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 (6991) العليوي، العطوان،  التمويل الزراعي التعاوني
 مفهوم التمويل والتسليف الزراعي التعاوني :

تنفيذ المشاريع الزراعية يعني التمويل الزراعي التعاوني بمفيومو الواسع توفير األموال الالزمة ل
الجماعية ضمن إطار التنظيم التعاوني ، كما أن تمويل مشروع الفرد إما أن يكون من أموالو  وأ الفردية

 الخاصة التي يدخرىا أو من األموال التي يقترضيا من اآلخرين .

        إن تمويل المشاريع الجماعية التعاونية تكون إما من األموال التي تمتمكيا جماعة األفراد 
أو من األموال التي تقترضيا الجماعة ) الجمعية ( من مصادر التمويل المتوفرة . ويعني ، ) الجمعية ( 
لتنفيذ المشاريع  الذي ىو نوع من التمويل الزراعي توفير األموال الالزمةزراعي التعاوني التسميف ال

الزراعية الفردية أو الجماعية باقتراضيا من الجمعيات التعاونية الزراعية التي تتعاطى أعمال التسميف 
أن بإمكان الجمعية حيث يقترض الفرد من الجمعية التعاونية التي ينتمي إلى عضويتيا ، كما ، الزراعي 

 ، وتكونالتعاونية أن تقترض من جمعية تعاونية أخرى تكون عادة في مستوى أعمى في البنيان التعاوني
          التي يمكن أن نطمق عمييا اسم في الجمعية التعاونية المقرضة الجمعية المقترضة عادة عضوًا 

 ) البنك التعاوني ( .

 : أهمية التمويل الزراعي التعاوني

يعتبر من أرقى أشكال مصادر التمويل الزراعي والتطور الطبيعي لنظام التمويل في الدول   
االشتراكية والنامية ، مع تطور الدولة وتطور التعاونيات الزراعية يكون قمتو ىو ىذا الشكل من أشكال 

كما أن نجاح  ، يويتوقف نجاح تطور ىذا النظام التمويمي عمى النظام السياسي واالقتصاد، التمويل 
التعاونيات الزراعية في القيام بدورىا اليام في خدمة القطاع الزراعي وما يترتب عمى ذلك من انتشار 

النوع من أنواع الوعي التعاوني بين المزارعين يعتبر عاماًل ىامًا جدًا أيضًا في قيام ونمو وازدىار ىذا 
 التمويل الزراعي .

يعوزىم المال لمحصول عمى رأس المال الذي يمزميم  لناميةإن معظم المزارعين في الدول ا 
وتنفيذ مشاريعيم الزراعية المختمفة كاستصالح األراضي وشراء الحيوانات والحصول عمى لتطوير زراعتيم 

وتتزايد حاجة المزارعين إلى المال كمما تطورت أساليب زراعتيم  ، التجييزات والمتطمبات الزراعية ... إلخ
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من مرحمة اإلنتاج لالستيالك الشخصي إلى مرحمة اإلنتاج لمسوق ، وكمما اتسعت وتنوعت  لتنتقل بيم
وىذه الحاجة المتزايدة إلى رأس المال تستدعي وجود مؤسسات لمتسميف الزراعي نشاطاتيم الزراعية ، 

تكاليف تأخذ عمى عاتقيا ميام توفير القروض ذات اآلجال المختمفة لممزارعين بشروط ميسورة وفوائد و 
 لة وبأقصر طريق ممكن .معقو 

أثبتت تجارب العديد من الدول أن أفضل أنواع مؤسسات التسميف الزراعي ىي تمك المؤسسات 
، وتمك المؤسسة التي يشاركون ىم  ط جماعات المزارعين وأماكن سكنيمالتي تكون بمكان قريب يتوس

دارتيا عمى أوسع نطاق ممكن ، وىذا ال  يتوفر في أي مؤسسة عامة لمتسميف أنفسيم في تمويميا وا 
 كما ىو متوفر في جمعيات التسميف التعاونية الزراعية . الزراعي

 أهداف التمويل الزراعي التعاوني :

ييدف التمويل الزراعي التعاوني إلى تبسيط وسائمو وتيسير القروض لمتعاونيين سواء أكانوا 
وذلك بتدعيم الجمعيات التعاونية بحيث تؤدي ألعضائيا جميع عمميات اإلقراض  ،مستأجرين أو مالكاً 

وتقوم باإلرشاد والتوجيو رغبة في رفع مستوى القرية االجتماعي واالقتصادي وحماية المزارع من التجار 
ف طريق إلى مختم التعاوني بطبيعتو وبحكم الكيفية التي تنشأ عمييا جمعياتو واالئتمانوالمرابين ، 

وكمما حاولت الحركة التعاونية أن تتحرر فإنيا تعتمد بادئ ذي  يات اإلنتاج واالستيالك والخدمة ،جمع
 بدء عمى تمويل تعاوني سميم يتم عن طريق جمعيات يكون فييا التمويل ضمن مجموع أغراضيا .

 مزايا التمويل الزراعي التعاوني :

من المزايا التي جعمت معظم الدول النامية تجدىا  تتصف مؤسسات التسميف التعاوني الزراعي بالعديد
ويمكن إيجاز أىم  تمكنيم من زيادة دخميم الزراعي ، من أفضل السبل لتزويد المزارعين بالقروض التي

 ىذه المزايا فيما يمي :

الواسعة عمى المستوى المحمي في إدارة برنامج ُتوفر تعاونيات التسميف التعاوني مشاركة المزارعين  -1
كتفاء الذاتي واالعتماد ما من شأنو أن يؤدي إلى مرحمة اال، وكل قراض وتنفيذه واإلشراف عميو اإل

 عمى النفس في الشؤون اإلدارية .
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والودائع في داع الوفور يو إ األسيمتوفر التعاونيات مشاركة المزارعين أنفسيم في التمويل بشراء  -2
معيات أن يسير بيذه الجوكل ما من شأنو  ، االحتياطيةوس األموال ؤ جمعياتيم التعاونية وبناء ر 

 مرحمة االكتفاء الذاتي واالعتماد عمى النفس من الناحية المالية. إلى
مما  ،محمياً ل وتصرف وتراقب وتحص   وتقرر مقاديرىا و شروطيا ، تقدم طمبات القروض وتدرس، -3

صول التوقيت أ ةساعد عمى مراعاومما ي ،و الماليوفر عمى المقترض الكثير من الجيد و الوقت 
 السميم في عمميات التسميف المختمفة.

خرى من فوائد األ اإلقراض و التكمفة الكمية لمقروض بالمقارنة مع ما تتقاضاه مصادرضآلة الفائدة  -4
التعاونيات من مما يمكن  ،وذلك بسبب قمة النفقات اإلدارية لبرنامج التسميف التعاوني ،و تكاليف
 عموالت قميمة نسبيا . بفوائد و االكتفاء 

نظرًا ألن القروض ال تعطى ،  يكون عادة قميالً لمديون المعدومة احتمال حدوث الخسائر نتيجة  إن -5
ومتانة الضمانات التي تحصل ، إال لممزارعين الموثوقين وضمن قدرتيم عمى التسديد من جية 

 عمييا من المقترضين من جية أخرى .
التعاونيات لمقيام بمراقبة القروض والتأكد من أنيا صرفت في الغايات التي توفر اإلمكانيات لدى  -6

ىي من مسؤولية األعضاء ألن المراقبة  وذلك دون أية نفقات إضافية نظراً  ،أعطيت من أجميا
 والكفالء وأعضاء مجالس اإلدارة .

 لمعوقة .بساطة اإلجراءات ومرونتيا وخموىا من مساوئ اإلجراءات الروتينية المعقدة وا -7
إمكان تأسيس الجمعيات التعاونية عمى جميع المستويات اإلدارية ، مما يساعد عمى توفير المزيد  -8

كما يساعد عمى إنجاح برامج التسميف الزراعي عن ، من األموال داخل الحركة التعاونية نفسيا 
 طريق التعاونيات .

نظرًا  ، التسميف التعاوني الزراعيتوفر عنصر العالقة والمعرفة الشخصية المباشرة في عمميات  -9
العالقة اإلنسانية المنتظمة والدائمة بين العضو التعاوني وجمعيتو وبين األعضاء بعضيم لوجود 
 تخاذ قرارات صائبة في عمميات القروض .مما يساعد عمى ا، بعضًا 

نما تستيدف توفير الخدمة ، إن الجمعيات التعاونية ىي مؤسسات ال تستيدف الربح -11 والعون  وا 
 والمساعدة ألعضائيا بكفاءة وعمى أسس من المساعدة الذاتية والمنافع المتبادلة .

مما يجعميا ال تتأثر  ، عممياإن التعاونيات غالبًا ما تكون متمتعة باستقالليا التام في أداء  -11
 بقرارات اآلخرين إال بما فيو مصمحة وخير أعضائيا .
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 مصادر التمويل الزراعي التعاوني 

 جمع األموال في الجياز التعاوني من مصدرين رئيسيين ىما :تت

 المدخرات والمصادر الداخمية لمحركة التعاونية . -1
 القروض والمصادر الخارجية . -2

وتكون ممكًا خاصًا ، ىي األموال التي تتوفر داخل الحركة التعاونية  المدخرات والمصادر الداخلية :
لمجمعيات أو ممكًا خاصًا لألعضاء التعاونيين يضعونو تحت تصرف الجمعيات التي ينتمون إلى 

ناجحة الوصول إلى مرحمة االكتفاء عضويتيا وفقًا ألنظمة وترتيبات معينة . وتستيدف أية حركة تعاونية 
ن االقتراض لتمويل مشاريعيا ومشاريع الذاتي لتنمية مدخراتيا وأمواليا الخاصة واالستغناء نيائيًا ع

أعضائيا ، وتشمل المصادر الداخمية لمحركة التعاونية في قطر ما جميع األموال الخاصة لمجمعيات 
التعاونية سواء أكانت تمك الجمعيات عمى المستوى المحمي أو المستوى المركزي أو القطري ، وتتدفق 

 مما يمي : أموال المصادر الداخمية في القطاع التعاوني

 رأس المال المساهم به ) األسهمي ( : -6

يتكون رأس المال األسيمي ألية جمعية تعاونية من مجموع القيم األسيمية لألسيم التي يشترك  
وتكون القيمة األسيمية لمسيم الواحد في الجمعيات التعاونية  ء وفقًا لمنظام الداخمي لمجمعية ،بيا األعضا

حتى يتسنى لصغار المزارعين دفعيا ، وتكون قيمة السيم ثابتة وتنص التشريعات الزراعية عادة صغيرة 
حد في التعاونية واألنظمة الداخمية عادة عمى مقدار الحد األدنى والحد األعمى لمساىمة العضو الوا

تي وعمى كيفية دفع قيمة تمك األسيم ، وتزويد العضو عادة بشيادة األسيم الالجمعية التي ينتمي إلييا 
تدفع فائدة عمى  كاممة وعندىا تحقق الجمعية فائضًا في دخميا عن مصروفاتيا ، يمكن أنيدفع قيمتيا 

األسيم المدفوعة بالكامل بمعدل ال يزيد عن الحد األعمى الذي ينص عميو التشريع والذي ال يقل عادة عن 
11 . % 

و أن يتم دفعو عمى أقساط ، لذلك رأس المال األسيمي إما أن يكون مكتتبًا بو مدفوعًا بكاممو أ 
وتكون األسيم عادة ، فقد يكون رأس المال األسيمي المكتتب بو أكبر من رأس المال األسيمي المدفوع 

وغير قابمة لمبيع أو الشراء أو لمتداول ، غير أنو يجوز لمجمعية أن تسترد غير قابمة إليقاع الحجز عمييا 
رين ضمن حدود تعينيا القوانين واألنظمة التعاونية ، وكثيرًا ما أسيم العضو وأن تبيعيا إلى أعضاء آخ
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تعمد التشريعات التعاونية أو األنظمة الداخمية لمتعاونيات إلى إيجاد تناسب من نوع ما بين رأس المال 
أو  ،الذي يجب أن يكتتب بو عضو الجمعية التعاونية الزراعية وبين مساحة األراضي التي يتصرف بيا

  أو نوع الزراعة التي يمارسيا ، أو أنواع المحاصيل التي يزرعيا، أراضي مروية أو بعمية  حسب كونيا
المنتجة التي يقتنييا ، أو مقدار القروض أو الخدمات األخرى التي يحصل عمييا من أو عدد الحيوانات 

 جمعيتو .

وقد تعمد حكومات بعض الدول إلى شراء أسيم برؤوس األموال المساىمة بيا لمجمعيات  
وتكون مثل ىذه ، وخاصة في المراحل األولى من نشاط تمك الجمعيات  ،لتمكينيا من دعم مركزىا المالي 

ة عمى األسيم الحكومية عادة قابمة لالسترداد خالل فترة معينة ، كما أن الحكومة قد ال تتقاضى فائد
أسيميا ، وقد تكون ممثمة في مجمس إدارة الجمعية أو ال تكون ، وال تكون مساىمة الحكومات عادة أكثر 

ويترتب عمى الجمعيات التعاونية الزراعية أن تعمل جاىدة عمى زيادة رأسماليا ، من مساىمات األفراد 
عمى زيادة عدد  ئل ، كأن تعملافة األساليب والوسااألسيمي وأحواليا الخاصة ومصادرىا الداخمية بك

، واقتطاع نسبة بسيطة من أثمان المحاصيل التي تسوقيا الجمعية لألعضاء لتحويميا إلى األعضاء 
لى ذلك  األسيم ، وحث أعضاء الييئة العامة لمجمعية التخاذ قرارات سنوية لزيادة مساىمات األعضاء ، وا 

 من األساليب والوسائل .

 : رأس المال االحتياطي -2

إن رأس المال االحتياطي ىو رأس مال تكونو الجمعية لمواجية أية خسائر قد تتعرض ليا في  
 في مشاريعيا من جية أخرى .زيادة خدماتيا والتوسع و  المستقبل من جية ، ولدعم مركزىا المالي

سنويًا من في الدرجة األولى من المبالغ التي تحول إليو مجمعية ويتكون رأس المال االحتياطي ل 
يث ال تقل عن نسبة مئوية معينة تحددىا التشريعات التعاونية  الفائض الصافي لعمميات الجمعية ، بح

 قدية أو العينية المقومة بالنقد  كما يحول إليو بعض ما يرد إلى الجمعية من اليبات والمساعدات الن
والفوائد والعوائد  ا مع غير األعضاء ،نتيجة لتعاممي وكذلك الفائض الصافي الذي يمكن أن تحققو الجمعية
وأية مبالغ أخرى تقرر الجمعية العمومية تحويميا  ، التي ال يطالب بيا أصحابيا خالل فترة زمنية معينة

وغير ذلك من كما قد يحول إلى رأس المال االحتياطي رسوم االنتساب  ، الصافيمن فائضيا السنوي 
 التشريعات التعاونية واألنظمة الداخمية لمجمعيات . ص عمى ذلكناألموال األخرى بحسب ما ت
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 حق التصرف فيو بمفرده  ليس ألي عضوو  رأس المال االحتياطي ىو ممك خاص لمجمعيةإن  
كما أنو غير قابل لمتجزئة ، وال يجوز تحويل أي جزء منو إلى الغير أو توقيع الحجز عميو إال في حالة 

كيفية تتعمق بأخرى تنص عمييا القوانين واألنظمة التعاونية تصفية الجمعية ، أو في حاالت معينة 
لغاء تسجيميا ، وفي مثل ىذه الحالة فإن معظم التشريعات  التصرف باالحتياطي عند تصفية الجمعية وا 

حتى تصفيتيا التعاونية ال يجيز توزيع فائض المال االحتياطي إلى أولئك الذين ظموا في عضوية الجمعية 
 تحويمو كميًا أو جزئيًا لمنفع العام لممجتمع المحمي أو لدعم الحركة التعاونية في البالد .بل أنيا تتطمب 

 االحتياطات األخرى : -3

باإلضافة إلى رأس المال االحتياطي فإن الجمعيات التعاونية تعمد إلى بناء احتياطات  
 الثابتة والمعدات والمنشآت وغيرىا من الموجودات  تمفة مثل احتياطي استيالك األماكنومخصصات مخ

عن العمال والمستخدمين ومخصصات الديون المشكوك فييا وما إلى ذلك ، وبعض كاحتياطي التعويض 
ىذه االحتياطات يحمل عمى المصروفات ، وبعضيا يؤخذ من حساب الفائض الصافي ، كما أن بعضيا 

 ية لمجمعية .قابل إلعادة استثماره في األعمال العاد

 

 

 والمصدرالمرجع 

 قسم االقتصاد واإلرشادالزراعي . التمويل  –( 1996العميوي أحمد األحمد، العطوان سمعان )  -1
 ( 52ص  – 45) اقتباس ص . صفحة  191الزراعي، كمية الزراعة، جامعة حمب، 
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