
 اجلمهورية العربية السورية

 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

 
 جتربة التحول إىل الري احلديث للتكيف مع تغري املناخ  

 



 التحول إىل الري احلديث

سنوات وتكرار األمطار معدالت وانخفاض المناخية التغيرات إن 

 ازدياد عن الناجم الكبير واالستنزاف الزائد االستثمارو الجفاف

 ومحدودية المروية األراضي رقعة وتوسع المياه على الطلب

 المتاحة المياه بكميات كبير تناقص إلى أدى المائية الموارد

 .مكعب متر مليار /3,1/  قدر سنوي مائي عجز وظهور

الري كفاءة رفع أهمية و الحديث الري إلى التحول فكان 

   .المناخية التغيرات آثار من للتخفيف كوسيلة

 تحويل أن نتائج إلى توصلت الري مجال في أبحاث أن حيث 

  سيوفر الحديث الري إلى التقليدي الري من المروية المساحات

   . سنويا مكعب متر مليار /2.8-4/
 



 التحول إىل الري احلديث

استخدام ترشيد بموضوع االهتمام السورية الحكومة أولت لذلك ونتيجة 

 مواردنا من %89 يعادل ما تستهلك التي الزراعة في وخاصة المياه

 0 سوريا في المائية

إحداث المتضمن 2005 لعام ( 91 ) رقم التشريعي المرسوم صدرف 

 برأسمال ) الزراعة وزارة في الحديث الري مشروع تمويلل صندوق

 تحويلل الفالحين لألخوة لمنحها  ( سورية ليرة مليار 52،2 قدره

 .طويلة قروض شكل على الحديث الري إلى تقليديا المروية أراضيهم

التحتية لبنىا تحسينل المائية الموارد لوزارة (مليار21) ومبلغ 

 إدارة كفاءة لرفع الحكومية الري شبكات تأهيل وإعادة المائية للمشاريع

 الفترة لتلك دوالر مليار 1.5 يعادل ما مليار “73” مجموعه ما .المياه



   الواردات املائية الوسطية لألحواض املائية
.  م ( أبار ) الوارد اجلويف  3م .  ماجملموع 

 3م 
 –أنهار ) الوارد السطحي 

 3م . م ( ينابيع 
 اسم احلوض 2املساحة كم

 الريموك    6724 267   180   447  

 بردى و األعوج     8560 578   272   850  

 العاصي    21643 2244     473 2717  

 الساحل   5100   2045   290   2335

 الفرات   51238   7167   304   7471

 اخلابور ودجلة   21129   1905   483   2388

 اجملموع   114394   14206 2002   16208  

 البادية   70786   167 176   343  

 اجملموع العام 185180     14373 2178     16551



 
 خطة املشروع 

 
املساحة حتويل اإلمجالية املشروع عمل خطة تتضمن 

 إىل التقليدية الري طرق من هكتار مليون (1.2)  املروية
 . احلديث الري طرق

يؤدي احلديث الري إىل هكتار مليون (1.2) حتويل إن 
 املياه من مكعب مرت مليار /   4  - 2.8   / توفري إىل

  والبالغ املستنزفة األحواض يف العجز سد وإمكانية سنويا
 . سنويا مكعب مرت مليار 3.1
 



 الري إلى التحول إلزامية قانون ) 2010 لعام /  20  / رقم القانون صدر-

 الري إلى للتحول المقررة الخطة وتنفيذ تنظيم إلى يهدف والذي ( الحديث

 على والمحافظة المياه استخدام ترشيد بغية المروية باألراضي الحديث

 .لذلك المحدد الزمني البرنامج وفق المائية الموارد

 تجهيزها وتم المحافظات في الحديث الري إلى للتحول فرع (13) إحداث تم-

  والمختصين والفنيين المهندسين من كادر تأهيل وتم العمل مستلزمات بكافة

 بموجبة الذي 2011  / 7 / 7 تاريخ / 80 /رقم التشريعي المرسوم صدر-

   : تم

 . الحديث للري المنح قرارات بإصدار المحافظين السادة تفويض •
 كل في الحديث الري فروع في العاملين من المهندسين بعض تكليف •

 على تدريبهم وتم الحديث الري بصندوق المنوطة باإلعمال للقيام محافظة

 .التنفيذية واإلجراءات اإلعمال

واملراسيم والقرارات لدفع عملية التحول للري  القوانني
 احلديث  



 احملافظة وضمن حملية اإلجراءات كافة تأصبح وبذلك
 الطلبات بتقديم ومرورا   اخلطة وضع من ابتداء الواحدة
 الكميات وتدقيق ومطابقة والتصميم الدراسة وتدقيق
 ومتابعة بالرتكيب وانتهاء القرار وإصدار واألسعار
 وتسهيل االجناز سرعة على اإلجراء هذا ساعد وقد االستثمار
   حديثة ري شبكة لرتكيب القرض على احلصول إجراءات

القوانني واملراسيم والقرارات لدفع عملية التحول 
 للري احلديث  



    مقارنة %50 ـ 35 بني ترتاوح بنسبة املياه استهالك يف توفري•
   التقليدية الري بطرق

   العالية التكلفة ذات الطاقة استهالك يف توفري •
 . املساحة وحدة إنتاجية ورفع نتاجاإل تكاليف ختفيض •
  للفالحني السنوي الدخل حتسني وبالتايل اإلنتاج نوعية حتسني •

 االقتصادي للمشروع العائد



 احملافظات يف املروية الزراعة مناطق يف واملزارعون الفالحون  •
 احلكومية الري ومشاريع ( اآلبار ) اجلوفية املياه على وخاصة

 غري وخاصة  الفالحية للجمعيات املروية الزراعة مناطق •
  حديث ري شبكات تركيب على منهم القادرين

 0 احلديث الري طرق مع متوافقة مبحاصيل املزروعة املناطق•

 

 املستفيدون من املشروع



  الشبكة قيمة من % 50 بنسبة  المشروع تمويل صندوق يساهم•

 في حديثة ري شبكة بتركيب يرغبون الذين للفالحين مجانية منحة

 بقرض تمنح  الشبكة قيمة من %50 الـ  وباقي المروية أراضيهم

 .  %4 بسيطة بفائدة  عام / 20 / لمدة األجل طويل

 منحة الشبكة قيمة من %60 بنسبة المشروع تمويل صندوق يساهم•

        يسدد حيث نقدا   بالتسديد المستفيد رغب إذا للفالحين مجانية

 . فقط الشبكة قيمة من % 40

  عمولة سنويا   % 2 بنسبة المشروع تمويل صندوق يساهم•

 تحصيل ومتابعة بمنح قيامه لقاء التعاوني الزراعي للمصرف

 .( القرض قيمة من %7 حوالي تشكل وهذه ) القروض
 

 لتشجيع الفالحني مزايا نظام اإلقراض 
  



نفذت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي حمالت إرشادية و إعالمية حول أهمية 

  :التحول إلى الري الحديث ومزايا قروض المشروع وبشكل متكرر من خالل
 عروض المسرح الجوال في كافة المحافظات السورية •

عرض أفالم إرشادية واستراحات إعالنية حول مزايا قروض الري الحديث وأهمية ترشيد استخدام •

 المياه  في التلفزيون 

 نشر العديد من المقاالت الصحفية •

 عرض مزايا قروض الري الحديث على الشريط اإلخباري في التلفزيون وبشكل متكرر  •

إضافة إلى اللقاءات والندوات مع األخوة الفالحين واأليام الحقلية والحقول اإلرشادية على طرق  •

 الري الحديث  وفي أغلب المحافظات 

  طباعة مطويات ونشرات إرشادية  وتوزيعها على الفالحين•

 المشاركة في عدد من المعارض الزراعية في عدد من المحافظات •

 (شركة وجهة عامة وخاصة  40) تنظيم المعرض الزراعي التخصصي األول لتقنيات الري الحديث  •

 تنتج تقنيات الري الحديث

الجانب اإلرشادي لنشر التقنية لدى الفالحين



o اعتماد آلية مبسطة لإلقراض يطلب فيها : 
o مستند احليازة 
o رخصة املصدر املائي 
o طلب احلصول على القرض ودراسـة مقدمـة مـن الشـركة التـي أختارهـا

 الفالح

o تقديم الدعم الفني واإلرشادي للفالح عند رغبته باحلصول على شبكة ري
 حديث بتمويل ذاتي من قبله 



oالري لتقنيات املنتجة واملعامل الشركات من عدد اعتماد 
 بلغ حيث الزراعة وزارة قبل من املعلنة الشروط وفق احلديث

 وكالة / 16 /و ومعمل شركه / 44 /   احمللية الشركات عدد
 . واألجنبية العربية للشركات

oعلى املروية للمساحات احلديث للري التحول قروض منح  
  عام يف احلصر بقوائم املعتمدة و / املرخصة غري /   املخالفة اآلبار
2001 . 

oيف احلديث الري وإكسسوارات أنابيب الختبار خمرب إنشاء مت 
 . ايفاد من بتمويل  ( اختبار جتربة 16 )احلسكة

 
 



 

   



 
ــل الفالحــني • ــريا  مــن قب ــوال  كب ــى قب الق

ميـاه ري –مساحات كبـرية ) وخاصة يف املنطقة الشرقية 
 (.تكاليف منخفضة  –سطحية 

ــاه ذات نســبة • ــري باملي حــل مناســب لل
ميليموز ويف احلـاالت /  3ملوحة تزيد عن 

التي ال ميكـن اسـتخدام الـري بـالتنقي  
 والري بالرذاذ

تساعد برفع كفـاءة االسـتخدام و جتـان  •
توزيع املياه ضمن احلقل وتـوفري يف امليـاه 

 (مقارنة بالري التقليدي %  35ـ  25حبدود 



إحداث قسـم للشـؤون الفنيـة ودوائـر وشـعب يف •
 الفروع يف احملافظات لتنفيذ التسوية بالليزر 

تدريب العاملني والفنيـني يف هـذه الفـروع علـى •
 .تشغيل واستخدام هذه التجهيزات 

 

جــرار وجهــاز تســوية /  30/ التعاقــد علــى توريــد•
 (مل ينفذ بسبب الظروف الراهنة ) بالليزر إضافية 

جــرار وجهــاز تســوية /  30/ التعاقــد علــى توريــد•
بالليزر إضافية عن طريق مشروع التنمية الريفية 

مل ينفـذ بسـبب الظـروف ) يف املنطقة الشمالية الشرقية 
 (الراهنة 



  





 تقديم الطلب وتدقيق الوثائق والدراسة 



 املسح احلقلي وإعداد املخططات وتصميم الشبكة  



 تأمني الشبكة ومستلزماتها وفق التصميم املعتمد 



 تركيب الشبكة 



 التأكد من أداء التجهيزات املركبة يف احلقل بعد االستثمار والتشغيل  



  استالم الفالح للتجهيزات جاهزة لالستثمار





 وشكرا  إلصغائكم 


