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 ) نظري (تسويق المنتجات الزراعية                                جامعة حماة                                           

  9كمية الزراعة                                                                                  المحاضرة : 

 السنة الخامسة ) اقتصاد زراعي (                                                                                        

 

 تسويق المنتجات الزراعية في سورية 
 

  سورية في/  1985 -1958/  الحكومي والدعم الموجه االقتصاد مرحمة -2

 فيو تـ شامالن  بنيكيان  كتحكلن  سياسيان  طابعان  المرحمة ىذه مف األكلى الفترة خالؿ الزراعية السياسات اتخذت
 كتـ الفالحيف، عمى الزراعي اإلصالح قانكف بمكجب عمييا المستكلى كاألراضي الدكلة أمالؾ أراضي تكزيع
 قانكف كفؽ ثانية جية مف الزراعييف كالعماؿ كالمزارعيف جية مف العمؿ أرباب بيف اإلنتاجية العالقة تنظيـ إعادة

حداث الزراعية كالتعاكنيات الشعبية المنظمات تأسيس تـ كما، الزراعية العالقات  العاـ القطاع مؤسسات كا 
 . كالخدمية اإلنتاجية

 مف الكاممة الستفادة ضركرة المرحمة ىذه خالؿ الزراعية السياسات ليذه األساسية األىداؼ مف ككاف
 كالمتكسطة الكبيرة الزراعية المشاريع إقامة في التكسع تـ حيث ،كاألرض المياه خاصةن  الطبيعية الزراعية المكارد

 العممية البحكث تـ تشجيعك  المحجرة، األراضي استصالح كمشاريع الرم كمشاريع السدكد منيا كالصغيرة
 الزراعية القركض بتقديـ التعاكني الزراعي المصرؼ خالؿ مف الدكلة انفردت كما ،الزراعي اإلرشادك  الزراعية
 كاضحة سياسة الفترة ىذه خالؿ الزراعي لمقطاع الحككمي الدعـ ككاف ،ميسرة بشركط كآجاليا أشكاليا بمختمؼ
 الستراتيجية المحاصيؿ خاصةن  لممنتجيف التشجيعية األسعار بإعطاء المنتجات دعـ خالؿ مف كذلؾ ،كدائمة

 . اإلنتاج مستمزمات دعـ خالؿ كمف كالصناعية،

 بمجممو الزراعي اإلنتاج تطكير في كمؤثرة فعالة مساىمة المذككرة الفترة خالؿ السياسة ىذه ساىمت لقد
 الصناعيةالمحاصيؿ ك  كالفكاكو كالحبكب منيا الغذائية الستراتيجية الزراعية السمع تنمية عمى مركزةن  ةسكري في
 األرض في كاستقرارىـ معيشتيـ مستكل كتحسيف الفالحيف دخؿ رفع في ساىمت كما ،القطفك  السكرم شكندركال
 الدكلة تحمؿ في تتمثؿ الفترة ىذه خالؿ برز قد السمبيات مف عددان  بأف أخرل ناحية مف القكؿ يمكف أنو إل

 . سكاء حد عمى كمستمزماتو الزراعي لإلنتاج الدعـ سياسة جراء كبيرة ألعباء



2 
 

  اآلن وحتى 1986 عام منذ ةسوري في الزراعية السياسات -3

 كاإلصالح التكيؼ في كالبدء سمبياتيا، كتالفي السابقة المرحمة إيجابيات بتعميؽ المرحمة ىذه اتسمت
 :اآلتية المجالت في خاصة كبصفة كالدكلية العربية الساحتيف عمى المستجدة كالمتغيرات يتماشى بما القتصادم

 . اعيالزر  اإلنتاج مستمزمات عمى تدريجيان  الدعـ رفع -أ

 السكرم كالشكندر كالقطف كالحبكب الستراتيجية المحاصيؿ باستثناء الزراعية المحاصيؿ تسكيؽ حرية -ب
لزامية تسكيقيا مازاؿ التي كالتبغ  .قائمان  المختصة الحككمية لممؤسسات تسميميا كا 

        كالخارجي الداخمي الستثمار كتشجيع الزراعي، اإلنتاج مجاؿ في كالمشترؾ الخاص القطاع تشجيع -ج
 (. 1986 لعاـ 10 رقـ التشريعي المرسكـ )

 ىذا تخدـ التي التحتية البنية كتطكير ،الزراعي اإلنتاج لزيادة الالزمة المالية المكارد تخصيص في التكسع -د
 . لممزارعيف كاإلنمائي المكسمي كالتمكيؿ اإلقراض حجكـ كزيادة ،اليدؼ

 السكرييف العرب المكاطنيف أمكاؿ لستثمار الناظـ التنفيذية كتعميماتو 1991 لعاـ/ 10/ رقـ القانكف إصدار -ق
 التنمية خطة إطار ضمف الستثمارية المشاريع في كاألجنبية العربية الدكؿ كرعايا كالمغتربيف المقيميف

 . لمدكلة العامة كالجتماعية القتصادية

 اإلنتاج تطكير في ميمة انعكاسات السابقة كالفترة الفترة ىذه خالؿ الزراعية لمسياسات كاف لقد
 اقتصاد إلى الزراعية السمع إنتاج في العجز اقتصاد مف ، كتحكيؿ القتصاد الزراعي السكرمالزراعية كاإلنتاجية

 . السمع معظـ في الفائض اقتصاد إلى ثـ الكفاية

  السورية والتسويقية الزراعية السياسات في المستقبمية التوجهات -4

 كتنامي التنمية عممية كطبيعة العالمي القتصادم النظاـ أصابت التي المتسارعة المتغيرات إف
 معو تتمتع بشكؿ المستقبمية كالتسكيقية الزراعية السياسات كضع الضركرم مف يجعؿ المستمر، احتياجاتيا

 الجارم القتصادم اإلصالح برامج استكماؿ كيقؼ، القادمة المرحمة متطمبات لمجابية المركنة مف الكافي بالقدر
 عمى تستند التي القائمة كالمؤسسية القتصادية البنى في الضركرية الييكمية التغيرات إحداث عمى بيا كالستمرار
 : اآلتية المحاكر
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 التكنكلكجي التغير عمميات كتسييؿ تطكير تستيدؼ التي المؤسسية اإلصالحات استكماؿ نحك الجيكد تكثيؼ -أ
 : في الستمرار عبر المتاحة الطبيعية المكارد كاستثمار اإلنتاج أنماط في

 . مستمزماتيا كتكفير الزراعية العممية البحكث تطكير -

 . المزارعيف مع التصاؿ نظـ كتطكير اإلرشادية الخدمات في التكسع -

 . المناسبة كاألكقات كالنكعيات بالكميات الالزمة اإلنتاج مستمزمات تأميف -

 . األراضي كاستعمالت المائية المكارد استغالؿ في الحديثة النظـ إدخاؿ -

 . المساحة كحدة في أعمى مردكد عمى الحصكؿ إلى كالسعي اإلنتاج تطكير -

 مف كالحد الزراعية لممكارد المتكازف الستخداـ طريؽ عف الزراعي اإلنتاج في البيئية المفاىيـ عمى التركيز -ب
 . بيئيان  النظيؼ الزراعي اإلنتاج إلى كالكصكؿ التمكث

 الكافية العمؿ فرص كتأميف ، الريؼ في الزراعي لالستثمار الجاذبة اإلنتاجية الييكمية البنية في التكسع -ج
 . الزراعي العمؿ كترؾ المدينة إلى الريفييف لمسكاف اليجرة ظاىرة مف لمحد الريفييف لمسكاف

 . الزراعي اإلنتاج عممية في ميمان  عنصران  باعتبارىا التنمية عمميات في الريفية المرأة دمج -د

عداد الفني الزراعي التعميـ في التكسع نحك التكجو -ق  .عصرية عممية أسس عمى المؤىمة الزراعية الككادر كا 

  التنمية عممية في دكره كتفعيؿ كالتسكيقية الزراعية السياسات رسـ في الخاص القطاع مشاركة فرص تكسيع -ك
 . الزراعي القطاع في الستثمار زيادة عمى كتشجيعو اإلنتاج تطكير إلى اليادفة القرارات كاتخاذ

 . الزراعية لممنتجات التصدير كتشجيع كفاءتيا لزيادة كالسعي القائمة التسكيؽ آليات تطكير -ز

 عمى كالزراعي عمكمان  السكرم القتصاد أصابت التي كالتطكرات يتكافؽ بما الحالية كالقكانيف النظـ تحديث -ح 
 . الخصكص كجو

 تسويق المنتجات الزراعية عبر المؤسسات الحكومية في سورية  -ثانيًا 

 : الرئيسة الزراعية السمع تسكيؽ مجاؿ في تعمؿ التي الحككمية المؤسسات أىـ يمي فيما
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   لمسكر العامة المؤسسة -1

 المرسـك حدد كقد ،1975 لعاـ/ 1446/ رقـ التشريعي بالمرسكـ لمسكر العامة المؤسسة أحدثت
 القائمة العامة الشركات عمى كاإلشراؼ ،كمشتقاتو السكر كصناعة كتطكير بإنتاج الشركة ىذه اختصاص
 اعتباران  أعماليا المؤسسة ىذه باشرت كقد ،القتصادية الدكلة خطة إطار في الصناعة بيذه المتعمقة كالمشاريع

 . 1975/ 10/ 1 مف

 كتعمؿ ،رئيسة بصكرة كالخميرة األبيض السكر مادة بإنتاج ليا التابعة كالشركات المؤسسة ىذه كتقكـ
 العديد المؤسسة ىذه كيتبع ،المستكرد الخاـ السكر كتكرير محميان  المنتج السكرم الشكندر تصنيع عمى المؤسسة

 معمؿ ، الرقة سكر معمؿ ، الغاب سكر معمؿ ، عدرا سكر معمؿ ، حمص سكر معمؿ:  كىي المعامؿ مف
 .الزكر دير سكر معمؿ ، سمحب تؿ سكر معمؿ ، مسكنة سكر

 عف الفائض كتصدير األبيض السكر مادة مف القطر كفاية تحقيؽ ىك المعامؿ ىذه إنشاء مف كاليدؼ
 لسكرا استيراد عف الستغناء طريؽ عف/  الصعبة العممة/  األجنبي القطع تكفير جانب إلى ،القطر حاجة
 . محميان  المنتج السكرم الشكندر تصنيع عمى كالعتماد ، كالخاـ األبيض بنكعيو

  لممؤسسة الرئيسة األهداف

 المكاد مف القطر حاجة تأميف في كالمساىمة كالكحكؿ كالخميرة األبيض السكر مف القطر حاجة تأميف - أ
 . األخرل المنتجة

 . األجنبي القطع كتكفير كاألبيض الخاـ السكر استيراد عف الستغناء - ب

 زراعية السكر لمادة العالمي اإلنتاج استقرار عدـ عف الناتجة العالمية السكر أسعار تقمبات مف التخمص - ج
 . األصؿ

 الزراعية اآللة كاستخداـ زراعية دكرة تطبيؽ طريؽ عف كتطكيرىا القطر في السكرم الشكندر زراعة تنشيط - د
 . الحديثة العمكـ كمنجزات

 السكرم الشكندر زراعة عند األعالؼ تأميف خالؿ مف إنتاجيا كزيادة الحيكانية الثركة تطكير في المساىمة - ق
 /. الشكندر تفؿ.  المكلس/  التصنيع عممية ترافؽ التي الثانكية كالمنتجات
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 ػ  ل العمؿ يكفر الكاحد المعمؿ أف حيث ، العماؿ لدل التأىيؿ مستكل كرفع العاممة اليد تشغيؿ فرص زيادة - ك
 . مكسميان  عامالن /  175/ ك دائـ بشكؿ عامالن /  450/ 

  سورية في السكري الشوندر تسويق

 بيف المبـر العقد كيحدد في المؤسسة، كبيف المنتجيف بيف اتفاؽ عقكد بمكجب السكرم الشكندر بيع يتـ
 كمعدؿ المصانع طاقة ضكء في كذلؾ ج،منت   لكؿ المحصكؿ ىذا مف زراعتيا الكاجب المساحة كالمنتج الشركة
 . دكنـ أك ىكتار لكؿ اإلنتاج

 مف المحصكؿ نقاكة مف معينة مكاصفات عمى ينص كالمنتج الشركة بيف العقد أف إلى اإلشارة كتجدر
 البذار بتقديـ الشركة تقكـ كما سـ،/  3/  عف الجذر سمؾ يقؿ كأل ،كمستك   أفقي بشكؿ الرؤكسكتقطيع  ،التراب
 ل مدة في دفعيا فيتـ المحصكؿ أثماف أما الستالـ،ك  كالقطاؼ البذار كقت الشركة كتعيف المنتجيف، لكافة

 . منتكجو عمى مقدمان  المنتج استمفيا التي المبالغ تحسـ أف بعد الستالـ تاريخ مف يكمان /  15/  تتجاكز

  والتنباك التبغ حصر مؤسسة -2

 التبغ كتجارة كتصنيع زراعة عمى اإلشراؼ نشاطاتيا تشمؿك  اقتصادم، طابع ذات إنتاجية مؤسسة ىي
   المستيمؾ ذكؽ كيرضي الفالح دخؿ مف يزيد بما كتطكيره اإلنتاج تحسيف عمى لذلؾ تبعان  كتعمؿ كالتنباؾ،
 .  سكرية في التنمية نفقات لتغطية المتاحة اإليرادات مف مزيدان  لمدكلة كيكفر

  سورية في التبغ تسويق

 في التبغ تسكيؽ عممية كتمر ،كالتنباؾ التبغ حصر إدارة في التبغ كتصنيع التسكيؽ حؽ صرح   لقد
 :  اآلتية المراحؿ

 لجاف بكساطة الحصر إدارة إلى يسمـ الخيش مف أكياس في كيعبأ المزارعيف لدل المحصكؿ يجؼ أف بعد -أ
 كقبض المحصكؿ نقؿ حيث مف المزارعيف عمى األمر لتسييؿ الزراعية الرقعة ضمف معينة مراكز ليا تأخذ شراء
 . عاـ كؿ مف العاشر الشير مف عمؿ المجنة يبدأ، ك ثمنو

 جميع تتكافر حيث لمتجميع مركز أقرب إلى يكميان  التبكغ تشحف متتالية كبصكرة المحصكؿ شراء بعد -  ب
 . تصديرىا أك تصنيعيا مكعد يحيف أف إلى كتخميرىا التبكغ لتخزيف الفنية الكسائؿ
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 يعد ما كمنو المحمي لالستيالؾ يعد ما منوف بالت، في ككبسو الخبراء قبؿ مف المحصكؿ فرز بعد -ج 
 برفكؼ كالمجيزة لمتخزيف المخصصة المستكدعات إلى تعكد ثـ ،التعقيـ محطة إلى التبكغ ىذه تشحف لمتصدير،

  قسميف إلى التخزيف مستكدعات كتقسـ المستكدعات، ارتفاع حسب طبقات عمى التبغ بالت عمييا تكضع خشبية
 .لمتصدير المعدة لمتبكغ الثاني كالقسـ المحمي، لالستيالؾ المعدة بالتبكغ مختص األكؿ

 المزارع تسمـ كما لممزارعيف، تمنح تراخيص بمكجب المزركعة المساحات كالتنباؾ التبغ حصر إدارة تحدد
  قطافو قبؿ اإلنتاج تقدير عممية تجرم ذلؾ كبعد كالمناخ، األرض نكعية مع يتفؽ ماب زراعتو الكاجب البذار نكع

 عف% 10 بمعدؿ نقصاف أك زيادة مالحظة مع لإلدارة تسميميا مرخص كؿ عمى الكاجب الكميات كتقدر
ذا ، المقدرة الكميات  المزارع يحـر سنتيف كلمدة% 25ػ ب المقررة الكمية عف المسممة الكمية نقصت أف صدؼ كا 

 . التبكغ أنكاع مف نكع أم زراعة لو يحؽ كل الترخيص مف
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