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 الجمهورية العربية السورية
 عضو مجلس الشعب     

 رياض سيف        
 

  اجلدوى االقتصادية الوطنية إلنتاج القطن يف سوريةاجلدوى االقتصادية الوطنية إلنتاج القطن يف سورية
 

شاىدت فيلماً واثئقياً عن التصحر الذي أصاب مناطق شاسعة يف أسيا الوسطى. وقد عزى التقرير  8332يف أاير         
قطن يف تلك ادلناطق، االمر الذي جعلين أستعيد ما كنت قد مسعتو عن التصحر الذي ذلك إىل الزراعة اجلائرة وادلتكررة لل

حل أبراضي منطقة السلمية اليت كانت مشهورة ببساتينها وغالذلا ادلتميزة يف اخلمسينات، وأدى اىل اخراج معظم اراضيها 
 من االستثمار الزراعي.

ت أشعر ابلقلق نتيجة قناعة أخذت تتعزز عندي ابننا نستنزؼ ومن خالؿ متابعيت لوضع الزراعة يف سورية بدأ       
مياىنا اجلوفية بشكل جائر، ونتسبب  بتمليح مساحات شاسعة من أراضينا مقابل أرابح زلدودة ال تتناسب أبداً مع تلك 

 اخلسائر.
ىامة تتطلب االجابة عليها أرجو أف  ال تؤخذ ىذه الدراسة األولية على أهنا مسلمات، بل جيب اعتبارىا تساؤالت        

البحث والتدقيق من قبل رلموعة من العلماء ادلختصني، وذلك إلرشادان إىل أفضل الطرؽ يف استثمار مواردان ادلائية 
 احملدودة وأراضينا القابلة للزراعة. فأان لست خبرياً يف ىذا اجملاؿ، ولست مؤىاًل إلعطاء احللوؿ النهائية.

  
  ربح اـ خسارة وطنية ؟ !ربح اـ خسارة وطنية ؟ !تصدير القطن كمادة خاـ تصدير القطن كمادة خاـ 

 :(8332و  8331سأستعرض فيما يلي أىم مؤشرات زلصولنا من القطن لعامي)  قراءة إحصائية:قراءة إحصائية 

  
  83318331أواًل _ نتائج موسم عاـ أواًل _ نتائج موسم عاـ 

كغ   0822ىكتار ، وبلغت انتاجية اذلكتار   002222بلغت رلموع ادلساحات ادلزروعة ابلقطن يف ىذا ادلوسم        
 مليوف طن من القطن احملبوب نتج عنو :  ( 1االمجايل ) غ االنتاج من القطن احملبوب، وبل

 طن بذور قطن (. 002222طن قطن زللوج +  000222)  
  31ؿ س وبذلك تكوف الكلفة االمجالية حملصوؿ عاـ  23222تكلفة احملصوؿ: بلغت كلفة زراعة اذلكتار  : 

 ؿ.س   x  23222                       =00.002.222.222      ىكتار  002.222       

 $  000.222.222ؿ. س تكوف القيمة          =  02وابعتبار قيمة الدوالر        
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 قيمة احملصوؿ:بلغت القيمة احلقيقة لالنتاج حسب أسعار التصدير العادلية :   
 $     x  8022      =008.022.222    000222_ قيمة القطن احمللوج   : 

 $   x  812        =821.822.222  002222:           _ قيمة البذور  
 $    002.122.222=         821.8+  008.0_ رلموع قيمة احملصوؿ : 
 $    820.122.222=            000 – 002.1_ الربح القائم           : 

ىذا عدا اخلسارة  ،فوائد التمويل: للحصوؿ على الربح الصايف جيب أف ضلسم كلف احللج، والنقل، والتأمني، و مالحظة
 اليت  يسببها ارتفاع نسبة ادللوحة يف الرتبة. 

 ( مليار ـ0.032بلغت كميات ادلياه ادلستهلكة)لكل كغ من القطن احمللوج.    0ـ 88.28أي  0 
  83328332اثنياً _ نتائج موسم عاـ اثنياً _ نتائج موسم عاـ 

كغ، وبلغ إمجايل   0120لغ مردود اذلكتار ىكتار، وب 010222بلغت ادلساحات ادلزروعة ابلقطن يف ىذا ادلوسم        
 مليوف طن قطن زلبوب نتج عنها :8.281اإلنتاج 

 طن بذور (.  002222طن زللوج +  000222) 
  8332ؿ .س .لذا تكوف الكلفة اإلمجالية حملصوؿ  23222تكلفة حملصوؿ:بلغت كلفة اذلكتار                      :

010222  x 23222         =00.010.222.222   ؿ . س 
 $        023.022.222ؿ.س  تصبح القيمة        =  02وابحتساب قيمة الدوالر        

 قيمة احملصوؿ: بلغت القيمة احلقيقية لالنتاج حسب اسعار التصدير العادلية :   
 $              x 8022       =032.022.222       000222_ قيمة القطن احمللوج   : 

 $              x 812         =821.822.222       002222بذور           : _ قيمة ال
 $              020.022.222=          821.8+   032.02_ رلموع قيمة احملصوؿ :
 $                880.002.222=          023.0 – 020.20_ الربح القائم           :

 .8331الكلف ادلذكورة أعاله يف زلصوؿ  –الربح الصايف = الربح القائم 
  0ـ 88.23أي أف كل كغ استهلك   0ـ0.303.002.222بلغت كميات ادلياه ادلستهلكة. 
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  ما رحبناه ابألمس ىل طلسره اليـو بسبب التملح ؟ما رحبناه ابألمس ىل طلسره اليـو بسبب التملح ؟
دخاؿ دخاؿ "بدأت مشكلة متلح األراضي يف سورية منذ بداية اخلمسينات مع إ"بدأت مشكلة متلح األراضي يف سورية منذ بداية اخلمسينات مع إما يلي: 23/20/33ورد يف جريدة الثورة يف 

زراعة القطن ادلروية و من مث التوسع الكبري يف ري و اسػتصالح األراضػي و تشري الدراسات ادلنفذة يف مناطق مشاريع زراعة القطن ادلروية و من مث التوسع الكبري يف ري و اسػتصالح األراضػي و تشري الدراسات ادلنفذة يف مناطق مشاريع 
ألف ىتكار قد ألف ىتكار قد   0000ألف  ىكتار من األراضي ادلروية قد أصاهبا التملح و أف ما يزيد عن ألف  ىكتار من األراضي ادلروية قد أصاهبا التملح و أف ما يزيد عن 022022الفرات إىل أف أكثر من الفرات إىل أف أكثر من 

ألف ىكتار من األراضي ادلروية يف سورية ألف ىكتار من األراضي ادلروية يف سورية   022022ة مساحات مهمة قوامها ة مساحات مهمة قوامها خرجت من االستثمار الزراعي بشكل كامل و مثخرجت من االستثمار الزراعي بشكل كامل و مث
  تتأثر  ابدللػوحة و التغدؽ "تتأثر  ابدللػوحة و التغدؽ "

قد ال تكوف زراعة القطن حبد ذاهتا السبب ادلباشر يف متلح األراضي إال اف اسػتخداـ طريقة  الري التقػليدي و عدـ وجود 
الرتبة ومعلـو أف القطن حيتاج إىل عدد من الرايت اكرب بكثري من  أنظمة  صرؼ نظامية للمياه ادلاحلة  يؤدي إىل سرعة متلح

تلك الالزمة للقمح الذي يستفيد من مياه األمطار كمحصوؿ شتوي كما أف عدـ التقيد ابلدورات الزراعية يسرع من 
  عمليات التملح. ومن ادلفيد اإلشارة إىل ادلالحظات التالية:

  مالحظات :مالحظات :
 030222ىكتار اىل  000222( من  8330– 8332ية من مياه اآلابر يف الفرتة )زادت مساحات األراضي ادلرو  

ىكتار ،شلا أدى  008222ىكتار أي أف رلموع ادلساحات اليت مت ريها حبفر اآلابر اجلديدة زادت خالؿ ىذه الفرتة 
 مرت يف الكثري من ادلناطق. 002اىل اطلفاض منسوب ادلياه اىل عمق 

( مليار مرت مكعب 0 – 0.0اجلويف ادلتجدد القابل لالستثمار من ادلياه يف سورية يقدر بػ ) تدؿ الدراسات أف ادلورد 
مليار مرت  1.21حوايل 8330يف السنة تبعاً للهطوالت ادلطرية. بينما بلغ االستجرار الفعلي من ادلياه اجلوفية عاـ

شلا تسبب ابطلفاض شديد لتدفق الينابيع  مليار مرت مكعب كحد أدىن يف عاـ واحد. 0.21مكعب أي أنو  مت استنزاؼ 
 .8331يف الكثري من األحواض ادلائية، كاف أشدىا ضرراً جفاؼ منابع  اخلابور يف صيف عاـ 

 حسب رأي غري موثق ألحد ادلختصني، فاف تكرار زراعة القطن ابستعماؿ الري العائم مع غياب نظاـ   
 سنة.  02ن االستثمار بفرتة تقل عن صرؼ ادلياه ادلاحلة يؤدي إىل خروج تلك ألراضي م

  قد حيتج البعض على طريقة حساب القيمة احلقيقية إلنتاجنا من القطن والبذور وعدـ األخذ بعني االعتبار
 الكميات ادلباعة للمؤسسة العامة النسيجية و شركات استخراج الزيوت. والرد على ذلك ىو:

ادلية على ادلؤسسة النسيجية، ويف ظل الظروؼ الراىنة للصناعة % عن االسعار الع 12إف فرض اسعار تزيد        
الوطنية، ال يسمح لنا ابعتبار البيع احمللي رحباً اضافيًا. بل ىو يف احلقيقة خطأ فادح تسبب إبحلاؽ خسائر كبرية ابقتصادان 

طوير صناعتنا النسيجية، مباشرة وغري مباشرة أدت اىل تكدس ادلخازين، وعجز منتجاتنا عن ادلنافسة، وضيعت فرصة ت
وأدت إىل خسارة أعداد كبرية من فرص العمل اليت ميكن أف توفرىا ىذه الصناعات، وفوت علينا حتقيق أرقاـ من 

صادرات ادلالبس ادلصنعة تبلغ أضعاؼ ما صلنيو من تصديران للقطن اخلاـ.واألمر نفسو ينطبق على أسعار بذور القطن 
 ادلباعة للسوؽ احمللي.
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  فادحة حلقت ابلصناعات النسيجية ؟فادحة حلقت ابلصناعات النسيجية ؟أضرار أضرار 
% عن السعر العادلي تسبب ابضرار مادية تزيد كثرياً عن 12إف فرض سعر على ادلؤسسة العامة النسيجية يزيد أكثر من 

 ما نظن أننا حققناه من ربح اضايف كما يظهر يف التحليل التايل :
  كغ ( ) ؿ.ستكاليف القطن احمللوج دلعملي غزؿ الالذقية و محاة / 

 قطن خاـ                            32.22  
 حلج                             0.00  

 % 3.0ضريبة االنتاج الزراعي بنسبة 
 جعالة تنشيط لصاحل مؤسسة التجارة اخلارجية 2.02
 نقل و أتمني  8.08
 % 1.0فائدة حساب جاري لصاحل مؤسسة حلج االقطاف بنسبة  1.30

 اجملموع 880.00
  ؿ :تكاليف عملية الغز 

مسرح(   0/0شلشط و      8/0بواقع    02/8بلغت الكلفة االمجالية لكل كغ من  الغزوؿ ) ظلرة متوسػطة        
ؿ .س تتوزع بني خسارة العوادـ وإمجايل الكلف الصناعية من أجور عمػاؿ و اىتالؾ آالت ومصاريف صناعية  00.28

 أخرى.
 ؿ.س. 800ؿ.س، ومعمل محاة  800وؿ يف معمل الالذقية متوسط الكلفة اإلمجالية لكل كغ من الغز        
$ /كغ. بينما  0.01ؿ.س عن كل دوالر أي أف كلفتها تصل إىل  00وعند التصدير تتقاضى ادلؤسسة النسيجية         

 $ للنوع ادلمتاز. 0.00مسرح   00/8بلغ السعر العادلي يف نفس الفرتة للغزوؿ 
نوع وظلرة اخليط يف إنتاج معملي غزؿ محاة والالذقية فاف السعر ادلعادؿ جيب أف يكوف فإذا أخذان بعني االعتبار        

$، شلا يؤدي اىل  2.20كغ تصدره ىي   8$/ كغ . أي أف خسارة ادلؤسسة العامة النسيجية  لكل  0.10ابحلد األقصى  
 عجز الغزوؿ السورية عن ادلنافسة يف األسواؽ العادلية.

) متضمناً  FOB$  8.0عار القطن العادلية بيع كيلو القطن اخلاـ ادلصدر يف الشهر ادلاضي بػونتيجة ىبوط أس       
 عمولة وكيل( . 2.20

مليار  ؿ .س يف الفرتة االخرية  2شلا تقدـ نستطيع معرفة أسباب تكدس سلازين ادلؤسسة النسيجية حبيث جتاوزت          
 خذ إجراءات سريعة حلل ىذه ادلشكلة.، و اليت يتوقع اف تزداد بشكل كبري ما مل تت

لقد علمت مؤخراً أف أغلب شركات القطاع العاـ النسيجية قد استهلكت كل رأمساذلا ووقعت حتت عجز مديونية كبرية 
 كغ من الغزوؿ.    8ؿ .س على كل   1.0حتملها فوائد طائلة تبلغ 

جاري السليم ابحلفاظ على حق ادلؤسسة النسيجية ابحلصوؿ التكلفة احلقيقية وإمكانية ادلنافسة: أما إذا طبقنا ادلنطق الت
 على مادهتا األولية ابلسعر العادلي، فإننا نتوصل إىل النتائج التالية ) مقدرة بػ ؿ.س/كغ (:

 ؿ.س[  X  00   ( $ 2.20 – 8.02كغ قطن زللوج ] )  8قيمة                            02.00
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 % ) يعاد عند التصدير (       3.0رسم انتاج زراعي                              0.10
 جعالة تنشيط لصاحل مؤسسة التجارة اخلارجية  2.02
 نقل و أتمني  8.00

 اجملموع  01.02
 كغ غزؿ ابللرية السورية:  8الكلفة االمجالية لػ   

 قطن خاـ  01.02
 عوادـ  3

 كلف تصنيع  00.28
 اجملموع 808.08

ؿ.س أو   880.02=  0.30 – 808.08لفة الصافية وعند التصدير حتسم ضريبة االنتاج الزراعي فتصبح الك       
 ؿ.س.                      00$ / كغ  إذا أخذان السعر احلقيقي للدوالر أي  0.00
ضمن ىذه التكاليف تصبح الغزوؿ السورية منافسة عادلياً وتستطيع حتقيق أرابح رلزية للمؤسسة النسيجية متكنها        

ىيل الكوادر. كما أف توفري الغزوؿ للمصنعني يف القطاع اخلاص ابألسعار العادلية  سوؼ من االستثمار يف التطوير وأت
 يؤدي اىل تطور سريع يف صناعة احلياكة والنسيج والصباغ والطباعة وادلالبس اجلاىزة.

  اجلدوى االقتصادية ادلقارنة النتاج و تصنيع القطن احمللوجاجلدوى االقتصادية ادلقارنة النتاج و تصنيع القطن احمللوج
يكفي أف نطلع على بعض احلقائق اليت تقدمها لنا ادلقارنة البسيطة بني  لتبياف أفضل جدوى إقتصادية من زراعة القطن

أألؼ طن من القطن ابلطريقة التقليدية ادلتبعة حالياً وإنتاج نفس الكمية ابتباع الطريقة احلديثة عرب الري  022إنتاج  
 ابلتنقيط. وفيما يلي نص ادلقارنة: 

 ألف طن من القطن احملبوب. 300ن احمللوج ضلتاج اىل ألف طن من القط 022من أجل احلصوؿ على        
( ىكتار  028.222ىكتار ابعتماد الري التقليدي، و)020.222مساحة األراضي الالزمة إلنتاج ىذه الكمية ىي  

 ىكتار. 20222ابعتماد الري ابلتنقيط أي أف الوفر يف الطريقة الثانية يبلغ 
أي  0ـ8.032.222.222بينما ابلطريقة الثانية   0ـ 0.230.222.222 تبلغ االحتياجات ادلائية  ابلطريقة األوىل 

 .   0. مليار ـ0.130اف وفر ادلياه يبلغ  
ؿ .س بينما  ىو يف  30002ـ ابعتماد الطريقة  األوىل  822رلموع تكاليف اذلكتار ادلروي من مياه االابر بعمق  

 ن زلبوب ابلطريقة األوىل:طن قط 300.222ؿ .س. أي أف كلفة إنتاج  13031الثانية   
    020222  x 30002   =00.082.022.222     :ؿ .س. وابلطريقة الثانية 
    028222 x   13031  =80.283.231.222 ؿ.س 
  8ؿ.س بينما كلفة   02.08=300222\00.082.022.222كغ زلبوب ابلري التقليدي 8وعليو فإف كلفة  

 ؿ .س 81.00=300222\80.283.231.222كغ قطن زلبوب ابلري ابلتنقيط     
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 اخلالصة :
 طن قطن زلبوب تؤدي إىل النتائج اإلجيابية التالية:  300222إف اعتماد طريقة الري ابلتنقيط إلنتاج        

  يف طور اإلنتاج:يف طور اإلنتاج:  –– 8
 ىكتار  ميكن أف نستغلها يف زراعات اخرى.  20222_ توفري مساحة 

 عدان على وقف االستنزاؼ اجلائر للمياه اجلوفية.من ادلياه تسا 0مليار ـ 09130_ توفري 
 ؿ.س. 81.00اىل  02.08كغ من القطن اخلاـ من   8_ خفض كلفة 

 _ خفض نسبة متلح األراضي إىل احلدود الدنيا. 

  ::يف مرحلة مابعد اإلنتاجيف مرحلة مابعد اإلنتاج  --  00
 جدوى كل منها: ألف طن من القطن اخلاـ، وتوضيح  022سوؼ نضع أربعة إحتماالت لكيفية التعامل مع         
 جدوى تصدير  كامل الكميات كقطن خاـ:  .8

 $  003.022.222( $/كغ = 2920 – 8.0طن قطن خاـ بسعر ) 022222
 $828.338.022$/طن =  x 812%(   x 00 300222قيمة بذور قطن ) 

 $ 008.832.222امجايل قيمة احملصوؿ ابالسعار التصديرية = 
 النشاط االقتصادي فرص عمل تذكر.وطبعاً اليؤمن ىذا النوع من        
 x  012222$ /كغ  0.10جدوى حتويل القطن اىل غزوؿ ابلسعر العادلي ابعتبار متوسط سعر التصدير للغزوؿ  .0

0.10  =100022222  $ 
 فرصة عمل تقريباً.  00222مع األخذ بعني االعتبار أف ىذه العملية تؤمن         
وتيشريت ومناشف من اخليوط ادلسرحة ابعتبار أف سعر مبيع الكغ  ىو جدوى حتويل القطن اىل مالبس داخلية  .0

0.0 :$ 
832222 x  0.0  =8000222222  $ 

 فرصة عمل.  820222وىذه العملية توفر أيضاً حوايل        
 $: 80.حتويل القطن اىل مالبس خارجية عالية اجلودة من خيوط شلشطة ابعتبار سعر بيع الكغ ىو  0

802222 x   80 = 0002222222 $ 
 .820222فرصة بدال من  000222يف ىذه احلالة تصبح فرص العمل اليت  النوع من التصنيع    

  النتيػجة :النتيػجة :
 نستنتج شلا سبق اف حتقيق افضل جدوى اقتصادية لزراعة القطن يف سورية تتطلب االجراءات التالية :       

ري ابلتنقيط ضمن برانمج وطين ينفذ على مراحل على صعيد اإلنتاج: مساعدة الفالحني على ادخاؿ طرؽ ال 
 ؿ .س  82.020.102.222ؿ.س= 300222x  88.00وابلسرعة ادلمكنة شلا يوفر 
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على صعيد التصنيع: توفري القطن اخلاـ و الغزوؿ للصناعة السورية يف القطاعني العاـ واخلاص ابلسعر العادلي شلا  
فرصة عمل عدا فرص العمل يف مؤسسة حلج  002222ن ذلك  توفري ميكننا من تصنيع كامل الكمية زللياً وينتج ع

% من بيعو كقطن خاـ  شلا يوفر مصدراً ىاماً  000االقطاف ويف الزراعة. ويضاؼ اىل ذلك حتقيق قيمة مضافة تعادؿ 
 للعملة الصعبة.

  مقتػػػػرحات :مقتػػػػرحات :
ية تطبيق إحدى طرؽ الري احلديثة، االجتاه التدرجيي ضلو حصر تراخيص زراعة القطن يف من تتوفر لديهم إمكان .8

 على أف تتحمل الدولة جزءاً من تكاليف تطبيق تلك الطرؽ، وتقدـ قروضاً ميسرة لبقية التكاليف. 
 تركيب عدادات لكل اآلابر ادلرخصة وغري ادلرخصة.  .0
 حتديد ادلساحات ادلزروعة ابلقطن مبا ينسجم مع توفر ادلياه. .0
امل كميات اإلنتاج إف أمكن، هبدؼ حتقيق أكرب قيمة مضافة شلكنة وتوفري ادلزيد تصنيع أكرب نسبة من اإلنتاج أو ك .0

 من فرص العمل للوافدين اجلدد على سوؽ العمالة. 
توفري القطن اخلاـ وبذور القطن للمصنعني يف القطاعني العاـ واخلاص بنفس األسعار الصافية الناجتة عن تصدير  .0

مر الذي يوفر للصناعة الوطنية ميزة يف السعر عن ادلنافسني اخلارجيني بسبب جزء من تلك ادلنتجات كمواد خاـ، األ
توفري مصاريف الشحن، وعموالت الوكالء، ومصاريف التخليص اجلمركي، وكل ادلصاريف األخرى اليت يفرتض أف 

 يتحملها ادلستورد ادلنافس لصناعتنا الوطنية. 
ؿ بعد توفريالقطن اخلاـ ابلسعر العادلي شلا يؤدي اىل توفر السماح للقطاع اخلاص الصناعي إبقامة منشآت للغز  .0

 اخليوط القطنية بتشكيلة واسعة تكوف أساساً النطالقة تطوير صناعة النسيج وادلالبس القطنية يف بلدان.
                                                                                                                                      

  
    83338333//00//0000دمشق، يف دمشق، يف                                                                                                                                                                     

 رايض سيف                                                                                        
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  طن من القطن احملبوبطن من القطن احملبوب  300222300222جػػػدوؿ مقػػػػػارنة إلنتاج جػػػدوؿ مقػػػػػارنة إلنتاج 
  

 طريقة الري ابلتنقيػػػط التقليديػػػةطريقة الري  البيػػػػػػػاف

 ىكتار 028222 ىكتار 020222 مساحة االراضي الالزمة

 0مليار ـ 8.032 0مليار ـ 0.230 كميات ادلياه الالزمة للري

 0ـ 0.00 0ـ 80.00 كغ من القطن من ادلياه  8استهالؾ 

 ؿ .س 13031 ؿ .س 30002 ـ 822تكلفة اذلكتار ادلروي من االابر بعمق 

 ؿ .س 81.00 ؿ.س 02.08 كغ من القطن احملبوب  8كلفة  
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  اجلدوى االقتصادية الحتماالت تعاملنا مع زلصوؿ القطناجلدوى االقتصادية الحتماالت تعاملنا مع زلصوؿ القطن
 

  فػػػػرص العمػػػػلفػػػػرص العمػػػػل  قيمة احملػػػصوؿ  ) مليوف $ (قيمة احملػػػصوؿ  ) مليوف $ (  االحػػػػػتمػػاالتاالحػػػػػتمػػاالت

 - 008.83 تصدير كامل احملصوؿ على شكل قطن خاـ

 00222 100.0 تصنيعو وتصديره على شكل غزوؿ

 820222 8000 تصنيعو على شكل مالبس داخلية ويت شريت ومناشف

 000222 0002 تصنيعو على شكل مالبس خارجية عالية اجلودة

 
 


