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 التمويل الزراعي واإلنتاج الزراعي في سورية
 

 عمى اإلنتاج الزراعي في سورية آثار القروض الزراعية

 زيادة التكوين الرأسمالي في الزراعة خاصًة في حالة القروض المتوسطة والطويمة التي تتركز في -1
 وتوسيع المشاريع القائمة . ت وتأسيس المشاريع اإلنتاجية الجديدةاإلنشاءات وشراء اآلال

زيادة كفاءة اإلنتاج وتحسين نوعيتو عن طريق استخدام األسمدة واألصناف المحسنة من البذار  -2
 عن طريق استخدام الميكنة الزراعية والتقنيات الزراعية المتطورة . والغراس، وتخفيض تكاليف اإلنتاج

ة المتغيرة والظروف الجوية باعتبار اإلنتاج مساعدة المزارعين عمى مواجية الظروف االقتصادي -3
 الزراعي يتصف بالموسمية .

المساعدة في عممية تممك وسائل اإلنتاج المختمفة في فترة قصيرة نسبيًا لتجنب تأثير عامل الزمن  -4
 عمى ارتفاع األسعار .

يمتاز اإلقراض الزراعي في سورية بأنو مخصص بشكل رئيسي لصغار المزارعين؛ إذ أن و  
الحيازات الصغيرة ىي المسيطرة في القطاع الزراعي، في حين أن معظم الدول المتقدمة في مجال 

تعاني من  الزراعة أخذت تعتمد عمى المزارع الكبيرة والمتخصصة، ألن المزارع الصغيرة عمى الغالب
استخدام  صعوبةزيادة تكاليف اإلنتاج ، و إنتاجية كثيرة أىميا ضعف اإلمكانات المادية، و ت مشكال

، لذلك يحاول المصرف الزراعي التعاوني في سورية توجيو القروض التي يمنحيا وفق الميكنة الزراعية 
نيف الغايات غايات تحقق أكبر ربح لممزارعين بحيث يتمكنون من تطوير اإلنتاج في مزارعيم، ويمكن تص

 التي يمنح من خالليا المصرف الزراعي التعاوني القروض في سورية عمى النحو اآلتي :

 تمويل تحويل األراضي البعمية إلى أراٍض مروية  في مجال  -أواًل 

يولي المصرف الزراعي التعاوني موضوع تحويل األراضي البعمية إلى أراٍض مروية أىمية خاصة  
ًا في عام ( ىكتار 1266889مساحات األراضي المروية في سورية ) ن مجموعفعمى سبيل المثال كا

، إذًا 2010( ىكتارًا في عام 1340855، و ) 2004( ىكتارًا في عام  1439134، وأصبح )   2001
، كما يعزى االنخفاض الذي حصل بعد 2001يالحظ تطور واضح بمساحات األراضي المروية عن عام 
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، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار  2009 – 2006التي طالت القطر خالل الفترة إلى فترة الجفاف  2004
 المحروقات.

ويمنح المصرف بالنسبة لمشاريع الري عمى اآلبار ) حفر بئر + إكساء + مضخة + تمديدات  
( مميون ليرة سورية حسب مساحة المشروع المرخص وعمق البئر  6 – 2.8مائية ( مبالغًا تتراوح بين )

) مضخة دفع + تمديدات ( مبالغًا تتراوح بين  كما يمنح مشاريع الري عمى األنيار والبحيرات والينابيع
( مميون ليرة سورية حسب مساحة المشروع المرخص، وكما ىو معموم بأن متوسط إنتاج اليكتار 1.2-4)

اضي المروية أعمى بكثير عما ىو الحال في األراضي البعمية لمختمف المحاصيل، مما الواحد من األر 
 يعطي صورة واضحة عن أثر التمويل الذي يخصص لتحويل األراضي البعمية إلى أراِض مروية .

 في مجال اإلنتاج النباتي –ثانيًا 

  في مجال إنتاج المحاصيل -1

لدولة إلى تشجيع المزارعين عمى التوسع في زراعة ىدفت السياسة الزراعية التي انتيجتيا ا 
المحاصيل خاصًة المحاصيل االستراتيجية من خالل دعم إنتاج ىذه المحاصيل بتقديم القروض الزراعية 
وتوفير مستمزمات إنتاج ىذه المحاصيل بأسعار تشجيعية، وشراء ىذه المحاصيل بأسعار مناسبة، وعمى 

( بالمرتبة األولى 2011 – 2007التي منحيا المصرف خالل الفترة )سبيل المثال كانت قيمة القروض 
يرة مميار ل 1.4وحوالي رة سورية لمقطن ، مميار لي 45، وحوالي ميار ليرة سوريةم 113.4لمحبوب حوالي 

 قديم الدعم الالزم ليذه المحاصيل.، وتعكس ىذه األرقام سياسة الحكومة في تسورية لمشوندر السكري

المصرف القروض لممحاصيل عمى دفعتين أو دفعة واحدة حسب المحصول وفق جدول ويمنح  
ألف  30 ، فمثاًل القطن السقي تكون قيمة الدفعة النقدية األولىاحتياج الدونم الواحد لممحاصيل الحقمية

يرة سورية ألف ل 13، أما الدفعة النقدية الثانية فقيمتيا  30/4لغاية  1/2ليرة سورية لتاريخ االحتياج من 
عن و ، 1/1لغاية  1/12، ويكون تاريخ االستحقاق لمقرض من  25/10لغاية  1/8لتاريخ االحتياج من 

ليرة سورية  3500دفعة القرض الواحدة نأخذ مثااًل عن الحمص، حيث تكون قيمة الدفعة النقدية الواحدة 
 . 1/10لغاية  1/7لغاية شباط، ويكون تاريخ االستحقاق من  1/9وتاريخ االحتياج من 
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 التوسع في التشجير المثمر وزيادة إنتاج أشجار الفاكهة  في مجال -2

يمنح المصرف الزراعي التعاوني تسييالت عديدة لممزارعين الراغبين باستصالح أراضييم 
وتعد أول خمس سنوات فترة راحة عمى أن  ،كقروض طويمة األجل لمدة عشر سنوات بالتشجير المثمر

تحق القسط األول بالسنة السادسة، كما شجع عمى زيادة رقعة األراضي المشجرة ورفع كمية اإلنتاج يس
( 2011 – 2007ألشجار الفاكية، وقد بمغت مثاًل قيمة القروض التي قدميا المصرف خالل الفترة )

 .% 38.1مميار ليرة سورية يشغل الزيتون منيا نسبة  1.5حوالي 

، وعمى سبيل المثال ألشجار الزيتون حسب نوع األشجار والغاية من القرضيتم منح القروض و         
 والفستق الحمبي يكون جدول االحتياج لمدونم الواحد عمى النحو اآلتي : 

نوع 
 الشجرة

تاريخ  الدفعة الثانية الدفعة األولى
 االستحقاق

تاريخ 
 االحتياج

المبمغ 
 )ل.س(

تاريخ  الغاية
 االحتياج

مقدارها 
 )ل.س(

 إلى من الغاية

 الزيتون

من 
بداية 
شباط 
ولغاية 
تشرين 
 الثاني

60000 
نقب وتسوية وتعزيل الحجارة في 

 األراضي الجبمية الصعبة

عمى 
مدار 
 السنة

20000 

أجور 
حفر 
الجور 
وقيمة 
الغراس 
وكمفة 
 زراعتيا

1/10 1/1 
16000 

نقب وتسوية وتعزيل الحجارة في 
 األراضي السيمة

28000 
إنشاء مدرجات في األراضي الجبمية 

 ذات االنحدار
 بناء جدران استنادية 28000
 سياج 16000

الفستق 
 الحمبي

من 
بداية 
شباط 
ولغاية 
تشرين 
 الثاني

60000 
نقب وتسوية وتعزيل الحجارة في 

من  األراضي الجبمية الصعبة
بداية 
تشرين 
الثاني 
ولغاية 
 آذار

20000 

أجور 
حفر 
الجور 
وقيمة 
الغراس 
وكمفة 
 زراعتيا

1/10 1/1 
16000 

نقب وتسوية وتعزيل الحجارة في 
 األراضي السيمة

28000 
إنشاء مدرجات في األراضي الجبمية 

 ذات االنحدار
 بناء جدران استنادية 28000
 سياج 16000
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فتكون عمى شكل دفعة  لخدمة األشجار في طور اإلثمار والجنيأما بالنسبة لمقروض الممنوحة 
 نقدية واحدة ، وفي مثالنا يكون جدول احتياج الدونم الواحد عمى النحو اآلتي :

ولغاية  1/12ألف ليرة سورية لمزيتون السقي لتاريخ االحتياج من  12تكون قيمة الدفعة النقدية  الزيتون :
، أما الزيتون البعل فتكون قيمة الدفعة النقدية 1/2ولغاية  1/12، ويكون تاريخ االستحقاق من  30/4

 ل.س وبنفس مؤشرات الزيتون السقي . 8000

 1/11ألف ليرة سورية لمفستق السقي لتاريخ االحتياج من  12تكون قيمة الدفعة النقدية  الفستق الحمبي :
، أما الفستق البعل فتكون قيمة الدفعة 1/1ولغاية  1/11، ويكون تاريخ االستحقاق من  30/4ولغاية 
 ل.س وبنفس مؤشرات الفستق السقي . 8000النقدية 

لمدونم الواحد  المثمرة من عمر سنة حتى بدء اإلثمارلخدمات األشجار جدول االحتياج  وأخيراً  
ل.س لتاريخ االحتياج من  8000فيكون لمختمف أنواع األشجار المروية عمى شكل دفعة نقدية بمقدار 

، ويكون تاريخ االستحقاق حسب تاريخ نضوج المحصول الرئيسي لممدين، أما األشجار 30/5لغاية  1/11
، ويكون تاريخ االستحقاق بنفس شروط  30/4ولغاية  1/11حتياج من لتاريخ اال 6000البعمية بمبمغ 

 األشجار المروية .

 في مجال التوسع في الزراعات المحمية -3

تمنح قروض قصيرة األجل ) خدمة ( لمزراعات المحمية ضمن البيوت البالستيكية المرخصة 
ر العام وحسب مواعيد الزراعات وبعد حد، وتمنح  عمى مدا( ليرة سورية لممتر المربع الوا1500بمعدل ) 

ض بعد عشرة أشير التأكد من وجود البيت البالستيكي وجاىزيتو لالستثمار، ويكون استحقاق ىذه القرو 
 ( حوالي 2011-2007خالل الفترة ) من تاريخ المنح ، وبمغ مجموع قروض البيوت البالستيكية الممنوحة

 مميار ليرة سورية . 0.17

 ل اإلنتاج الحيوانيفي مجا -ثالثًا 

اإلنتاج الحيواني في القطر ما يزال محدودًا، فقروض المصرف إن االىتمام بموضوع تمويل  
الزراعي التعاوني الممنوحة لمربي الثروة الحيوانية كانت قميمة نسبيًا بالمقارنة مع القروض الممنوحة في 

 1.7( حوالي  2011 – 2007مجال اإلنتاج النباتي، وعمى سبيل المثال كان مجموعيا خالل الفترة )
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ويمنح مميار ليرة سورية،  1.3بمغ حوالي % بم76شغمت منيا حصة تربية الدواجن نسبة  ريةمميار ليرة سو 
 المصرف القروض عمى النحو اآلتي :

 حيوانات التربية متوسطة األجلقروض شراء  -1

 النوع
معدل تمويل 
الرأس الواحد 

 )ل.س(
 مالحظات تاريخ االستحقاق تاريخ االحتياج

أو  أبقار فريزيان
 شامية أو هجينة

 عمى مدار العام 800000
يستحق القسط األول خالل 

 رأس 20حد أعمى  يوم 300

 رأس 75حد أعمى  1/7لغاية  1/5من  30/9لغاية  1/5من  75000 أغنام
 رأس 20حد أعمى  1/7لغاية  1/5من  30/9لغاية  1/5من  350000 ماعز شامي

 عمى مدار العام 600000 إبل
األول خالل  يستحق القسط
 رأس 10حد أعمى  يوم 300

 عمى مدار العام 400000 جاموس
يستحق القسط األول خالل 

 يوم 300
 رأس 25حد أعمى 

 

 قروض شراء األعالف الالزمة لحيوانات التربية قصيرة األجل  -2

 النوع
معدل تمويل 
الرأس الواحد 

 )ل.س(
 مالحظات تاريخ االستحقاق تاريخ االحتياج

فريزيان أو أبقار 
 شامية أو هجينة

 لمنحابعد عشرة أشير من تاريخ  عمى مدار العام 100000
ضمن حدود 
الترخيص 
النظامي 

الممنوح ليذه 
الغاية وحسب 
العدد الفعمي 
الموجود وفق 

الكشف الحسي 
من قبل 

استعالمات 
 الفرع

 بعد عشرة أشير من تاريخ المنح عمى مدار العام 50000 أبقار عكشية ومحمية

لغاية  1/10من  10000 أغنام
31/3 

 1/7لغاية  1/5من 

لغاية  1/10من  14000 ماعز شامي
31/3 

 1/7لغاية  1/5من 

 بعد عشرة أشير من تاريخ المنح عمى مدار العام 100000 إبل

 بعد عشرة أشير من تاريخ المنح عمى مدار العام 100000 جاموس
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بل التسمين وأعالفها  -3  قروض شراء عجول وخراف وا 

 النوع
المبمغ المخصص 
لشراء الرأس الواحد 

 )ل.س(

قيمة األعالف 
المخصصة لمرأس 
 الواحد )ل.س(

 مدة القرض
الحد األقصى 
 لمتمويل 
 )ل.س(

 مالحظات

تمول ىذه  3000000 ستة أشير 8000 25000 خراف التسمين
الغايات 
وفق 

ترخيص 
 نظامي

التسمين الهولندي أو عجول 
 الهجين

 4000000 عشرة أشير 60000 180000

 3500000 عشرة أشير 60000 180000 إبل التسمين

 

 القروض قصيرة األجل لشراء الصوص والعمف والخدمات -4

تاريخ  النوع
 االحتياج

المخصص التمويل 
 )ل.س( لمطير

تاريخ 
 مالحظات االستحقاق

 البياض
عمى مدار 

 العام
1200 

شير  10بعد 
شير عمى المنح  18التمويل الثاني بعد  من المنح

 السابق وال يتجاوز عمر الصوص شير واحد
 األمهات

عمى مدار 
 العام

2000 
شير  10بعد 

 من المنح

 الفروج
عمى مدار 

 العام
800 

شير  6بعد 
 من المنح

يوم من التمويل السابق وال يتجاوز  190بعد 
 عمر الصوص أسبوع واحد

 التفريخ
عمى مدار 

 العام
100 

شير  3بعد 
 من المنح

 يوم من التمويل السابق 100بعد 

 الديك الرومي
عمى مدار 

 العام
3500 

شير  6بعد 
 من المنح

يوم من التمويل السابق وال يتجاوز  190بعد 
 عمر الصوص أسبوع واحد

 النعام
عمى مدار 

 العام
80000 

شير  10بعد 
 من المنح

 ترخيص نظاميبعد سنة بموجب 

 

 القروض في مجال االستثمارات -رابعًا 

قدم المصرف القروض لغايات االستثمارات الزراعية من إنشاء المصانع وشراء اآلالت ومشاريع 
( 2011 – 2007الري وعمميات تحسين واستصالح األراضي الزراعية، وبمغ مجموعيا خالل الفترة )
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مميار ليرة سورية تقريبًا، ومشاريع  3.3اآلليات الحيز األىم بقيمة مميار ليرة سورية شغل شراء  6.5حوالي 
مميون ليرة  394مميار ليرة سورية، واإلنشاءات حوالي مميار ليرة سورية، وتحسين األراضي  1.8الري 

 سورية.

 وأخيرًا يمكن القول :

 لقروض الزراعيةلقد أعطت  االستثمارات التي وظفتيا الدولة في قطاع الزراعة باإلضافة إلى ا 
، وعمى سبيل المثال  التي منحيا المصرف الزراعي التعاوني نتائج إيجابية بالنسبة لزيادة اإلنتاج الزراعي

مميار ليرة سورية ، في  8.7( حوالي 2000كان مجموع القروض الزراعية التي منحيا المصرف في عام )
سورية ؛ أي ازدادت تقريبًا عشرة أضعاف مميار ليرة  86.2( حوالي 2011حين بمغ مجموعيا في عام )

مميار ليرة سورية في عام  337وىذا أدى إلى زيادة اإلنتاج الزراعي الذي ازدادت قيمتو من حوالي 
(، وىذا يعكس أثر اإلقراض الزراعي عمى 2011مميار ليرة سورية في عام ) 762( إلى حوالي 2000)

 زيادة اإلنتاج الزراعي في سورية .

 

 

 المراجع

 المصرف الزراعي التعاوني، جداول االحتياج . -1

،  مديرية ) أعداد مختمفة ( المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، -2

 اإلحصاء والتخطيط ، دمشق .

 


