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اخلارطـــــــة االستثماريــــــة الزراعيـــــــــــة

يف حمافظة الرقــة
 
 
 
 

 
1ـ الموقع والمساحة :

-   تقـع م�اف�ـة ال�قـة في ال���قة ال��ال�ة ال����ة م� ال��ه�ر�ة الع���ة ال��ر�ة، ب�� خ�ـي ع�ض (35.15ْ - 36.45ْ  م) و��� خ�ي ��ل (38.00ْ - 39.35ْ م) وت�لغ م�اح�ها
1.962/مل��ن ه��ار وت��ل 10.6% م� م�احة س�ر�ا. تع� م�اف�ة ال�قة م� ال��اف�ات ال��ی�ة وال�اه�ة و���ها م� ال��ال ت���ا وم� ال��ق م�اف��ي دی� ال�ور وال���ة وم�

ال���ب م�اف�ة ح�� وم� الغ�ب م�اف��ي حل� وح�اه. وت��ل م�اف�ة ال�قة ���قعها ه�ا م��قة  أساس�ة ت��� ب�� م�اف�ات ال����ة وال��اف�ات ال��ال�ة وال�س�ى.
-        وت��زع أراضي ال��اف�ة على ال��ل ال�الي:

% م� م�احة ال��اف�ةال��احةال��ان
82894842.25أراضي قابلة لل�راعة:

81341741.46×     م�����ة
155310.79×     غ�� م�����ة ( س�ات – راحة – دورة زرا��ة)

648153.30أب��ة وم�اف� عامة:
666903.39أنهار و����ات:

332251.7أراضي ص���ة ورمل�ة:
95178248.52م�وج وم�اعي:
161260.82أراضي ح�اج�ة:

      -   ال���ر: ال����عة اإلح�ائ�ة ال�را��ة 2007.
 

2ـ المناخ:
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-        ����� على م�اف�ة ال�قة ن��ذجان م� ال��اذج ال��اخ�ة ال�ائ�ة في س�ر�ا :
أ ـ ال��اخ ال���س�ي ال�ع��ل: و���ف �ف�وق ح�ار�ة مل���ة ب�� ال��� وال��اء والل�ل وال�هار وذل� في ش�ال ال��اف�ة .

ب ـ ال��اخ ال���س�ي ش�ه ال�اف: و���ف ب�ج�د فارق ح�ار� ك��� ب�� ال��� وال��اء و��ل� ب�� الل�ل وال�هار، وفي ال���ات األخ��ة أص��� ����تي األس� وال�ع� �ات�اعه�ا
وام��ادیه�ا ت��الن عامًال مل�فًا ج�ی�ًا ال��اف�ة.

 

ال��ارة: ی��اوح مع�ل ال��ارة في ف�ل ال��� ب�� (35ْم – 40ْم) ب���ا ت�لغ في ف�ل ال��اء ب�� (3ْم ـ9ْم)، وق� س�ل� م�ی�ة ال�قة ح�ارة ع��ى في شه� آب ل��ة 1963م بلغ� /44/ درجة
م���ة وق� ت��ف� درجة ال��ارة في �ع� ل�الي ال��اء إلى مادون ال�ف�.  

ال��اح: ت��د في ال��اف�ة ال��اح الغ���ة وال�����ة الغ���ة ش�اًء ،أما في ال��� ف�ه� ه�ه ال��اح على ال��اف�ة ���� �ه�ر ال�غ�� ال���فة وتع�ل م� ح�ارة ال��� ال��ی�ة.
 

×  ك�ا ت�ع�ض ال��اف�ة ل��اح ش�ال�ة �اردة ت��� ان�فاض ش�ی� لل��ارة ش�اًء وتل�ف م� ح�ارة ال�� ص�فًا، أما ال��اح ال����ة فهي �اردة جافة في ال��اء. ت�ع�ض ال��اف�ة ل�غ��ات

ف�ائ�ة في ال�غ� ال��� ی�اف� ذل� ه��ب ر�اح ش�ی�ة وخاصة �ع� ال�ه� في أ�ام ال���. و�ع� إن�اء ����تي األس� و ال�ع�.
3ـ األمطار:

          ی��� ال��ول ال�الي م��س� األم�ار الها�لة في ال��اف�ة ح�� ال���ات ال����ة خالل الف��ة (1998/1999 – 2006/2007) :
ال�ح�ة: مل�

ال���س�1998/19991999/20002000/20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/20062006/2007ال��ان

81.480.5229177.3192.3215.8123168129.5155.2ال�قة

181.7186.8286284.9244.3297.6272.7204.2182.5237.9تل أب��

-        ال���ر: ال����عة اإلح�ائ�ة ال�را��ة لعام2007.
 

4ـ التضاریس:
-   ت��� م�اف�ة ال�قة على م��قة ســهل�ة خ��ة ت��ل م�ا�� واسعة م� ح�ض الف�ات وال����ة وال�اد�ة وت�تفع ع� س�ح ال��� ما ب��(240-630) م. في ال��اف�ة �ع� االن�فاعات
ال���ان�ة م�ل ج�ل (ال����) ال�� �قع ش�ال م��قة ال��امة وعلى �ع� /30/ك� م� م�ی�ة ال�قة. ك�ا ی�ج� في ال���ب �ع� ال��تفعات اله�اب�ة وال�ي تع� ام��ادًا ل�ه�ل ال�اد�ة وت��هي

ع�� ال�فة ال���ى ل�ه� الف�ات . في م��قة ال����ة و�لى ال��ال ال��قي م� ال��اف�ة ت�ه� م�تفعات (��ال ال��ا) .
 
 

5ـ المیاه:
-   تع��� ال��اف�ة على نه� الف�ات وه� ذو ج��ان دائ� �اإلضافة إلى نه� ال�ل�خ ال�� ����� م�اهه م� رواف� ال�د�ان وال��اب�ع ال�ي تقع في ش�ال ال��اف�ة. وتع��� ه�ه ال��اف�ة على م�اه
����تي األس� وال�ع� ال�ي تع���ان أك�� وأض�� م��ر مائي في س�ر�ة وتق�مان �إغ�اء ال��اه ال����ة وال��اب�ع واآل�ار وق� ساع� ت�ف� ه�ه ال��ادر ال�ائ�ة على ال��سع في م�احة

األراضي ال�را��ة ال��و�ة.
-        نه� الفـ�ات: �ق�ع م�افة /170/ ك� ض�� أراضي ال��اف�ة.

-   نه� ال�ل�خ: ����ق نه� ال�ل�خ أراضي م�اف�ة ال�قة م� ال��ال إلى ال���ب ���ل 135/ك�، وت�لغ م�احة ح�ضه 7171/ك�2 ی�لغ ال�ع�ل ال�س�ي  ل����فه 4.1/م3/ثا، و��لغ

ت���فه في م�سـ� ال���انـات 7.2/م3/ثا، و��ع�ض لل�فاف في م�س� ال��ارة العال�ة ص�فًا.
-   ال��ود ال�ائ�ة: س� الف�ات ��اقــة ت�����ـة مق�ارها 14/مل�ار م�� م�ع�، س� ال�ع� ��اقة ت�����ة مق�ارها 90/مل��ن م�� م�ع� .

سنة االجنازالطول مارتفاع األعظمي ممساحة احلوض املائي 1000/م2الطاقة التخزينية 1000/م3املوقعاسم السد
141000006400006745001978ال�قةالف�ات
90000271501226501987ال�قةال�ع�

و���ا یلي ج�وًال ی��� م�ادر و��ق ال�� لعام 2007:
ال��احة:ألف ه��ار

ا�موع
منها �لري احلديثاألراضي املروية

من اآل�ر
النسبة من
اإلمجايل

من املشاريع
احلكومية

النسبة من
اإلمجايل

من األ�ار
والينابيع

النسبة من
اإلمجايل

ري �لرذاذ
النسبة من
اإلمجايل

ري �لتنقيط
النسبة من
اإلمجايل

ا�موع
النسبة من
اإلمجايل

187.864.934.58%79.942.55%4322.9%4.386%0.714%52.66%

-        ال���ر: ال����عة اإلح�ائ�ة ال�را��ة لعام 2007.
 
 
 

6ـ السكان :
-        ع�د س�ان م�اف�ة ال�قة /824000/ ن��ة في عام 2007، م�زع�� ح�� ال��ول ال�الي :

ال�ح�ة: ألف ن��ة

البيان
اإل�ثالذكور

ا�موع
النسبة من اإلمجايلالعددالنسبة من اإلمجايلالعدد

16219.2215618.51318ح��

26731.6725830.60525ر��

42950.8941449.11843ال����ع
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-        ال���ر: ال���� ال����� لإلح�اء ال����عة اإلح�ائ�ة 2007  .
 

7ـ الفعالیات االقتصادیة:
-        �ع�ل ح�الي75% م� ال��ان �ال�راعة، أما ال�اق�ن ��ع�ل�ن �ال��ارة وال��اعة وال�ه� ال����ة ال���لفة.

أوالً: الزراعة:
-   ت��از م�اف�ة ال�قة  ب�ج�د م�احات واسعة م� األراضي  م�زعة ب�� أمالك خاصة وأمالك عامة، تق�� ه�ه األراضي إلى أراضي م�و�ة وأراضي �عل�ة وت����� في زراعة ال��اص�ل
االس��ات���ة(ق�� – ق�ح – ش�ن�ر س���...) وال��ار و�ع� أن�اع األش�ار ال����ة، إضافًة إلى األراضي ال�ي ت�� ال����قعات وال��ر ال�ه��ة.  ت��ل األراضي القابلة لل�راعة ح�الي

42 % م� أراضي ال��اف�ة.
-   ساه� ال��سع في م�ار�ع اس��الح األراضي وع�ل�ات غ�ل ال���ة ومقاومة ال�ل�حة في ز�ادة  م�احة األراضي ال�را��ة في ال��اف�ة.  

 
أ- الشق النباتي:

-        ت��ف ال�راعة في م�اف�ة ال�قة �أنها تقل���ة. و���ا یلي أه� ال��اص�ل ال����ة في ال��اف�ة:
 

1ـ أھم المحاصیل الصیفیة :                                                                                                  ال��احة: ه��ار ـ  اإلن�اج: �� ـ الغلة: كغ/ه��ار

غلةإن�اجم�احةاالس� اإلن�ل���االس� العل�يال��ـان
ن��ة اإلن�اج م� اإلج�الي ال��ر�

%

Zea maysMaize1247349632397928.03ذرة صف�اء

Gossypium spCotton61807273072441838.38الق��

Sesamum indicumSesame3792486547.70ال����

Beta vulgarisSugar Beet64172462383837218.02ش�ن�ر س���

Lycopersicum EsculentumTomato48914779302232.02ال���ورة

���Lycopersicum EsculentumWater Melon100012587922587742.65خ أح��

���Phaseolus VulgarisMusk Melon2856436431528127.49خ أصف�

Vigna SinensisGreen Kidney3919148973.01ل���اء خ��اء

Solanum melongenaEgg-Plant4807965165945.20ال�اذن�ان

Cucumis SativusCucumbers andخ�ار وق�اء
Snake1882792148511.91

Allium SativumOkra8136344812.37ال�ام�اء

Hibiscus EsculentusSquash561089194461.18ال��سا

Cucurbita PepoGreen Pepper1381892137102.40الفل�فلة

Glycin maxSoya Beans8881169131656.80ف�ل ال���ا

-        مالح�ة: اس��ع�ت ال��اص�ل ال�ي تقل ن���ها ع� %1 .
-        ال���ر: ال����عة اإلح�ائ�ة ال�را��ة لعام 2007.

 
2ـ أھم المحاصیل الشتویة :                                                                                                             ال��احة: ه��ار ـ اإلن�اج: �� ـ  الغلة: كغ/ه��ار

غلةإن�اجم�احةاالس� اإلن�ل���االس� العل�يال��ان
ن��ة اإلن�اج م� اإلج�الي

ال��ر� %
Triticum spWheat175007559805319913.85الق�ح
Hordeum VulgareBarley317497327101034.17ال�ع��
Vicia FabaBroad beans29343314781.74ف�ل ح�
Cuminum cymintumCumin31305961902.99ال���ن

Hordeum VulgareGrazing barley90511695651873424.09ال�ع�� ال�ع��
Beta Valgaris ssp CiclaWheat20461230503.49ال�ل�

-        مالح�ة اس��ع�ت ال��اص�ل ال�ي تقل ن���ها ع� %1 .  
-        ال���ر ال����عة اإلح�ائ�ة ال�را��ة لعام 2007.

 
3ـ أھم األشجار المثمرة:                                                                                                       ال��احة: ه��ار ـ ع�د األش�ار: �األلف ش��ة ـ اإلن�اج: ��

مساحةاالسم اإلنكليزياالسم العلميالبيان
عدد األشجار

نسبة اإلنتاج من اإلمجايل السوري %إنتاج
املثمر منهاا�موع

Punica granatumPommegrantes15361.744118948.85رمان

Olea EuropeaOlives100791732.1891.41016815.85ال����ن
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-        ال���ر: ال����عة اإلح�ائ�ة ال�را��ة لعام 2007.
-        مالح�ة: ی�ج� ح�الي مل��ن ش��ة ز���ن ت� زراع�ها ح�ی�ًا وس�ف ت�خل ��ر اإلن�اج ق���ًا

 
ب - الشق الحیواني :

-   ت��ل ال��وة ال���ان�ة م�ردًا هامًا م� م�ارد ال�خل ال��رعي في م�اف�ة ال�قة و���ا یلي أه� ال���انات ال�را��ة وم���اتها:
ال��احة: ه��ار ـ اإلن�اج: �� ـ الغلة: كغ/ه��ار

النوع
العدد

(الوحدة رأس)

املنتجـــــــات
احلليب (طن)

اللحوم
(طن)

الصوف
(طن)

الشعر
(طن)

بيض املائدة
(ألف بيضة)

العسل
(طن)

جمموع
احلليب

مستهلك
طازج

نواتج أخرىجنبزبدةمسن

----36-17964201941091014264795األ�قار
---257432862-2860343940262451512893519600األغ�ام
--100-996-198958926836948158544ال�اع�

----6-----293215ال�ام�س
-44548--332------277000ال�واج�

17----------3200ال��ل(خل�ة)
-----------2328ج�ال

----747-------أس�اك م�اه ع��ة

-        ال���ر ال����عة اإلح�ائ�ة ال�را��ة لعام 2007.
 

ثانیاً: الصناعة:
-   شه�ت ال��اف�ة في العق�د ال�الثة األخ��ة م� الق�ن ال�اضي ��ام  ال��اعات ال��ی�ة وفي مق�م�ها مع�ل ال��� وم�اح� ال�ق�� ووح�ة ال����� وال����� ومع�ـلـي ت���� ال�رة ال�ف�اء

ومع�ل اآلّج� ال�ار� ومع�ل ال��� وال�جاج وال��اه الغاز�ة وتع��ة غاز ال��تان ومع�ل الغ�ل وال���ج وورشات اآلالت واألدوات ال�را��ة، ف�ًال ع� وج�د الع�ی� م� ال���آت ال��ا��ة
ال�اصة ال��م�ة واالس�هالك�ة و��ل� ال��اعات ال�قل���ة لألز�اء ال�ع��ة واألدوات ال��ل�ة.

 
و���ا یلي ج�ول �أه� ال��اعات الغ�ائ�ة ال��ج�دة في ال��اف�ة:                                                                                   ال�ح�ة: ��

الطاقة اإلنتاجيةعدد املنشآتنوع الصناعة
1600خ�ن وت���� وت�ض�� الف�اكه وال���اوات
1100ص�اعة مع���ة على ال����(ال�الوة)

11200ص�اعات أعالف م��لفة
22100ع�� ال����ن

-        ال���ر وزارة ال��اعة – م�ی��ة ص�اعة ال�قة .
مالح�ة: كافة ال����ات ال�را��ة ال��ا��ة في م�اف�ة ال�قة (م��� – ت�� – ع��) ت����م حال�ًا لالس�هالك ال��اش� وال �قام على ه�ه ال����ات أ� ص�اعة، ول�� �ال���ة لل����ن فه�اك

مع��تان �اش�ت ع�لها في ال�قة م�� ف��ة وج��ة.
 

ثالثاً: التجارة:
-   إن ال��قع ال�غ�افي ال���� لل��اف�ة أع�اها دورًا ت�ار�ًا ب�� م��قة ال����ة وح�ض الف�ات م� جهة و��� م�اف�ات ال�اخل وال�احل م� جهة ثان�ة. وألس�اق ال�قة ال�����ة في م�ا�قها

دورًا في ت���� ح��ة ال��ادالت ال��ار�ة س��ا في م�ال ت�ارة م�اص�ل ال���ب  واألص�اف  وال�ل�د واألل�ان وم��قاتها وأه�ها ال���.
-   و��ج� في ال�هة ال�����ة ال����ة لل��ی�ة س�ق ل��ارة ج�لة ال����ات ال�را��ة ت�لغ م�اح�ه20/ دون� و����ن م� 63/م���ًا �اق�ه ال��م�ة 300/ ��، ك�ا ی��اج� في ال�هة ال��ال�ة

ال����ة لل��ی�ة س�ق لل�اش�ة ت�لغ م�اح�ه 30-35/ دون� سع�ه ح�الي 1000/ رأس غ��.
 

8- النقل والمواصالت:
-   ت���ع م�اف�ة ال�قة ����ة م���ة م� ال��ق ال����عة ت���ها ب���ة ال��اف�ات ال��ر�ة م� جهة وت��� ب�� م�ن ون�احي وق�� ال��اف�ة م� جهة أخ��، وق� ساه�� ه�ه ال���ة في

اض��الل الف�ارق ب�� ال��ی�ة وال��� وازدهار ح��ة ال�قل وال��احة، وم� أه� ال��ق في ال��اف�ة :
-   ك�ا ���� خ� ال��ة ال��ی��ة ع�� أراضي ال��اف�ة، وه� خ� ح�ی� تع�ل عل�ه قا��ات ل��� ال��ائع ول�قل ال��اب وت� إن�اء الع�ی� م� ال���ات على ه�ا ال�� ال��ی��، م� أه�ها

تل� ال��ج�دة  في ال�قة وال��رة .
الفرص االستثماریة المتاحة في المحافظة :

1ـ إنتاج األسماك في بحیرة األسد :
·        م�قع ال���وع: ����ة األس�.

·    م��رات ال���وع: ی�لغ إن�اج األس�اك في س�ر�ا 17/ ألف ��، وال ی��اوز ن��� الف�د ال��ر� م� األس�اك س���ًا 1/كغ وه� م��س� م��ني ج�ًا، وه�اك �ل� م��ای� على ه�ه ال�ادة ح��

تع��� األس�اك ال��یل األرخ� ل�أم�� ال��وت�� في العال�. وتع��� ����ة األس� م� أك�� ال����ات ال�ائ�ة في س�ر�ا ال�ي ت��ل عامًال مه�ًا ل����ة األس�اك وف� أسل�ب ال����ة ال���فة،
وض�� أقفاص م���ة إضافة إلى ن���ة األس�اك الف�ات�ة ال����ة وال��غ��ة في األس�اق.

·        األس�اق ال���ه�فة: ال��ل�ة ـ ال�ول ال��اورة.
·        ن�ع االس���ار: اس���ار خاص وس���ف� دراسة ال��و� االق��اد�ة ق���ًا ل�� وزارة ال�راعة.
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2ـ إنتاج األسماك في بحیرة البعث :

·        م�قع ال���وع: ����ة ال�ع�

·    م��رات ال���وع:  تع��� ����ة ال�ع� ثاني أك�� م��ح مائي في ال��اف�ة ح�� ت�لغ �اق�ه ال������ة /90/ ألف م�� م�ع�، وت���� ی��ف� ال��اد الغ�ائ�ة ال�����ة ل�ع� األن�اع ال����ة

م�ل س�� ال�ارب الع��ي، ول�ل� فإن م�ل ه�ا ال���وع ��ل� م��ة ن���ة.
·        األس�اق ال���ه�فة: ال��ل�ة ـ ال�ول ال��اورة.

·        ن�ع االس���ار: اس���ار خاص .

 
3ـ معمل لألعالف:

×     م�قع ال���وع: ال��ی�ة ال��ا��ة في ال��اف�ة.

×  م��رات ال���وع: االس�فادة م� ال��اد األول�ة العل��ة ال��احة في ال��اف�ة ل����عها وت���لها إلى أعالف جاه�ة ت�� �ع� اح��اجات ال��وة ال���ان�ة في ال��اف�ة.

×     األس�اق ال���ه�فة: ال��ل�ة وال�ول ال��اورة .
×     ن�ع االس���ار: اس���ار خاص.

 
 

4ـ تطویر إنتاج وتسویق وتصنیع الحلیب:
×     م�قع ال���وع: تل أب�� – ال��رة - م���ة.

×  م��رات ال���وع: ی�لغ إن�اج م�اف�ة ال�قة م� ال�ل�� ��افة أش�اله(أ�قار ـ أغ�ام ـ ماع� ـ جام�س) ح�الي 100/ألف �� س���ًا، و���ع الق�� األك�� م� ه�ه ال���ة على ال���قة ال�قل���ة

ب�اس�ة ورشات م�ل�ة إلن�اج م��قات ال�ل�� أما ال���ات ال�ي ال ت��ع م�ل�ًا ف��قل إلى معامل األل�ان في م�اف�ة حل�.
×     األس�اق ال���ه�فة: دول ال�ل�ج الع��ي ـ ال�ول ال��اورة ـ ال��ل�ة .

×     ن�ع االس���ار: اس���ار خاص.
 

5ـ تصنیع وتكریر الزیوت النباتیة:
×     م�قع ال���وع: ال��ی�ة ال��ا��ة في ال��اف�ة .

×  م��رات ال���وع: أد� ان��ار زراعة الق�� وال�رة ال�ف�اء إلى ت�ف� ال��اد األول�ة الالزمة إلقامة م��ع إلن�اج وت���� ال���ت ال��ات�ة.

×     األس�اق ال���ه�فة: دول ال�ل�ج الع��ي ـ ال�ول ال��اورة ـ ال��ل�ة .
×     ن�ع االس���ار: اس���ار خاص .

 
6- استثمار مباني ومنشأة الخیول العربیة وتربیة الخیول :

×     م�قع ال���وع: م�ی�ة ال�قة.

×  م��رات ال���وع: تع��� م��أة األس� للف�وس�ة ص�ح ح�ار� أح��� ع�ة ���الت دول�ة، وت�لغ م�اح�ها 450 دون� م�ا�ة ���ر ��له/2300م/ وت��� م�اني اإلدارة وف��ق ی�ألف م�

أر�ع ��اب� وت�اسات ص���ة، ك�ا ت�� م�رج رئ��ي ���ل /161م/ وع�ض /12م/ ی��ع ل���ة آالف م�ف�ج. وم� ال���� في حال اس���ار  تل� ال���أة ( �اإلضافة إلقامة ���الت
الف�وس�ة ف�ها) إن�اج ال���ل الع���ة األص�لة، ت�ه��ًا ل���ی�ها إلى كافة دول العال�

×     األس�اق ال���ه�فة: دول ال�ل�ج الع��ي ـ ال�ول ال��اورة ـ ال��ل�ة .
×     ن�ع االس���ار: اس���ار م���ك.

 
 
 

7- معمل إلنتاج  البرغل والمعكرونة والفریكة:
×     م�قع ال���وع: م�ی�ة ال�قة .

×  م��رات ال���وع: بلغ إج�الي إن�اج م�اف�ة ال�قة م� م���ل الق�ح /631946/ �� خالل عام 2005 وتل� ال���ة م��عة إلقامة م��آت تع��� على الق�ح ك��اد أول�ة في ص�اع�ها

م�ل(ال�ع��ونة وال��غل والف���ة)، و تع���ها �أح� ال��ق الف��ة ت�ه��ًا ل����قها في األس�اق ال��ل�ة وال�ارج�ة.
×     األس�اق ال���ه�فة: دول ال�ل�ج الع��ي ـ ال�ول ال��اورة ـال��ل�ة .

×     ن�ع االس���ار: اس���ار خاص .
 

8- معمل إلنتاج  الغزول القطنیة :
×     م�قع ال���وع: م�ی�ة ال�قة .

×  م��رات ال���وع: بلغ إج�الي إن�اج م�اف�ة ال�قة م� م���ل الق�� /228413/ �� خالل عام 2005 وتل� ال���ة م��عة إلقامة م��آت غ�ل ون��ج.

×     األس�اق ال���ه�فة: دول ال�ل�ج الع��ي ـ ال�ول ال��اورة ـ ال��ل�ة .
×     ن�ع االس���ار: اس���ار خاص .


