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 ) نظري (تسويق المنتجات الزراعية                                جامعة حماة                                           

  01كمية الزراعة                                                                                  المحاضرة : 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                        

 

 تسويق المنتجات الزراعية في سورية 
 

  األقطان تسويق و لحمج العامة الهيئة -3

 والرئيسة الميمة المحاصيل من القطن محصول يعد حيث ،1665 عام في الييئة ىذه تأسست 
 العاممة واأليدي يشغميا، التي األراضي بمساحة االقتصادية أىميتو وتقاس سورية، في الوطني لالقتصاد

 األفراد من كبير عدد عمل عن فضالً  آخر، حقمي محصول أي يحتاجو الذي العدد تفوق إنتاجو في المستخدمة
  كبير اقتصادي ونشاط ضخمة أموال رؤوس وصناعتو تجارتو في يوظف كما داخميًا، وتصنيعو القطن بتسويق
 . الخارجية األسواق إلى القطر يصدره محصول أىم القطن ويعد

 أو لمرتبة تحديد ىناك دون أن يكون محصولو ببيع يقوم الفالح كان فقد سورية في القطن تسويق أما 
  صحيحة عممية تجارية وأصول سميمة وقواعد أسس عمى يتم البيع يكن لم أي ؛لمرطوبة المئوية النسبة وأ الدرجة
 جديرة النقاط وىذه، فييا الرطوبة ونسبة حمجيا من الصافي نسبة وال رتبيا يعمم وال أقطانو يبيع المنتج ألن

 عمى تييمن رسمية ىيئات وجود يستمزم مما ،الصغار منيم والسيما المنتجين حقوق تيدر حيث باالىتمام
 المجدي العائد بتحقيق الكفيمة السعرية السياسة ووضع ،استغالل كل من المنتجين حماية تضمن حتى التسويق
 . لممنتج

 1665 لعام/  76/  رقم التشريعي المرسوم صدر فقد الذكر السابق التسويق وضع من ولمتخمص ليذا 
/  77/  رقم التشريعي المرسوم صدر نفسو الوقت وفي الدولة، في ومشتقاتو القطن تصدير حق حصر الذي
/  106/  رقم التشريعي المرسوم صدر 1665 عام حزيران من الثامن وفي األقطان، حمج صناعة ليؤمم

 لمتصدير وبيعيا وخزنيا وحمجيا األقطان شراء لتتولى األقطان وتسويق لحمج العامة الييئة القاضي بإحداث
 التحول عمميات مع يتناسب بشكل وتنظيميا المؤممة المحالج واستئجار إدارة أيضاً  ولتتولى المحمي، واالستيالك
 فروعوليا  حمب مدينة في ومركزىا إشرافيا، وتحت الدولة بضمانة الييئة ىذه تعمل بحيث القطر، في االشتراكي
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 الهيئة العامة لحمج وتسويق األقطان  تؤديها التي الخدمات أهم

 . مجزية وبأسعار المزارعين من المحبوبة األقطان شراء -أ

 . القطر داخل الموجودة المؤممة المحالج واستئجار إدارة -ب

 . العالم دول معظم إلى ومشتقاتو القطن تصدير -ج

 . األقطان من المحمي االستيالك حاجة سد -د

 في والزراعي الجغرافي الواقع مع يتالءم بما حديثة عممية أسس وفق وتنظيميا القطن حمج صناعة تطوير -ه
 . القطر

 الرتبة حيث من صحيحة وتجارية عممية أسس عمى القطن بشراء تقوم التسويق ىيئة أن فيو الشك ومما 
 عمى المنتج حصول أي ؛كاممة حقوقيم المنتجين إعطاء ىو من ذلك واليدف الرطوبة، ونسبة الحمج وصافي
 عند األسعار رفع تكفل التي األجيزة ويحدد الوسائل يرسم الحكومي التخطيط أن كما إلنتاجو، الحقيقية القيمة

 . لألسعار أدنى حد وضع في الحاالت معظم في يكون القطن أسعار في الحكومي والتدخل تدىورىا،

  األقطان وتسويق لحمج العامة الهيئة أهداف

 . ورأسي فقيأ بشكل القطن زراعة في التوسع عمى المزارعين تشجيع في االستمرار -أ

 . الذبول لمرض المقاومة الجيدة السالالت واستنباط البذار تأمين طريق عن تدريجياً  اإلنتاج مستوى رفع - ب

 التكاليف وبأرخص األقطان من نوعية أجود لتصنيع  التكنولوجي مستواىا ورفع الحمج وأجيزة آالت تطوير -ج
 . العالمي الطمب مع يتالءم وبما

 . المحمية األسواق عمى المحافظة مع السورية األقطان لتصريف جديدة أسواق فتح -د

 : لألعالف العامة المؤسسة -4

داري، مالي استقالل ذات المؤسسة ىذه تعد   وقد الزراعي، واإلصالح الزراعة بوزير مباشرةً  وترتبط وا 
 أنواع لمختمف العمفية المواد وتوزيع تأمين عمى المؤسسة ىذه وتعمل ،1674 عام من اعتباراً  عمميا باشرت
 األىداف تحقيق إلى المؤسسة وتسعى االقتصادية، الحيوانات ومربي المزارعين عمى القطر في الحيوانية الثروة
 :  اآلتية
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 . القطر في األعالف تجارة عمى اإلشراف - أ

 . األعالف وتصنيع تخزين - ب

 .  العمفية المواد وتوزيع تأمين -ج

   الحبوب وتصنيع لتجارة العامة المؤسسة -5

 بموجبو أحدثت الذي 1665 لعام/  160/  رقم التشريعي المرسوم صدور بعد المؤسسة ىذه إنشاء تم 
 وتتكون ، 1651 لعام/  126/  رقم الحبوب مكتب قانون تعديل بموجبو وتم والمطاحن، لمحبوب العامة الييئة

 عمى المؤسسة وتعمل ،... لممطاحن العامة الشركةو  لممخابز العامة كالشركة شركات مجموعة من المؤسسة
 :المؤسسة ىذه أىداف وأىم ،سالمتيا عمى والمحافظة احتكارىا ومنع الحبوب توفير

 . والعدس والحمص والشعير القمح من المحمي اإلنتاج شراء - أ

 . اإلنتاج من الفائضة الكميات تصدير - ب

 . والدقيق القمح من القطر حاجة تمبية -ج

 . ليا التابعة والشركات المؤسسة تحتاجيا التي األخرى والمستمزمات الخيش أكياس تأمين -د

  والعمف البذار ومحطات لمصوامع العامة الشركة -6

   األجرام من وتنقيتيا وتجفيفيا آلي بشكل الحبوب تخزين في الفنية األساليب أحدث الشركة ىذه تتبع 
 في االستثمار قيد/  الرقة الدرباسية، القامشمي، الحسكة، ،ةحما حمص، حمب،/  في صوامع وضع تم وقد

 .  طن ألف/  340/  حوالي تبمغ إجمالية تخزينية وبطاقة 1677 عام من األول النصف

 طاقة البذور، لمعالجة مركزاً /  11/  حوالي تبمغ الشركة لدى البذار مراكز عدد فإن لمبذار بالنسبة أما 
   .الفالحين عمى وتوزيعو المعتمد البذار معالجة المراكز ىذه وميمة سنويًا، طن آالف/  10/  حوالي منيا الواحد

 وطاقتيما ، حماه في والثاني حمب في األول معممين الشركة لدى فيوجد العمفية المحاصيل يخص وفيما 
 . الحيوانية لمثروة الالزمة الحاجات سد في تساىم التي األعالف من سنوياً  طن ألف/  70/  حوالي اإلنتاجية

  والحيوانية الزراعية المنتجات وتسويق لخزن العامة المؤسسة -7
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 وذلك المؤسسة بتأسيس القاضي 2000/  11/  16 تاريخ/  534/  رقم التشريعي المرسوم صدر لقد 
 :  اآلتية الثالث الشركات دمج خالل من

 .والفواكو لمخضار العامة الشركة - أ

 . والتبريد لمخزن العامة الشركة - ب

 . لمحوم العامة الشركة - ج

 الشماليةو  الوسطىو  الجنوبية المنطقةفي  متعددة فروع وتتضمن دمشق، في المؤسسة مركز وُحدد 
 . الشرقيةو  الساحميةو 

 :  يمي كما المؤسسة أهداف حددت وقد 

 بشكل والتركيز والخارجية المحمية األسواق في والحيوانية الزراعية المنتجات تسويق في التدريجية المساىمة - أ
 . والتصدير االستيراد وعمميات الجممة تسويق عمى خاص

 .وتطويرىا الغير لحساب أو لحسابيا بيا تتعامل التي الغذائية المواد لحفظ والتبريد الخزن وحدات استثمار - ب

 . المبرد والنقل والتبريد الخزن ووحدات والتوضيب والتعبئة الفرز مراكز وتطوير استثمار - ج

 . والحيواني النباتي بشقييا الزراعية المنتجات وتصنيع فرز خطوط إقامة - د

 . وتوزيعيا إلييا العائدة المسالخ في وذبحيا لممواشي والتسمين التربية بعمميات القيام -ه

 . أىدافيا يحقق بما القطاعات كافة من المنتجين مع التعاون -و

  سورية في التعاوني القطاع عبر الزراعية المنتجات تسويق -ثالثًا 

 في بو تقوم الذي االقتصادي النشاط طبيعة أساس عمى سورية في التعاونية لجمعياتتقسيم ا يمكن 
 : يمي ما إلى النافذ التشريع ضوء

 تأمين أساس عمى وتقوم تقريبًا، القطر في السائد النوع وىي الخدمات، لتقديم زراعية تعاونية جمعيات -آ
 بأفضل إنتاجيم وتسويق الزراعي، لعمميم الالزمة والقروض اإلنتاج مستمزمات من األعضاء الفالحين احتياجات

 . المنطقة شؤون تحسين في والمساىمة االجتماعية الخدمات بعض تقديم عن فضالً  ، السبل
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 األحوال وفي الموضوعية، الظروف توفر عند وتؤسس ،( الفالحية)  الزراعية اإلنتاجية التعاونية الجمعيات -ب
 تحسين بقصد  جماعياً  استثماراً  جميعيا أو اآلالت أو الحيوانات أو األرض باستثمار األعضاء فييا يقوم التي

 . تعاونية أسس وفق اإلنتاج زيادة طريق عن األعضاء أحوال

  :نوعين إلى سورية في الزراعية التعاونية الجمعياتتقسيم  يمكن الجمعية تأسيس من الغرض وبحسب 

 إلى فيي واحد، زراعي غرض من أكثر في االقتصادية نشاطاتيا تمارس:  األغراض متعددة الجمعيات -آ
 في السائد النوع وىي التسويقية، باألعمال تقوم كما ،التمويل عمميات تتولى الزراعي اإلنتاجي نشاطيا جانب
 . سورية

 جمعيات فيناك الزراعي، النشاط من واحداً  جانباً  تتولى:  الغرض وحيدة أو المتخصصة الجمعيات -ب
 أو الحميب وتسويق األبقار تربية أو تسمينيا أو األغنام تربية في بعضيا يتخصص الحيواني باإلنتاج متخصصة

 . التبغ زراعة أو وتسويقيا األسماك تربية أو الدواجن تربية

 لالنتفاع لممزارعين الفرص وتوفير التسويقية التكاليف لتخفيض الفعالة الوسائل من التعاوني التسويقيعد  
 اآلخرين مع التنافس عن بعيداً  مجدياً  تسويقاً  المنتجات بتسويق الجمعيات لقيام نظراً  التكاليف، ىذه في وفر بكل
 عمى يحصل المستيمك يجعل نفسو الوقت وفي ،مجز   سعر   عمى حصولوو  لممنتج الفعالة القوة في يزيد مما

 البطاطا محصول تسويق عمى السبعينات فترة خالل لمفالحين العام االتحاد عمل وقد، مناسب بسعر السمعة
 . تعاوني بشكل السوداني والفول والعنب والبندورة

 في أما ، جمعية/  1040/  التعاونية الجمعيات عدد في األولى المرتبة حمب محافظة وتشغل ىذا 
 ىي الجمعيات عدد في محافظة آخرو  حمص،لمحافظة  الثالثة والمرتبة الحسكة، محافظةفتأتي  الثانية المرتبة
  . جمعية / 74/  القنيطرة محافظة

  سورية في الخاص القطاع عبر الزراعية المنتجات تسويق -رابعاً 

 عوامل تحددىا أسعار وفق الخاص القطاع أفراد قبل من سورية في الزراعي اإلنتاج من قسم يسوق 
 إنتاجو لتطوير يعمد لكي الزراعي لممنتج مشجعة وغير مجزية غير األسعار ىذه معظموتعد  ،والطمب العرض

ذا  التسويقية الميام تأدية في وتخمفو قصوره لنا يظير سورية في الخاص الزراعي لمتسويق باستعراض قمنا وا 
 عمى التعرف بمكان الصعوبة من فإن ذلك عن وفضالً  التسويقية، الوظائف خالليا من تنجز التي واألساليب

 التي القميمة البيانات من يتضح ذلك ومع ،اإلحصائية المصادر إلى االفتقار نتيجة التسويقية الظواىر حقيقة
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 القطاع قبل من الزراعية الحاصالت تسويق تكاليفبأن  سورية في لإلحصاء المركزي المكتب قبل من تنشر
 والتجييزية والتحضيرية التسويقية الميام قمة من الرغم وعمى ، اقتصادي مبرر أي دون نسبياً  عالية دتع الخاص
 من%  50 من أكثر تشكل التسويقية فالتكاليف وبدائيتيا الزراعية الحاصالت عمى تجرى التي والتخزينية والنقمية
 . األسواق مع الزراعي لممنتج التعامل يحدد ثابت أساس يوجد ال ذلك عن فضالً  ،المستيمك يدفعو الذي السعر

 تحقيق في التسويقية المعمومات إلى وافتقاره لممنتج المادية اإلمكانات ضعف عادةً  الجممة تجار ويستغل 
 من العديد تسويق في بيا يسترشد أن يمكن التي التسويقية المعمومات توفر عدم ذلك إلى يضاف كبيرة، أرباح

 العرض نتيجة تظير التي غير كثيرة بعوامل تتأثر الزراعية المنتجات أسعار فإن وليذا الزراعية، الحاصالت
 . والطمب

 العرض قانوني وفق األلبان ومنتجات والبيض والدواجن الحمراء والمحوم والفواكو الخضار أسعار تحدد 
 األعمى الحد يحدد بالمحافظات التموين مديريات تصدرىا التي بالنشرات وباالستئناس رئيس، بشكل والطمب
 . أسبوعياً  مرات ثالث وتصدر ، فييا والمفرق الجممة ألسعار

  سورية في المشترك القطاع عبر الزراعية المنتجات تسويق - خامساً 

 وىي/  الزراعي لمتسويق الشام فيحاء شركة/  باسم المشترك لمقطاع تتبع تسويقية شركة إحداث تم لقد 
 ثمن دفعوا  أفراداً  مساىمينو  الزراعة وزارةو  السورية الزراعية الغرف اتحاد ورأسماليا تأسيسيا في ساىم شركة
 بشكل والفواكو الخضار خاصةً  الزراعية المنتجات تصدير مجال في رائدة شركة وىي ، س.ل( 500)  السيم
 الترويج بمجال تيتم التي خاصةً  سورية في الشركات من النوع ىذا من أكبر عدد إنشاء إلى أحوجنا وما ،أساسي

 من الجيد الفائض ولتصدير الوطني، القتصادنا الدعامة ألنيا المستقبل، في الزراعية لممنتجات والتصدير
  . المستقبل في واألجنبية العربية األسواق مع جادة اتصال قنوات فتح طريق عن  الخارج إلى الزراعية المنتجات
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