحة مف أراضي حراج الدكلة أك كضع اليد عمييا بغير حؽ كمع  -أ
الكزير تنفذه الضابطة الحراجية فكران  عدـ اإلخبلؿ بالمبلحقة الجزائية تنزع يد المخالؼ بقرار مف
 .كعمى السمطات اإلدارية تقديـ المؤازرة البلزمة عند الطمب

لمكزارة بعد صدكر قرار نزع اليد أف تقمع الغراس كاألشجار كتزيؿ األبنية كتعيد تحريج  -ب
ة كال األرض عمى نفقة الغاصب أك كاضع اليد أك مصادرة األبنية لصالح الخزينة العامة لمدكل

يحؽ لمغارس أك الباني المطالبة بأم تعكيض كتحدد النفقة بقرار مف الكزير كتحصؿ كفؽ قانكف 
  .جباية األمكاؿ العامة

 46المادة 
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بالمئة مف قيمة الغرامات  18يمنح العاممكف في الحراج كالمساىمكف مف العامميف في الكزارة نسبة 
 .أحكاـ ىذا القانكف بقرار مف الكزيركالمصادرات كالعطؿ كالضرر الناتجة عف تطبيؽ 

 47المادة  
مع مراعاة األحكاـ الخاصة بالمبادلة كالمنصكص عمييا بقكانيف أمبلؾ الدكلة يجكز إجراء  -أ

مبادلة بيف الحراج الخاصة أك األمبلؾ الخاصة مف جية كبيف حراج الدكلة كأمبلؾ الدكلة 
 ة:الخاصة باالتفاؽ بيف الجيتيف في الحاالت اآلتي

 إذا كانت األمبلؾ الخاصة أك الحراج الخاصة كاقعة داخؿ حراج الدكلة. -1
 إذا كانت األمبلؾ الخاصة محرجة مف قبؿ الدكلة. -2
 تتـ المبادلة بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح الكزير. -ب
 48المادة  

بناء عمى اقتراح المدير تحدد ضكابط كشركط الصيد البرم في الغابات كالحراج بقرار مف الكزير 
 في كؿ ما لـ يرد عميو نص في قانكف الصيد البرم.

 49المادة  
شراؼ الكحدة اإلدارية  تخضع األشجار الحراجية المكجكدة داخؿ المخططات التنظيمية إلدارة كا 

المختصة مف حيث الرعاية كالحماية إما في حاؿ كجكد ضركرة لقطع أم شجرة فيتـ ذلؾ 
 الكحدة التنظيمية.بالتنسيؽ مع 

 52المادة  
لعاـ  16سـك التشريعي رقـ كتعديبلتو الصادرة بالمر  2887لعاـ  25يمغى المرسكـ التشريعي رقـ 

2818 . 
 وىناك قوانين عدة أخرى تتعمق بالقطاع الزراعي منيا:

 التشريعات الناظمة لحماية التربة كالبيئة  –آ 
  قانكف الرم كالصرؼ  –ب 
الغرؼ الزراعية التي تمثؿ األفراد غير المنتميف إلى الجمعيات التعاكنية, كمجاالت عمميا  –ت 

 الخزف كالتبريد ...إلخ(  –االقتصادية كالتسكيقية )معاصر الزيتكف 
 كتعديبلتو. 1968لعاـ  166أمبلؾ الدكلة, كفؽ القانكف )مرسكـ تشريعي( رقـ  –ث 
 قانكف الحجر الزراعي –ج 
 كف حماية الثركة الحيكانية قان –ح 
 قانكف الزراعة العضكية  –د 
 قانكف صندكؽ الدعـ الزراعي  –ذ 
 قانكف األماف الحيكم لمكائنات الحية المعدلة كراثيان, كمنتجاتو –ر 
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 صندكؽ التخفيؼ مف آثار الجفاؼ, كالككارث الطبيعية –ز 
 قانكف حماية البادية  –س 
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 الدكتور: منذر الحاج                                                     رابع:المبحث ال
 

 , ووظيفة االتحاد العام لمفالحينقطاع الزراعيتطور الأثر التشريعات الزراعية في       
 

 التقسيم الييكمي لمزراعة, واالستثمار الزراعي وأشكالو في سورية – أوالً 
 :حيث التنظيـ الييكمي لممزرعة إلى تقسـ الزراعة مف

 الزراعة المحصولية - 1
يقصد بنمط الزراعة المحصكلية أف تككف كحدات اإلنتاج الزراعي )المزارع( متخصصة إما 
بإنتاج المحاصيؿ الزراعية النباتية أك بتربية الثركة الحيكانية, بغض النظر عف عدد ىذه 

اإلنتاج, كقد يقكـ بعض القائميف عمى إدارة  المحاصيؿ كتنكعيا. كبصرؼ النظر عف طبيعة
كحدات زراعية متخصصة في اإلنتاج النباتي, بتربية بعض الطيكر كالحيكانات لتاميف احتياجات 
أسرىـ مف منتجاتيا, كما قد يقـك مربك الثركة الحيكانية بزراعة بعض المحاصيؿ التي تحتاجيا 

 أسرىـ.
نظمة الزراعية في العالـ خصكصا األنظمة التجارية. يشمؿ ىذا النمط الزراعي الكثير مف األ

 كمف ىذه األنظمة:
 نظاـ تربية الحيكانات لمتجارة)الرعي التجارم(. -  أ

 نظاـ إنتاج األلباف لمتجارة. -ب
 نظاـ زراعة الحبكب في البيئات شبو الجافة لمتجارة. -ج 
 نظاـ إنتاج المحاصيؿ الصناعية. -  د
 .يةراعة العممنظاـ الز  -ىػ
 نظاـ التخصص في إنتاج الفكاكو كالخضراكات كاألزىار. -ك 
 الزراعة المختمطة -1

يقصد بيذا الجمع بيف الزراعة كتربية الحيكانات في آف كاحد. كيرتبط انتشار ىذا النمط مف 
ية كتقؿ مساحة الحيازات , حيث ترتفع الكثافة الزراعة المرتفعةالزراعة بمناطؽ الكثافة السكاني

زراعة المحاصيؿ كتربية الثركة الحيكانية بشكؿ راعيالنمط الز . كيمكف مبلحظة ىذا الزراعية
كثيؼ, كييدؼ ذلؾ تأميف احتياجات سكاف ىذه المدف مف المكاد الغذائية الطازجة, خصكصا 

 الخضراكات كالحميب.
 كيتمثؿ ىذا النمط مف الزراعة المختمطة في نظاميف زراعييف ىما:

 المحاصيؿ كتربية الحيكانات لمتجارة.نظاـ زراعة  -
 نظاـ زراعة المحاصيؿ كتربية الحيكانات لبلكتفاء الذاتي. -
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إف مف أىـ خصائص الزراعة المختمطة التكامؿ في اإلنتاج, إذ يقكـ المزارعكف بجانب زراعتيـ 
 لممحاصيؿ بزراعة بعض الحشائش كالمحاصيؿ العمفية إلطعاـ حيكاناتيـ.

مختمطة مزايا متنكعة تفتقر إلييا الزراعة المحصكلية, كمف ابرز ىذه المزايا ما كلنمط الزراعة ال
 يأتي:

تؤمف الزراعة المختمطة لممزارع تنكعان في مصادر دخمو بتنكع إنتاجو. كىذا يحد مف تقمب  -أ
 مستكل الدخؿ لدل المزارع, ألف أم خسارة في جانب مف جكانب إنتاجو قد يعكضيا إنتاج آخر.

 رار العمؿ في معظـ أياـ السنة إذ تبقى العمالة في حالة عمؿ شبو متكاصؿ.استم -ب
 في سورية االستثمار الزراعيأشكال : نياً ثا
إف معظـ الحيازات الزراعية في سكرية  :االستثمار الزراعي من قبل القطاع الخاص - 2

(. كىي 1986)% مف األراضي القابمة لمزراعة 66تستثمر مف قبؿ القطاع الخاص فتؤلؼ نحك 
تضـ في معظميا أراضي الممكيات الصغيرة كأراضي االحتفاظ التي لـ يشمميا قانكف اإلصبلح 

كيعتمد القطاع الخاص في استثماره عمى أنكاع كثيرة مف صيغ االستثمار الزراعي التي , الزراعي
كيتـ كفؽ تختمؼ مف منطقة إلى أخرل. كيخضع بعضيا لؤلعراؼ كالتقاليد السائدة في المنطقة, 

 .قانكف العبلقات الزراعية المعمكؿ بو
% مف مجمكع األراضي 32يؤلؼ القطاع التعاكني نحك  :الزراعي التعاوني االستثمار - 1 

(. كيعتمد ىذا القطاع في استثماره عمى الجمعيات الفبلحية بصفتيا 1986القابمة لمزراعة )لعاـ 
جميع مجاالت النشاط الفبلحي اإلنتاجي منظمات شعبية نقابية كاقتصادية. كيشمؿ نشاطيا 

كالنقابي التي يحتاج إلييا المجتمع ضمف إطار خطة الدكلة كسياستيا العامة. كقد بدأ انتشار ىذه 
 .الجمعيات بعد صدكر قكانيف اإلصبلح الزراعي

ف معظـ ىذه الجمعيات التعاكنية كثيرة األعراض, كىي تؤلؼ   % مف الجمعيات فينصب 83كا 
ميا عمى النشاط النقابي كالقسـ اآلخر عمى تكفير القركض كتأميف التسكيؽ التعاكني قسـ مف عم

كتكفير مستمزمات اإلنتاج الزراعي. في حيف تؤلؼ الجمعيات المتخصصة كالجمعيات اإلنتاجية 
 .%17نحك 

كاإلصبلح الزراعي, كتعد كؿ مزرعة كحدة  الزراعة تتبع مزارع الدكلة كزارة :مزارع الدولة - 3 
كالغراس,  الشتكؿإنتاجية تتكلى إنتاج المكاد الزراعية النباتية كالحيكانية كتصنيعيا, كمنيا البذكر ك 

كما تقكـ بإجراء الدراسات كالتجارب كاستصبلح األراضي كسائر الخدمات كاألعماؿ البلزمة 
 .المحددة ليا لتحقيؽ اليدؼ الذم أنشئت مف أجمو, كذلؾ كفؽ الخطة اإلنتاجية كالمالية

صراحة عمى كجكب إنشاء مزارع الدكلة في  161كقد نص قانكف اإلصبلح الزراعي رقـ  
ألؼ ىكتار مف دكف تكزيع  343األراضي المستكلى عمييا. كتـ اإلبقاء عمى مساحة قدرىا 

إلنشاء مزارع الدكلة. كقد أنشئت أكؿ مزرعة لمدكلة في سكرية في محافظة الحسكة )مزرعة 

http://kenanaonline.com/posts/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10140&vid=15
http://kenanaonline.com/posts/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10140&vid=15
http://kenanaonline.com/posts/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160876&vid=15
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ر(. كيرأس المنشأة مدير يتمتع بصبلحيات كاسعة في إدارة شؤكف المزرعة ضمف حدكد المناجي
 .كؿ مف الخطة االقتصادية لمدكلة كخطة المزرعة

إف إقامة محطات الدكلة لدعـ الثركة الحيكانية كتطكيرىا  :منشآت الدولة لإلنتاج الحيواني - 4 
الحيكاني. كتظير أىمية ىذه المحطات في إنتاج تككِّف خطكة أساسية في عممية تطكير اإلنتاج 

السبلالت المحسنة كالمحافظة عمييا, ثـ في تكزيع أنساليا عمى المربيف في القطاعيف التعاكني 
 .كالخاص إضافةن إلى استخداـ ىذه المحطات مراكز تدريب كتأىيؿ لمعامميف في ىذا المجاؿ

كاإلصبلح الزراعي, كلكنيا  الزراعة اف في كزارةكقد كانت ىذه المنشآت تتبع مديرية تربية الحيك  
كالمؤسسة  الدكاجف تتبع أربع مؤسسات مستقمة كىي: مؤسسة تربية 1974أصبحت منذ عاـ 

 .عبلؼكمؤسسة إنتاج األ تربية األسماؾ العامة لممباقر كمؤسسة
ُأنشئت في سكرية شركات مساىمة مغفمة في مجاؿ القطاع الزراعي  :االستثمار المشترك - 5 

, يسيـ القطاع العاـ 1986لسنة  18بشقيو النباتي كالحيكاني, بمكجب المرسكـ التشريعي رقـ 
. %, كالقطاع الخاص كرعايا الدكؿ العربية بالنسبة المتبقية25في رأسماليا بنسبة ال تقؿ عف 

كيدير الشركة مجمس إدارة مف المساىميف. كترمي ىذه الشركات إلى تطكير المنتجات الزراعية 
كتنميتيا كفؽ خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية في الدكلة, كذلؾ بإقامة مشاريع زراعية 
ف كحيكانية كاستيراد مستمزماتيا كتصنيع منتجاتيا كتسكيقيا داخؿ سكرية كخارجيا. كيجكز ليا أ

تقيـ منشآت متخصصة أك أف تشارؾ, في مشركعات مستقمة, غيرىا مف المؤسسات كالشركات 
التي تزاكؿ أعماالن تشبو أعماليا. كال تسرم عمى ىذه الشركات األحكاـ كالقيكد الكاردة في 
النصكص التشريعية أك التنظيمية المتعمقة بشركات القطاع العاـ ميما بمغت نسبة مساىمة الدكلة 

, أصبح 1974لعاـ  21بمكجب المرسكـ التشريعي )القانكف( رقـ ت القطاع العاـ فيياكجيا
االتحاد العاـ لمفبلحيف يتسـ بالطابع الشعبي كاإلنتاجي, إذ انتقمت بمكجبو عممية اإلشراؼ الفعمي 
 عمى الحركة التعاكنية مف كزارة الزراعة كاإلصبلح الزراعي إلى التنظيـ الفبلحي في إطار قكانيف
الدكلة كسياستيا العامة, كال سيما الخضكع لمرقابة كالتفتيش المالي كاإلدارم بكصؼ االتحاد العاـ 

 لمفبلحيف شخصية اعتبارية.
 وواقع العمل التعاوني  ,المطمب األول: الجمعيات الفالحية

 وتم تحديد البنية التنظيمية لالتحاد بالقانون وفق اآلتي:
 مستكل قرية أك أكثر.جمعية متعددة األغراض عمى  -
 تشكيؿ جمعية عمى مستكل الناحية. بالقانكف يجكزك 
 جمعية نكعية متخصصة في أحد فركع اإلنتاج الزراعي )النباتي أك الحيكاني(. -
 الرابطة, كتتككف مف الجمعيات الفبلحية القائمة في منطقة عمميا. -
 كعية عمى مستكل المحافظة.اتحاد فبلحي المحافظة, كتتككف مف الركابط كالجمعيات الن -

http://kenanaonline.com/posts/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10140&vid=15
http://kenanaonline.com/posts/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10140&vid=15
http://kenanaonline.com/posts/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159975&vid=15
http://kenanaonline.com/posts/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159975&vid=15
http://kenanaonline.com/posts/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159480&vid=15
http://kenanaonline.com/posts/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159480&vid=15
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االتحاد العاـ لمفبلحيف كيتككف مف اتحادات المحافظات, كمف الجمعيات النكعية عمى مستكل  -
 القطر.

وبعد تأسيس االتحاد العام لمفالحين وقيادتو لمعمل التعاوني الزراعي, فقد تكونت جمعيات 
 فالحية تعاونية عّدة, وفق اآلتي:

, كُتعد حجر األساس في العمؿ التعاكني الفالحية التعاونية متعددة األغراضالجمعيات  –أواًل 
الزراعي كتمارس نشاطات متعددة, مثؿ تأميف مستمزمات اإلنتاج الزراعي مف بذار, كأسمدة, 
كآالت, كغير ذلؾ. كالحصكؿ عمى قركض زراعية لدعـ الخطة اإلنتاجية, كاإلشراؼ عمى تنظيـ 

ف استغبلؿ األرض الزراعية, كتسكيؽ المنتجات الزراعية بيدؼ دكرات زراعية مف اجؿ حس
 تخفيض تكاليؼ اإلنتاج كتحقيؽ عائد أعمى يعكد بالنفع المادم عمى الفبلحيف.

 الجمعيات التعاكنية اإلنتاجية الفبلحية: كتتبع أسس اشتراكية في العمؿ كاإلنتاج كالتكزيع. –ثانيان 
مية ريفية, كتقميص فكارؽ التنمية بيف الريؼ كالمدينة, كتأتي أىمية ىذه الجمعيات إلحداث تن

كاالنتقاؿ مف حالة اإلنتاج الفردم الصغير إلى صيغة اإلنتاج الجماعي الكبير الذم يسمح 
بظيكر عبلقات أنتاج زراعية أكثر تطكران تنعكس إيجابان عمى التنمية االجتماعية كاالقتصادية 

 ر ىذه اإليجابيات عمى الشكل اآلتي:عمى مستوى القطر العربي السوري. وتظي
 تأميف تكنكلكجيا الزراعة, كخمؽ فرص عمؿ في الريؼ لمحّد مف اليجرة إلى المدينة. – 1
تأميف االدخار المالي كالسمعي البلـز لمتنمية كتحسيف مستكل الحياة االقتصادية  – 2

 كاالجتماعية.
مف العبلقات المحمية الضيقة, كمف  تطكر العبلقات االجتماعية بيف الفبلحيف, كالتخمص – 3

عبلقات استغبلؿ الكسطاء لمفبلحيف, كاالنتقاؿ بيا إلى العبلقات الكطنية التي تتصؿ بالشأف 
 العاـ الكطني.

, كىي التي تختص بغرض كحيد يككف ىاـ الجمعيات الفالحية التعاونية المتخصصة –ثالثًا 
ت المتممة لئلنتاج الزراعي مثؿ التسكيؽ كضركرم لئلنتاج الزراعي كالحيكاني, أك النشاطا

ومن أنواع ىذه  الزراعي, أك التسميؼ التعاكني أك التحكيؿ الصناعي لممنتجات الزراعية.
 الجمعيات:

 أبقار(. –جمعيات تعاكنية متخصصة في تربية الحيكاف )أغناـ  –آ 
 ألبؿ(.جماؿ أم ا –عجكؿ  –جمعيات تعاكنية متخصصة في تسميف الحيكاف )خراؼ  –ب 
تربية  –تربية خيكؿ  –جمعيات تعاكنية متخصصة في اإلنتاج الحيكاني, )صيد األسماؾ  –ت 

 تربية الدكاجف(. –دكد الحرير 
 جمعيات تعاكنية متخصصة في مجاؿ الخضار كالفكاكو. –ث 
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 أىداف العمل التعاوني الفالحي:
دخاؿ األساليب الحديثة في العمؿ كاإلنتاج الزراعي.   المساىمة في تحقيؽ الثكرة الزراعية, كا 
 دعـ السياسات الزراعية لمدكلة مف خبلؿ خطط السياسة العامة. 
 تنظيـ الحصكؿ عمى القركض طبقان لحاجات القطاع الزراعي بشقيو النباتي كالحيكاني. 
 المساىمة في تكفير اآلالت الزراعية الحديثة, كتنظيـ انتفاع األعضاء منيا. 
 دعـ الصناعات الريفية كأداء الخدمات العامة في الريؼ, كنشر الكعي االجتماعي. 
 المساعدة عمى تسكيؽ الحاصبلت الزراعية )النباتية كالحيكانية(. 
قامة  المشاركة بمشاريع الرم كالصرؼ, كاستصبلح األراضي,  كبناء المستكدعات كالحظائر, كا 

 محطات صيانة لآلالت الزراعية.
 التنمية الريفيةالزراعية, و التنمية المطمب الثاني: أثر التشريع الزراعي عمى 

                               (developmentRural) 
الريفية المتكاممة( ميمة مستمرة تعد التنمية الزراعية الشاممة )التنمية :الزراعية التنمية -أوالً 

طكيمة األمد تتصؼ بالشمكلية كالتكاممية كالتعددية. كتنطمؽ في العممية البنائية مف األسفؿ إلى 
األعمى كفؽ مبدأ االعتماد عمى النفس. كىذا يتطمب تكفر اإلرادة السياسية القادرة عمى كالراغبة 

لتخطيط الشامؿ, كما تتطمب العدؿ في في إحداث تغييرات ىيكمية لبنية المجتمع في ظؿ ا
التكزيع كالمشاركة الجماىيرية, كالبيئة المؤسسية المناسبة كبخاصة ما يتعمؽ باإلصبلح الزراعي 
دارة التنمية الريفية. مع التركيز عمى سياسات االستثمار مف زاكية إعادة  كالمؤسسات الريفية, كا 

 .الريفية المتكاممة تكزيعو بيف الكحدات المختمفة في إطار التنمية
 : ويعتمد اإلنتاج الزراعي والغذائي عمى ثالثة عوامل رئيسية

 )المصادر الطبيعية )األرض كالمكارد المائية كالمناخ - 
 (كالطاقة المستعممة في اإلنتاج الفكرية قكة العمؿلمكارد البشرية المؤىمة كالمدربة التي ُتمثؿ )ا - 
الزراعي )البذكر كاألسمدة, كاآلليات كمختمؼ  اإلنتاجرأس الماؿ البلـز لتأميف مستمزمات  - 

 (المشاريع
إضافة إلى السياسة التي ينتيجيا كؿ بمد في تخطيط اإلنتاج الغذائي كتشجيعو, ككفاءة اإلنتاج 

إلنتاج الزراعي كفعالية استعماؿ المكارد كاستخداـ العمـ كالتكنكلكجيا كالمؤسسات العممية لدعـ ا
 كالغذائي كزيادة اإلنتاجية

ىي مسؤكلية تكاممية بيف الدكلة كالمجتمع, كُتعّد الحركة التعاكنية  التنمية الزراعية, بشكؿ عاـك 
جزء ميـ في إحداث ىذه التنمية, ألف التعاكف الزراعي بكصفو أحد أشكاؿ العمؿ التعاكني, ىك 
تطبيؽ لشكؿ العبلقة المتبادلة بيف الجانبيف االقتصادم كاالجتماعي لصالح التنمية. فأم تطكر 

عمى التطكر االجتماعي, كالعكس صحيح أيضان. كىنا تبرز أىمية  اقتصادم سينعكس حتمان 
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مفيكـ )االقتصاد الزراعي(, في المجتمعات التي تنشد التنمية, لككف الزراعة ليست أرضان 
كمحاصيؿ نباتية كمنتجات حيكانية فحسب, بؿ ىي أسرة كمجتمع قائـ ككاسع لو حاجاتو الثقافية 

, كبالتالي فإف منتجات العمؿ الزراعي ما ىي إاّل كسيمة مف كالتعميمية كالصحية كاالقتصادية
 كسائؿ العيش كتأميف السمع الغذائية.

كالجدير ذكره ىنا ىك أف التنمية االقتصادية كاالجتماعية بشكؿ عاـ تستيدؼ المجتمعات 
المتقدمة كما تستيدؼ المجتمعات النامية, كليذا فإف عممية التنمية تحتاج إلى تضافر عكامؿ 
اإلنتاج كافة )الرأسماؿ المادم كالمالي كالبشرم(, كتحتاج إلى أساليب تكزيع عادلة لمثركات 

فإف التنمية االقتصادية كاالجتماعية تعالج أسباب  كليذا, الكطنية, كرفع مستكل الدخؿ القكمي
 التخمؼ, كتضع األسس البلزمة لمنمك المطرد الذم يؤدم إلى التغيير الحضارم كأنماط السمكؾ

 كالعادات كالتقاليد كالمفاىيـ الثقافية كأساليب العيش.
 ووظيفة الزراعة في مجال التنمية بشكل عام تظير من خالل )التنمية الزراعية( لماذا؟ 

تكفر األمف الغذائي لممجتمع, كتكفر الكفاية كتصدير الفائض الذم يؤمف لعممية  ألن الزراعة:
صعبة ضركرية لتمكيؿ مشاريع التنمية مف جية, كتأميف  التنمية االقتصادية كاالجتماعية عمبلت

التكنكلكجيا المتطكرة مف جية أخرل, كتؤمف سداد المدفكعات, كتكفر فرص عمؿ لمقكة البشرية 
 الريفية, كتكفر مكاد الزمة لمصناعات الغذائية كغير الغذائية.

تثمار المكارد المادية ىي عممية إجرائية تقكـ عمى التخطيط الحككمي الس والتنمية الريفية:
 .كالقكل البشرية العاممة في القطاع الزراعي بالتشارؾ بيف الدكلة كالمجتمع

 األسس اآلتية: وتقوم التنمية الريفية عمى
تمبية حاجات سكاف الريؼ مف الخدمات الضركرية لتمكينيـ في االستقرار كالعمؿ  - 1

مصادر تمكيؿ مالي  –ماء  – كيرباء –مراكز صحية  –مدارس  –)مكاصبلت كاتصاالت 
 ....إلخ(.

تطكير الكعي الثقافي, كدعـ المرأة الريفية كتعزيز مكانتيا االجتماعية كاالقتصادية, كمحك  - 2
 األمية مف أجؿ تطكير أنماط السمكؾ االجتماعية كالعادات كالتقاليد.

 الجتماعية.ربط التنمية الريفية بالسياسة العامة لمدكلة كخططيا االقتصادية كا - 3
 التقكيـ اإلجرائي لمدل نجاح خطط التنمية, بيدؼ تعزيز اإليجابيات كتصكيب السمبيات. - 4
 تأىيؿ ككادر محمية كتدريبيا عمى قيادة برامج التنمية الريفية, أك المشاركة في إدارتيا. - 5
اعتماد التعاكف الزراعي ككسيمة لتحقيؽ التنمية الريفية, مف أجؿ إلغاء دكر الكسيط بيف  - 6

 الفبلحيف كالسكؽ, كتطكير االستثمار الزراعي, كضماف نجاح خطط التنمية الريفية.
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 المشكالت التي قد تواجو الحركة التعاونية في ميدان التنمية الريفية: 
ر رأس ماؿ مالي كاؼ, كانخفاض دخكؿ الفبلحيف كضعؼ تكف مشكالت اقتصادية: - 2

ألسباب تتعمؽ بالظركؼ المناخية أك حجـ الديكف المترتبة عمى الفبلحيف مف جراء ضعؼ القدرة 
عمى سداد الديكف, أك ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج مقارنة بأسعار السكؽ, أك عدـ تكامؿ اإلنتاج 

اد عمى الدراسات كالبحكث العممية في إقامة النباتي مع اإلنتاج الحيكاني, أك انعداـ االعتم
المشاريع الزراعية, أك ضعؼ تكفر كسائط النقؿ كالتكنكلكجيا الحديثة في اإلنتاج الزراعي, أك 
ارتفاع أجكر العماؿ الزراعييف المكسمييف بسبب ارتفاع الطمب عمى اليد العاممة عند جني المكسـ 

ي قد تكاجو العمؿ كاإلنتاج كقمة المياه أك ضعؼ مكسـ الزراعي, كغيرىا مف المعكقات الطارئة الت
 األمطار.

مثؿ تفشي األمية, ك ضيؽ المساحات المزركعة بسبب الحيازات  مشكالت اجتماعية: - 1
الصغيرة الناتجة عف تقسيـ األرض العائد لممكركث االجتماعي, كضعؼ الكعي االجتماعي 

ى المدينة, كضعؼ دكر المرأة الريفية في العمؿ لمعمؿ التعاكني الزراعي, كاليجرة مف الريؼ غم
 كاإلنتاج كارتفاع عدد المكاليد في األسرة.

مثؿ قمة الكادر المتعمـ البلـز إلدارة المشاريع الزراعية مشكالت تنظيمية وفنية وقانونية:  - 3
ء كالجمعيات التعاكنية الزراعية, كعدـ استجابة الفبلحيف لمخطط التنمكية بشكؿ فاعؿ, كسك 

 تطبيؽ القكانيف المتعمقة بالقطاع الزراعي.
 مستقبؿ العمؿ التعاكني الزراعي:

مع أف قانكف اإلصبلح الزراعي قد أحدث نقمة نكعية في مجاؿ حجـ الممكية الزراعية, غير أف 
نظرة عممية لمكاقع الراىف تؤشر عمى ضركرة تطكير القطاع الزراعي بشقيو النباتي كالحيكاني 

 متكازييف ىما:باتجاىيف 
ضركرة معالجة مشكمة تفتيت الممكيات الزراعية الناتجة عف المكركث االجتماعي  – األول

بكاسطة إصدار قانكف يساعد عمى تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة عمى شكؿ مشاريع زراعية 
 تعاكنية جماعية.

اإلنتاج الزراعي كالحيكاني,  كالحيازة الزراعية: تعني قطعة مف األرض أك أكثر, يتـ استثمارىا في
 تقع في منطقة إدارية كاحدة أك أكثر.

كيمكف أف يككف شكؿ تجميع الحيازات الزراعية متعمؽ بمساحات الزراعة )تجميع مشركعاتي(, 
أك متعمؽ بنكع المحصكؿ الزراعي )تجميع محصكلي(. كبمعنى آخر, فإف القصد مف تجميع 

نما ت جميع استثمارم. كىذا يقكدنا إلى الحديث عف االتجاه الثاني الحيازات ليس تجميع ممكيات, كا 
 في تطكير العمؿ التعاكني الزراعي.
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التكجو مف العمؿ الفردم إلى العمؿ التعاكني الجماعي بالمستكل االستثمارم, أم  – الثاني
ارم االنتقاؿ مف التعاكف الزراعي بالمفيكـ االقتصادم, إلى التعاكف الزراعي بالمفيكـ االستثم

عمى شكؿ شركات استثمار زراعية متخصصة تتعمؽ بطرؽ الرم أك بتأميف مستمزمات العمؿ 
الزراعي, أك بالبحث العممي الزراعي, أك بتأىيؿ الككادر الفنية كاإلدارية البلزمة لممشركعات 
 الزراعية كالتعاكنيات الزراعية, أك بالتمكيؿ الزراعي, أك بتسكيؽ اإلنتاج الزراعي, أك شركات
التأميف, أك شركات الخدمات البلحقة عمى اإلنتاج الزراعي لمقياـ بعممية جمع اإلنتاج, كتصنيفو 

 تعبئة...(   –تعقيـ  -غربمة  –فرز  –حسب طمبات التصنيع )تنظيؼ 
يمكف في المستقبؿ أف يبّرز القطر العربي السكرم عمى المستكل العالمي في مجاؿ  –الثالث 

اني كاحتبللو مركزان ميمان في األسكاؽ الدكلية مف خبلؿ التركيز عمى اإلنتاج الزراعي كالحيك 
المشركعات االستثمارية التي ترتبط بالزيتكف كالنباتات كاألزىار التي تدخؿ في الصناعات 

 الدكائية, ككذلؾ االستثمار في مجاؿ صناعة المنتجات الحيكانية.
 --------------------------------------------  
 انتيى المقرر مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق                       

 الدكتور: منذر الحاج                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


