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 (6991) العميوي، العطوان،  مفاهيم التمويل الزراعي
 ماهية التمويل الزراعي :

يقصد بالتمويل الزراعي توفير األموال الالزمة من أجل إنفاقيا في وجية محددة استثمارية أو 
 استيالكية بقصد تحقيق الرغبات أو إشباع الحاجات أو تحقيق أىداف معينة .

أو وقد يكون المال عمى شكل نقود  سمي مااًل ألن النفس تميل إليو ، وقد قيل سابقًا أن المال
 أصول ثابتة أو منقولة أو حقوقًا معينة كبراءة االختراع .

وأما رأس المال فيو صافي حقوق الممكية لشخص ما أو لشركة ، أي بعد طرح الخصوم أو 
لمال كان يتجسد بما يمتمكو الشخص المطاليب من األصول ، وقد أطمقت ىذه التسمية عميو قديمًا ألن ا

من أنعام )ماشية ودواب ( فإذا أردنا أن نعرف ماذا يمتمك الشخص من األموال قمنا لو كم رأس مالك أي 
 كم رأس من البقر أو الغنم أو اإلبل تمتمك .

عادة اإلنت اج أما التمويل الزراعي : فنعني بو توفير األموال الالزمة لمقيام بعمميات اإلنتاج وا 
 الزراعي وما يترافق ذلك من أنشطة كالتخزين والنقل والبيع والتسويق .

وىنالك تعاريف أخرى لمتمويل الزراعي يقول بعضيا : أنو أحد فروع عمم االقتصاد الزراعي الذي 
ض وتدبير وتوزيع وطمب واستعمال الموارد المالية المحددة واعد واألسس والنظريات الخاصة بغر يضم الق
االحتياجات الزراعية غير المحدودة بيدف تمويل وتطوير الزراعة وتحسين مستوى معيشة مختمف  لمقابمة

 طبقات المزارعين .

ويمكن القول بأنو العمم الذي يبحث في أنسب طرق تمويل الزراعة بأقل التكاليف ، أو ىو العمم 
 الذي يبحث في حل المشكالت الزراعية من الناحية المالية .

لمزرعة : فيي نظام العالقات النقدية المعمول بو ابتداء من إنتاج المنتجات الزراعية أما مالية ا
. أما بالنسبة لموضع المالي لممزرعة فيمكن بحثو من خالل كيفية تشكيل وتوزيع واستخدام وحتى تسويقيا 

 الموارد المالية التي يتم الحصول عمييا من مصادر التمويل المختمفة .
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وبناًء عمى ما تقدم يمكن القول بأنو يقصد بدراسة التمويل الزراعي دراسة النظم االقتصادية 
الخاصة بتمويل العمل الزراعي ، وبيذا يعتبر التمويل جزءًا من قرارات اإلدارة المزرعية الخاصة بكيفية 

 الحصول عمى رأس المال وطرق استعمالو .

أو غير الزراعي ( والتسميف الزراعي )أو غير الزراعي (  ويجب أن نفرِّق بين التمويل الزراعي )
، بينما فالتمويل الزراعي أعم وأشمل من التسميف الزراعي . فالتمويل يختص بمصادر الموارد المالية 

يقتصر التسميف عمى استخدام القروض المعطاة من قبل مختمف المصادر وشروط الحصول عمييا وكيفية 
اعي يختص بطرق ومصادر تمويل الزراعة سواء تم ذلك عن طريق التمويل الذاتي سدادىا . والتمويل الزر 

بواسطة األفراد أو بواسطة الدولة ( وال  «االقتراض  ») كاألرباح والمدخرات ( أو غير الذاتي ) كالتسميف 
في ذلك بل يشمل أيضًا تنمية الموارد الزراعية بما  ،يقتصر التمويل ىنا عمى عمميات اإلنتاج الزراعي

 مشروعات الري والصرف واستصالح األراضي وكذلك تسويق وتصنيع المنتجات الزراعية .

 األهمية االقتصادية لمتمويل الزراعي :

 تنبع األىمية االقتصادية لمتمويل الزراعي من :

طبيعة اإلنتاج الزراعي : الذي يتميز بالموسمية في اإلنتاج وبالتالي في الدخل فيو يقوم بتوفير  -1
 ألموال بمختمف األوقات .ا

اضي عن طريق القروض طويمة أنو يعطي الفرصة لصغار الزراع والمستأجرين لتممك األر  -2
 األجل.

 أنو يزيد من كسب العاممين بالزراعة فتزداد دخوليم ومدخراتيم . -3

كونو يوفر القروض القصيرة والمتوسطة األجل لممزارعين فإنو يساعد عمى ضمان استمرارية  -4
 وزيادة كميتو وتحسين نوعيتو .اإلنتاج 

 التي تؤثر عمى طبيعة نظام التمويل الزراعي : العوامل

 نظام الزراعة : -1

ويؤدي بالتالي إلى  ،إن نظام الزراعة واختالفو من بمد إلى آخر يؤثر في طبيعة نظام التمويل
اختالفو طبقًا لمنظام المتبع في المجتمع . فمثاًل في النظام االشتراكي حيث األرض ممك لمدولة )ممكية 
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عامة ( أو ممموكة ممكية تعاونية أو ممكية فردية في حدود ضيقة جدًا فتختفي لذلك الحاجة إلى 
النظام الرأسمالي حيث ال قيود عمى  بعكس الحال في ،القروض طويمة األجل الخاصة بشراء األراضي

الممكية . كما أن طريقة استغالل األراضي أيضًا تؤثر في النظام التمويمي فكل من الزراعة البدائية 
 والتجارية تختمف احتياجاتيا التمويمية .

 نظام الميراث : -2

وتنتقل ممكية ففي بعض البالد ال يوجد نظم توريث  ،يؤثر نظام الميراث عمى طبيعة نظام التمويل
وبعض  ،وبعض النظم تنتقل ممكية األرض فييا إلى األخ األكبر فقط ،األرض إلى الدولة أو القبيمة

النظم يوجد بيا نظم توريث تقسم بمقتضاىا األرض بنسب مختمفة عمى الورثة وغير ذلك من النظم 
 المختمفة .

 القوانين : -3

ضمان لمحصول عمى راضي الزراعية كتوجد قوانين وتشريعات في بعض الدول تمنع رىن األ
ويؤثر ذلك عمى طبيعة نظام التمويل الزراعي الذي يكون في ىذه الحالة موجيًا  السمف الزراعية ،

 نحو التسميف قصير األجل ومعتمدًا عمى المقدرة اإلنتاجية لمحائز بداًل من الضمان العقاري .

 طبيعة النظام االجتماعي : -4

وكل ىذه النظم تؤثر عمى ظروف  يناك نظم تقدمية وأخرى رجعية ،ا فتختمف النظم في طبيعتي
مكانية تطويره بما يتالءم مع  ،الزراعة ومعدل تنميتيا وبالتالي عمى طبيعة نظام التمويل الزراعي وا 

 احتياجات الزراعة وأىداف السياسة الزراعية .

 أهداف التمويل الزراعي :

ر وفقًا لعدة عوامل ، أىميا المرحمة االقتصادية التي تختمف أىداف التمويل الزراعي من بمد آلخ
وكذلك طبيعة النظام السياسي  ئية إلى مرحمة الزراعة التجارية ،تمر بيا الزراعة من مرحمة الزراعة البدا

من ناحية وانعكاسو عمى طبيعة البنيان االقتصادي بشكل عام والزراعي بشكل خاص كونو أحد أىم فروع 
وخاصة فيما يتعمق بتنظيم حقوق الممكية الزراعية ودور الدولة في توجيو النشاط االقتصاد الوطني 

االقتصادي وغير االقتصادي . ويمكن بصفة عامة القول بأن أىداف التمويل ال بد وأن تتفق مع  
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تقميدية لاالحتياجات الزراعية ، وىذه االحتياجات تتزايد باستمرار وفقًا لتطور الزراعة من المراحل البدائية وا
الزراعة التجارية والصناعية لمقابمة الزيادة في الطمب عمى المنتجات الزراعية  إلى المراحل التقدمية مثل

التي  صاديةوتمكين الزراعة من القيام بدورىا في التنمية الزراعية االقت ،الناجم عن التزايد السكاني
تستيدف رفع مستوى معيشة أفراد الشعب ، ونظرًا لندرة الموارد الزراعية نسبيًا فإن تنمية ىذه الموارد تأخذ 

كما تتضمن أىداف التنمية الزراعية تحضير  وبستنة وتصنيع وتنويع الزراعة ، عدة أشكال مثل ميكنة
دمات االجتماعية والصحية والتعميمية المجتمعات الريفية بإدخال الكيرباء وتحسين المساكن وتوفير الخ

 وكل ذلك يتطمب استثمارات متزايدة يمزم توفيرىا بطرق التمويل المختمفة .

 ويمكن حصر األىداف الرئيسية لمتمويل الزراعي فيما يمي :

 اإلنتاج الزراعي : -1

 تحسين اإلنتاج الزراعي كمًا ونوعًا . -

 تنويع اإلنتاج الزراعي . -

 بنيان الزراعي :الحيازة الزراعية وال -2

 إعادة توزيع األراضي الزراعية ) اإلصالح الزراعي ( . -

 مساعدة طبقات المزارعين عمى ارتقاء العمم الزراعي . -

 تحسين حجم الوحدات الحيازية المزرعية . -

 التصنيع الزراعي : -3

 تصنيع المنتجات الزراعية . -

 تصنيع مستمزمات اإلنتاج الزراعي . -

 التسويق الزراعي :  -4

 الخدمات التسويقية الزراعية . تحسين -

 رفع كفاءة العمميات التسويقية الزراعية . -

 التنمية الزراعية : -5

 زيادة الموارد الزراعية . -

 رفع معدالت التنمية الزراعية . -

 تنمية المجتمع الريفي . -
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 مواجهة األزمات االقتصادية والطبيعية : -6

 مواجية تقمبات األسعار . -

 اكسة .مواجية الظروف الطبيعية المع -

 تنمية المدخرات الزراعية : -7

 تشجيع المدخرات الزراعية . -

 زيادة المدخرات الزراعية . -

 االتجاه نحو التمويل الذاتي . -

 التمويل الزراعي وعالقته بالتنمية :

تتطمب التنمية الزراعية العديد من المقومات الفكرية والمادية كالتخطيط وتوفير مستمزمات االنتاج 
 المنتجين وحل المشكالت اإلنتاجية والتسويقية .وتحسين ظروف 

ويعتبر التمويل الزراعي من أىم مقومات التنمية الزراعية ، فزيادة اإلنتاج الزراعي تتطمب وضع 
ويعتبر توفير األموال  ،خطط ورسم سياسات تستند إلى أسس اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية سميمة 

 األفقي أو العمودي في اإلنتاج ضرورة حتمية . بالتوسع أكانت تتعمق لمقيام باالستثمارات الزراعية سواء

وفي ظل الظروف الطبيعية واالقتصادية التي تحيط وتميز القطر العربي السوري من أرض ومياه 
 ومناخ فإن التنمية الزراعية ىي األساس والقاعدة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .

الزراعة ىو استجابتيا لمنمو السريع وبالمعدل الجيد لالستثمارات الجديدة . ومن أىم ما تتميز بو 
 ويعتبر رأس المال أحد العوامل الرئيسة والضرورية لإلنتاج الزراعي وتطويره إلى جانب األرض والعمل .

وفي سوريا تزداد أىمية دور رأس المال في القطاع الزراعي نظرًا لمحدودية المساحة وبعد أن 
ذ إمكانيات التوسع األفقي فييا ، إذ يصبح التوسع الرأسي أو الشاقولي القائم عمى تكثيف اإلنتاج تستنف

 الزراعي ىو الوسيمة لزيادة اإلنتاج وتحسين نوعيتو .

 ويمكن دراسة التمويل الزراعي وعالقتو بالتنمية في سوريا من عدة جوانب أىميا :
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 خطط التنمية والتمويل الزراعي : -1

ن تقوم خطط التنمية عمى التوازن والتطور المتناسب بين قطاعات االقتصاد كافة وذلك يجب أ
وىذا يتعمق بالظروف الطبيعية  ،حسب العائد االقتصادي المرجو من كل منيم عمى المدى القريب والبعيد

نجد أخرى  فبينما نجد أن اقتصاد بعض البمدان يقوم عمى االىتمام بقطاع الصناعة ،واالقتصادية لكل بمد
تيتم بالزراعة عمى حساب الصناعة . أما في سورية فإننا نالحظ عدم إعطاء القطاع الزراعي األىمية 

لو ، حيث يالحظ انخفاض حصة النسبية في االقتصاد الوطني وعدم قيام ىذا القطاع بالدور المعطى 
وعمى سبيل المثال كان متوسط  االستثمارات الزراعية من إجمالي االستثمارات الكمية في الخطط الخمسية،

( ، وىذا يعني توزيع غير موضوعي  2212 – 2222%( خالل الفترة ) 1117االستثمارات الزراعية ) 
 لالستثمارات لصالح قطاع الصناعة وقطاع الخدمات غير اإلنتاجية عمى حساب قطاع الزراعة .

 التمويل المصرفي الحكومي والزراعة : -2

ض التسميف المصرفي الحكومي لقطاع الزراعة مقارنة بالقطاعات االقتصادية بشكل عام يالحظ انخفا
 األخرى كالتجارة والصناعة . والمعطيات التالية توضح ذلك :

 النشاط           
 السنة

 زراعة
 تجارة صناعة

1981 4 % 45 % 43 % 
1992 1113 % 618 % 73 % 

 

 القطاع إلى الناتج الصافي لالقتصاد .معدل االستثمار : ىو نسبة االستثمار في 

 إدارة التمويل الزراعي : -3

 تعتبر إدارة التمويل الزراعي من أىم المشكالت ويمكن إبرازىا من جانبين :

 إدارة تمويل اإلنتاج الزراعي . -

 إدارة تمويل االستثمارات الزراعية ) تكوين األصول الثابتة ( . -
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ىو عدم وجود جية رئيسية تكون ميمتيا التنسيق بين جيات دارة التمويل الزراعي إوسبب مشكمة 
التمويل المتعددة ) من الوزارات صاحبة العالقة والمصرف الزراعي التعاوني واإلدارات العامة األخرى ( 
باإلضافة لضعف اإلنتاجية التي انعكست في انخفاض السيولة والمدخرات لدى المنتج الزراعي مما 

 التمويل المالية األخرى . اضطره لمجوء إلى مصادر

 التمويل اإلنمائي والزراعة : -4

وتطوير  ،ييدف التمويل اإلنمائي إلى إقامة المشاريع الخاصة باستثمار الموارد الطبيعية المتاحة
عمميات االستثمار القائم عن طريق زيادة المساحة المزروعة ورفع مردود وحدة المساحة ، وزيادة إنتاجية 

لى تحقيق التوازن الطبيعي في اإلنتاج الزراعي بشقيو النباتي والحيواني .  العمل ، وا 

 االستثمارات بعيدة المدى والزراعة : -5

تتجاوز مردوديتيا العشر سنوات فأكثر كبناء السدود  يقصد باالستثمارات بعيدة المدى التي
واستصالح األراضي ، فيذه االستثمارات ينظر إلييا عمى أنيا ضرورية لمواكبة الزيادة في عدد السكان 
والتطور االقتصادي ، ولكن ما يحصل أحيانًا ىو اإلنفاق الزائد عمى ىذه االستثمارات بحيث تأخذ حصة 

لذا من الضروري إقامة خطط قصيرة  ،ومي تؤثر عمى تطور القطاعات األخرىكبيرة من اإلنفاق الحك
 ومتوسطة وطويمة األجل متناسقة فيما بينيا .

 « في الدول النامية » األسس الواجب مراعاتها عند وضع خطط التمويل الزراعي : 

يل االقتصادي إن التمويل الزراعي ومشروعاتو المقدمة ال يجب أن تدرس بمعزل عن قضية التمو  -1
 ومشروعات التنمية االقتصادية بصفة عامة في الدولة .

يجب مراعاة عالقات التمويل الزراعي بالنواحي المختمفة لمسياسة الزراعية مثال ذلك اتجاىات   -2
التوسع المحصولي ، المنظمات واألىداف الزراعية ، والتصنيع الزراعي ، التسويق الزراعي وغير ذلك 

 لمكونة لمسياسة الزراعية .من البرامج ا

قيام جياز تمويل كفء يعتبر ضرورة ىامة جدًا حتى يمكن أن تؤدي الزراعة دورىا في تطوير  -3
 االقتصاد القومي .
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دور الحكومة في التمويل الزراعي في الدول النامية دور حيوي وفعال وأساسي وعميو فيجب أن تقوم  -4
 الدولة بدورىا في ىذا المجال .

ب أن تكون خطة التمويل الزراعي من النوع الموجب ، أي الذي يؤدي في نياية الفترة التمويمية يج -5
 إلى زيادة الدخل الفردي والقومي وزيادة األصول المزرعية والزراعية .

حتى يمكن تحقيق البند السابق فال بد أن تحتوي خطط التمويل الزراعي عمى حوافز لمنيوض  -6
ذلك أن التمويل  ،راعي وتركيب الزراعة الييكمي وتغيير اتجاىات الزراع ومفاىيميمبأساليب اإلنتاج الز 

كذلك  ،يمزم أن يظير أثره المباشر في النيوض بأساليب اإلنتاج الزراعي والدخول في الزراعة العصرية
في  يمكن أن يسيم في وضع األسس الييكمية في البنيان الزراعي مثل تحقيق أمثل نظم الحيازة ، كذلك

رفع الكفاءة الفردية لمعنصر البشري الزراعي وغير ذلك من التأثيرات التي يجب أن ينجم عنيا في نياية 
 الفترة االئتمانية زيادة الناتج وارتفاع في الدخول وتحسن في األصول المزرعية والزراعية .

اممة الفائضة وشبو خطط التمويل الزراعي يجب أن تسيم في فتح آفاق بعيدة في تشغيل القوى الع -7
الفائضة ) البطالة المقنعة ( عن طريق مشروعات النيوض بالريف كالتصنيع الزراعي ومشاريع النيوض 

 بالثروة الحيوانية من تربية وتسمين وغيرىا .

يجب  أن تبنى خطط التمويل الزراعي عمى األسس العممية السميمة وخاصة فيما يتعمق بتوزيع  -8
عات اإلنتاجية المختمفة عمى المستوى اإلقميمي ) بين المناطق ( أو المستوى االئتمان عمى المشرو 

حتى تكون عمميات االستثمار وتوزيعيا بين االستخدامات المختمفة ، اإلنتاجي ) بين األنشطة اإلنتاجية ( 
 صحيحًا مما ينجم عنو تحقيق أكبر قدر ممكن من اإلنتاج .

 

 والمصدرالمرجع 
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