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 التمويل الزراعي

 ماهية التمويل الزراعي

التمويل الزراعي أحد فروع عمم االقتصاد الزراعي الذي يبحث في إمكانيات تنمية القطاع  عمم يعد
الزراعي، وذلك بيدف زيادة اإلنتاج الزراعي، وتأمين حاجات السكان من مختمف المنتجات الزراعية  

بالمواد  كذلك المساىمة الفعالة لمقطاع الزراعي في تنمية القطاعات االقتصادية األخرى من حيث مدىا
 األولية وغيرىا .

نتاجيتو، باإلضافة  عمم يتناول التمويل الزراعي رأس المال الزراعي من حيث استخداماتو وا 
مع التقدم التكنولوجي اليائل في  لمصادر الحصول عميو وطرائق تنميتو، ولقد تزايدت أىمية ىذا العمم

ن جميع المجاالت، وىو يعتمد أساسًا عمى رأس المال لتحقيق أ ىدافو الخاصة بنواحي زيادة اإلنتاج، وا 
لحاحًا بالنسبة لمدول النامية  ، حيث يمعبأىمية تأمين رؤوس األموال واستخداماتيا تبدو أكثر وضوحًا وا 

خاصًة أن ىذا العامل  رأس المال دورًا كبيرًا وحاسمًا في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية ليذه الدول
يتسم بالندرة فييا، وأن النقص وعدم الكفاية من ىذا العنصر يعد من األسباب الرئيسة لمتخمف وتدىور 

 . مستويات اإلنتاج وانخفاض مستوى معيشة السكان

كما تيدف دراسة التمويل الزراعي إلى تحميل جوانب الطمب والعرض لرؤوس األموال الالزمة 
، فيو يبحث في حاجة المزارعين لرؤوس األموال الالزمة لمقيام بمختمف  جية الزراعيةلمعمميات اإلنتا

أعمال اإلنتاج الزراعي؛ أي يبحث في جانب الطمب عمى رأس المال الزراعي، كما يبحث في نواحي 
الزراعية من خالل دراستو لممؤسسات القائمة ووظائفيا ومدى نشاطيا وفاعميتيا  العرض لرؤوس األموال

في تأمين رؤوس األموال الكافية وتوصيميا لممزارعين في األوقات والشروط المناسبة لمقيام بنشاطيم 
 الزراعي؛ أي يبحث في جانب عرض رأس المال الزراعي .

 األهمية االقتصادية لمتمويل الزراعي

 تنبع األىمية االقتصادية لمتمويل الزراعي من خالل : 

ول إلى مرتبة تممك األراضي في وقت أقصر فيما لو اعتمدوا فقط يستطيع صغار المزارعين الوص -1
 . عمى ادخارىم الشخصي الضئيل
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توفير رأس المال لممزارعين بمختمف األوقات لتغطية تكاليف العمميات الزراعية وتمبية مطالب  -2
 الدخل .االستثمار في المجال الزراعي، ألن اإلنتاج الزراعي يتسم بالموسمية، وبالتالي موسمية 

بالزراعة فتزداد دخوليم ومدخراتيم، وبالتالي زيادة الدخل الزراعي القومي  يزيد من كسب العاممين -3
 وتحقيق الرفاىية االقتصادية لممجتمع .

كونو يوفر القروض قصيرة ومتوسطة األجل فإنو يساعد عمى ضمان استمرارية اإلنتاج وزيادة كميتو  -4
 وتحسين نوعيتو .

 التمويل الزراعيمصادر 

يعد رأس المال من أىم عناصر اإلنتاج الزراعي، ويقسم إلى رأس مال ثابت ورأس مال متغير  
ويشمل رأس المال الثابت األرض والمنشآت والمباني واآلالت والمعدات ... ، أما رأس المال المتغير 

تمزمات اإلنتاج التي تستيمك خالل فيشمل البذور واألسمدة والمبيدات والوقود وأجور العمال وغيرىا من مس
، ويتوقف تكوين رأس المال في أي مجتمع عمى الظروف االقتصادية السائدة، ففي عممية إنتاجية واحدة

الدول النامية نجد أن الدخل الذي يحصل عميو المزارع يكون عادًة منخفضًا ، مما يؤدي إلى ضعف القدرة 
الستثمار، وبالتالي ضعف معدل التراكم الرأسمالي في الزراعة عمى االدخار، وبالتالي ضعف القدرة عمى ا

لإلنتاج الزراعي من مصادر مختمفة، ويمكن تصنيف  لذلك يتجو المزارع لمحصول عمى رأس المال الالزم
 مصادر التمويل الزراعي عمى النحو اآلتي :

 مصادر تمويل ذاتية –أواًل 

في تمويل العمميات التي يستمزميا  موارده الذاتيةيقصد بالتمويل الذاتي اعتماد المزارع عمى  
 نشاطو اإلنتاجي، وأىم مصادر التمويل الذاتي :

 الربح -1

 ىو الفرق بين الحصيمة النقدية من بيع المنتجات الزراعية وتكمفة إنتاجيا؛ أي : 

 تكمفة إنتاج المبيعات  -الربح  =  المبيعات           
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 الميراث والهبات -2

لميراث الحصول عمى الممكيات الزراعية من األجيال السابقة من المالكين لألراضي يتم با 
عمى مكتنزات من المجوىرات أو النقود، أما اليبات أو اليدايا فيو  الزراعية، كذلك قد يتم الحصول

ًا ال حصول المزارع عمى أموال من الغير دون أن يقوم بردىا، ويمكن القول أن الميراث واليبات يعد مصدر 
 يستيان بو من رأس المال الزراعي، ويمعب دورًا ميمًا في العممية اإلنتاجية إذا توفر بالشكل الكافي .

 االدخار -3

يعد االدخار من أىم مصادر الحصول عمى رأس المال الالزم لمعممية اإلنتاجية، وىو يمثل الجزء  
، ويمكن القول أن المدخرات لفترة معينةالذي يقتطعو المزارع ويخرجو من دائرة اإلنتاج واالستيالك 

الزراعية في الدول النامية قميمة جدًا وال تكفي لتأمين رأس مال زراعي بالمقادير المناسبة لمعمميات 
 اإلنتاجية، وذلك نظرًا النخفاض دخول غالبية المنتجين الذين ىم عمى الغالب من صغار المزارعين .

 اإليجار -4

زه رأس المال إلى تأجير عناصر إنتاج يممكيا لمغير، وذلك بغية الحصول يمجأ المزارع الذي يعو  
عمى مبالغ نقدية أو عينية يتفق عمييا الطرفين، ويأخذ اإليجار أشكااًل متعددة بالحصة أو المشاركة... 

 حسب االتفاق عمى المنفعة بين األطراف المعنية .

 خارجية تمويل مصادر –ثانيًا 

 مصادر خارجية وقد تكون :تعني االقتراض من  

 دول أخرى ، شركات دولية ، بنوك وىيئات دولية ...( ( مصادر دولية -1

 مصادر قطرية : وتشمل : -2

مصادر خاصة : وتضم األفراد والمرابين والتجار والوسطاء ويستغمون عوز المزارع لرأس المال  –أ 
 ويفرضون عميو فوائد كبيرة .

ىم الحكومة فييا بأكثر من نصف رأسماليا ويساىم األفراد والتعاونيات مصادر قطاع مشترك : تسا  -ب
 والجمعيات األخرى بباقي رأس المال ) بنك التسميف الزراعي في مصر( .
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مصادر حكومية : مثل البنك المركزي، المصرف الزراعي التعاوني، المصرف التجاري، المصرف  –ج 
 شعبي .العقاري، المصرف الصناعي، مصرف التسميف ال

 القروض الزراعية

يعرف القرض بأنو سمعة اقتصادية يستمفيا فريق من آخر مع التعيد بردىا أو رد ما يساوييا بعد  
 ىذا الجزء الزائد "الفائدة" يسمى، و انقضاء فترة زمنية معينة مضافًا إلييا جزء معين نظير ىذا االستعمال 

اإلنتاج، ومن الطبيعي أن معدل الفائدة ييم كل من وتعرف الفائدة بأنيا ثمن استعمال رأس المال في 
الدائن والمدين، ويمكن تمخيص أىم العوامل المؤثرة في معدل الفائدة التي تدفع عمى القروض الزراعية 

 باآلتي :

المجازفة الناشئة عن احتمال عدم سداد القرض، فإذا زادت المجازفة زاد معدل الفائدة، ونجد ىذا في  -1
 ي تعتمد عمى الزراعة البعمية المرىونة بتساقط األمطار، وبالتالي تقمب اإلنتاج وعدم وجودالمناطق الت

 ضمانات كافية لسداد القرض .

العميل والثقة : فكمما زادت الثقة بين المقرض والمقترض كمما أدى ذلك لثبات معدل الفائدة، وتأتي  -2
ى مر السنين ، وثقة الدائن بأن المدين سيسدد القرض ىذه الثقة بسبب كثرة التعامل بين الدائن والمدين عم

 في موعده المحدد .

قوانين الدولة الخاصة باالئتمان : حيث تقوم الدولة بتحديد أعمى نسبة لمعدل الفائدة، وتقوم بمعاقبة  -3
 من يتجاوز ىذا المعدل .

معدل الفائدة، ويحدث  المنافسة : إن توفر المنافسة بين مختمف جيات اإلقراض يؤدي إلى تخفيض -4
 العكس فيما لو كان ىناك قوى ائتمانية تحتكر سوق اإلقراض .

القوانين التي توزن معدالت الفائدة، وتمنح إعانات لممصادر االئتمانية ليتسنى ليا تخفيض معدل  -5
 الفائدة كما ىو الحال لممصرف الزراعي التعاوني .

 أنواع القروض الزراعية

 ية وفقًا ألغراضيا، ووفقًا آلجاليا عمى النحو اآلتي :تصنف القروض الزراع



5 
 

 أنواع القروض بالنسبة ألغراضها  -أواًل 

 إلى قسمين رئيسيين عمى النحو اآلتي : ىذه القروضتقسم  

 القروض االستهالكية – 1

محصول عمى السمع والخدمات التي ال تتصل اتصااًل مباشرًا باإلنتاج، بل تشبع رغبة ل تستعمل 
مباشرة، وبالتالي ال تزيد باالستعمال بل تنقص نتيجة االستيالك إما عمى شكل دفعة  المقترض بطريقة

 واحدة كالمأكوالت أو بالتدريج كالممبوسات واألثاث .

 اإلنتاجية القروض – 2

 تقسم ىذه القروض بدورىا إلى قسمين : 

 قروض االستثمار –أ 

كاألراضي والمباني واآلالت والحيوانات، ويمثل ىذا النوع من تستعمل في شراء األصول الثابتة  
القروض الجزء األكبر من القروض التي تمزم المزارعين في العممية اإلنتاجية سواء كانوا مالكًا أم 

 مستأجرين .

 قروض اإلنتاج –ب 

لمواشي بعد أن يحصل المزارع عمى األرض ويجيزىا بما يمزميا من المنشآت الثابتة واآلالت وا 
يجد نفسو محتاجًا في كثير من األحيان إلى رأس مال يواجو بو نفقات اإلنتاج الزراعي كأجور العمال 

 وثمن البذور واألعالف واألسمدة والوقود وغير ذلك .

 أنواع القروض بالنسبة آلجالها –ثانيًا 

 القروض قصيرة األجل -1

وعادًة ما يشمل ىذا النوع من القروض  ىي القروض التي ال تزيد فييا مدة القرض عن السنة، 
 البذور واألسمدة والمبيدات وتكاليف تجييز األرض لمزراعة وجني المحصول والتسويق .

 القروض متوسطة األجل -2
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ن سنة إلى عشر سنوات ، وغالبًا ما يكون الغرض ىي القروض التي تتراوح فييا فترة القرض م 
 والحيوانات وقروض األشجار المثمرة .من ىذه القروض شراء اآلالت الزراعية 

 القروض طويمة األجل -3

 ىي القروض التي يزيد أجميا عن عشر سنوات ، وتستخدم في استصالح األراضي الزراعية وشرائيا ...  

 أنواع الضمان عمى القروض

 يوجد نوعان أساسيان لضمان القروض : 

 الضمان الشخصي -1

النوع من الضمان نتيجة التباين الكبير بين الناس في المقدرة  ال يعتمد التسميف كثيرًا عمى ىذا 
 واألمانة، عدا عن ذلك فإن حياة األفراد غير دائمة لذلك يفضل الدائن الضمان العيني .

 الضمان العيني -2

 وىو عمى نوعين : 

 التي ترىن لصالح الدائن ضمانًا لتسديد دينو .عقار ثابت كاألراضي والمباني  –أ 

 كاآلالت والمواشي والمحاصيل والمجوىرات ... . ةمنقول موجودات –ب 

 الشروط التي يجب أن يتضمنها عقد القرض الزراعي

 يجب أن تكون مواعيد الدفع مطابقة لمواسم الدخل وعمى أقساط لسيولة الدفع . -1

ل القرض ؛ أي التأكد من أن استغالي قرض زراعييجب أن يكون ىناك مبررًا اقتصاديًا لعقد أ -2
 والفائدة المترتبة عميو مو ترك ربح لممدين . سيعطي إيرادًا يكفي لدفعو

 يجب أن يبدأ دفع أقساط القرض في الوقت الذي يبدأ فيو المشروع باإلنتاج . -3
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يجب أن يكون أجل القرض متناسبًا مع عمر الشيء الذي يستعمل في شرائو، فميس من المعقول أن  -4
، ألن ثمن ىذه ُتستيمك خالل خمس سنوات بقرض طويل األجل يمتد إلى عشرين سنةنشتري آلة معينة 

 اآللة يجب دفعو من إيرادات استعمال اآللة وليس من إيرادات ال تتصل بيا .

 يجب أن يكون سعر الفائدة أقل ما يمكن . -5

  خصائص التمويل الزراعي في سورية

خممالل المصممرف الزراعممي التعمماوني بالصممفات أو  يتسممم التمويممل الزراعممي فممي سممورية الممذي يممتم مممن 
 الخواص اآلتية :

حصمر عمميممات التمويممل الزراعممي بمصممرف متخصممص وحيمد ىممو المصممرف الزراعممي التعمماوني وفروعممو  -1
 المنتشرة في جميع المحافظات، حيث يقوم المصرف بعمميات التمويل لكافة القطاعات اإلنتاجية.

منتجممين الممزراعيين التممي تحممدد سممقوفيا حسممب نمموع ومجممال اسممتخدام يمممنح المصممرف القممروض النقديممة لم -2
القممرض، كممما يمممنح المصممرف القممروض العينيممة مثممل مسممتمزمات اإلنتمماج الرئيسممية مممن بممذور وأسمممدة ومممواد 
المكافحمممة ...الممم  التمممي تحمممدد كمياتيممما ومواعيمممد تسمممميميا باالتفممماق ممممع الجيمممات الفنيمممة المختصمممة فمممي وزارة 

لزراعي، وتعطمى لمممزارعين حسمب جمداول االحتيماج المحمددة والمخزنمة فمي مسمتودعات الزراعة واإلصالح ا
المصممممرف المنتشممممرة فممممي سممممائر المحافظممممات والمراكممممز، أممممما بالنسممممبة لوسممممائل اإلنتمممماج األخممممرى كممممالجرارات 
والحصمادات والدرااسممات والمرشممات وخاليما النحممل واألبقممار المسمتوردة ... المم  فتسمممم لممقتمرض بموجممب أمممر 

 ميم يصدر عن الفرع المقرض إلى الجية التي تتعامل بمثل ىذه المواد وىي غالبًا مؤسسات حكومية.تس

ُيعد اإلنتاج الضمانة الرئيسمة لمتمويمل الزراعمي بالنسمبة لجميمع القمروض الموسممية التمي ال يوجمد حمدود  -3
القمممروض التنمويمممة  ليممما، وذلمممك بغيمممة تسمممييل الحصمممول عمييممما واالسمممتفادة منيممما ممممن قبمممل كمممل الفئمممات، أمممما

 المتوسطة والطويمة فمكل منيا سقف محدد وتطبق عمييا الضمانات العينية مثل العقارات واآلالت .

المصرف الزراعي التعماوني مصمرف حكمومي ينفمذ خطمة الدولمة وسياسمتيا العاممة فمي القطماع الزراعمي  -4
ل وزارة الزراعمة واإلصمالح الزراعمي بمعنى آخر يمول الخطة اإلنتاجية الزراعية السنوية الموضوعة ممن قبم

وذلممك بمسمماعدة الجيممات المعنيممة فممي الدولممة، كممما أن المصممرف يمممول المشمماريع اإلنمائيممة الزراعيممة ضمممن 
 اإلمكانيات التي تقدميا الدولة، باإلضافة إلى رأسمالو والمدخرات لديو والقروض الخارجية .
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والمؤسسات التي ليا عالقة بالقطاع الزراعمي خاصمًة يتحدد في الخطة اإلنتاجية دور كل من الوزارات  -5
 فيما يتعمق بالتمويل والتسويق والتصنيع، وذلك لتحديد دور كل منيم في تنفيذ الخطة الزراعية السنوية.

عممدا القممانون السمموري أن أممموال المصممرف وحقوقممو ىممي مممن أممموال الخزينممة العامممة وحقوقيمما، كممما أعطممى  -6
راعمي التعماوني وممديري المصمارف بمالفروع صمالحيات رئميس التنفيمذ المنصموص المدير العام لممصمرف الز 

 عمييا في قانون أصول المحاكمات وتعديالتو والحجز عمى األموال المنقولة وغير المنقولة . 

إن قممروض المصممرف الزراعممي التعمماوني تراقممب مممن قبممل الجيممات الفنيممة المختصممة فممي المصممرف قبممل  -7
اصمًة القمروض اإلنمائيمة، وذلمك ممن أجمل التأكمد ممن أن القمروض المدعوممة ممن قبمل وأثناء وبعد التمويل خ

 الدولة قد نفذت لمغايات التي منحت من أجميا .

تمتاز القروض الزراعية في سورية بأنيما مخصصمة وبشمكل أساسمي لصمغار المنتجمين المزراعيين، ألن  -8
 % من مجموع الحائزين 99غ نسبتيا ما يفوق الحيازات الصغيرة ىي المسيطرة في القطاع الزراعي إذ تبم

قة بواسطة القطاع العام لممنتجين خاصمًة  -9 يقوم المصرف الزراعي التعاوني بدفع ثمن المحاصيل المسوا
القطمممن، كمممذلك حسمممب التعاقمممد ممممع بقيمممة المؤسسمممات إذا رغبمممت بمممذلك وفتحمممت حسمممابات ليممما فمممي المصمممرف 

ر السممكري، حيممث يقمموم المصممرف باقتطمماع قروضممو المسممتحقة كممالحبوب بأنواعيمما والفممول السمموداني والشمموند
 وتسميم الرصيد المتبقي لممنتج .
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