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 (6991) العميوي، العطوان،  مصادر التمويل الزراعي
 المصادر الداخمية والخارجية لمتمويل :

 يمكننا تقسيم مصادر التمويل إلى قسمين :

 القسم األول : مصادر تمويل ذاتية : وتتضمن : -

 األرباح .أ 

 االحتياطات والمؤن . .ب 

 المدخرات واليبات . .ج 

 القسم الثاني : مصادر تمويل خارجية : وتشمل : -

 مصادر دولية : .أ 

 أخرى .دول  -

 شركات دولية . -

 بنوك دولية وىيئات دولية : -

 متخصصة  -1

 غير متخصصة -2

 ب.  مصادر قطرية :

جيات حكومية ) عامة ( : مصرف مركزي ، مصرف زراعي تعاوني ، مصرف تسميف  -
 شعبي ، مصرف صناعي ، مصرف عقاري .

 جيات شبو حكومية : قطاع مشترك -

 جيات خاصة : أفراد ، شركات ، مؤسسات . -

 توضيح ذلك بالشكل التالي :ويمكن 
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 أرباح                                                

 مؤن  –ذاتية                  احتياطات                         

 مدخرات وهبات                         مصادر التمويل       

 دول أخرى                                                                           

 شركات دولية                       دولية                   خارجية                    

 ية وهيئات دوليةبنوك دول                                                                           

 متخصصة      غير متخصصة                                                                           

 قطرية                      

 شبه حكومية                             خاصة                        

 ) أفراد ، شركات ، مؤسسات ، أقارب (        ) قطاع مشترك (                              

 جهات حكومية ) عامة (     

 بنك مركزي     مصرف زراعي تعاوني    مصرف عقاري     مصرف صناعي     مصرف تسميف شعبي

            

فإذا كانت مصادره خارجية فإننا نطمق  ،مما سبق نالحظ أن التمويل يتم من المصادر الذاتية
وىو بشكل عام يشكل جزءًا من  ،أي أن التسميف ىو التمويل من المصادر الخارجية ؛عميو تسميف

 التمويل الذي يتضمن المصادر الذاتية والخارجية .

ظام لذلك نجد أن مصادر التمويل الزراعي تتعدد وتتنوع وترتبط إلى درجة كبيرة بطبيعة الن
 درجة تطور المجتمع ومستوى نمو الزراعة .ب ماعي القائم في الدولة ، وكذلكاالجت

 وعمومًا يمكننا تجميع ىذه المصادر في أربعة أنواع فقط ىي :
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 أنواع مصادر التمويل :

 مصادر التمويل الذاتي . -1

 مصادر غير منتظمة لمتمويل وتضم األفراد والمرابين والتجار الوسطاء . -2

في التمويل الزراعي وتضم البنوك التجارية وشركات التأمين والبنوك مصادر غير متخصصة  -3
 العقارية الخاصة .

 مصادر متخصصة ومنتظمة في التمويل الزراعي ويمكن تقسيميا إلى : -4

 التمويل الزراعي الحكومي . - أ

 التمويل الزراعي التعاوني . - ب

 التمويل الزراعي الموجو . - ت

 مصادر التمويل الذاتي : -أولً 

لتمويل الذاتي اعتماد المزارع أو المنشأة الزراعية عمى الموارد الذاتية في تمويل العمميات يقصد با
 التي يستمزميا النشاط اإلنتاجي الذي يقوم بو .

 وأىم مصدر لمتمويل الذاتي ىو األرباح ثم المؤن واالحتياطيات ثم المدخرات واليبات .

المنتجات الزراعية وتكمفة إنتاجيا ، أي بشكل عام الربح : ىو الفرق بين الحصيمة النقدية من بيع  -1
 نجد :

 تكمفة إنتاج المبيعات –الربح  =  المبيعات           
باإلضافة لما يقدمو من  ،فالمزارع يحصل عمى دخمو من خالل بيعو لممنتجات التي يقوم بإنتاجيا

خدمات لآلخرين كنقل المنتجات الزراعية لآلخرين أو تخزينيا أو القيام بحراثة األرض وتعشيبيا 
ويؤثر عمى حجم الدخل عوامل كثيرة أىميا : األسعار الزراعية وكمية ونوع  ،وجني المحصول

 المنتجات وموعد التسميم .
ألن ذلك غير كاٍف لمتعبير عن  ، لدخل كرقم مطمقوعمينا كاقتصاديين أن ال ننظر إلى حجم ا

الكفاءة االقتصادية لإلنتاج بل يجب النظر إليو من خالل مؤشر الريعية الذي يحسب وفق الشكل 
 التالي :
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 الحصيمة النقدية من المبيعات
 111× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 تكمفة المبيعات
 فق ىذا المؤشر ليعمل عمى تطويرىاحيث يمكن لممزارع أن يحدد الريعية لكل نوع من المنتجات و 

االحتياطات والمؤن : يقصد باالحتياطات المبالغ التي تقتطع سنويًا من األرباح وفق القوانين  -2
 واألنظمة الناظمة لذلك .

 أما المؤن : فيي مبالغ تقتطع سنويًا لمواجية خسائر محتممة .
الذي يقتطعو المزارع ويخرجو من المدخرات واليبات : أما المدخرات فيي ذلك الجزء من الدخل  -3

أو تكون عبارة عن مكتنزات موروثة كالمجوىرات عمى  ،دائرة اإلنتاج واالستيالك لفترة معينة
 مختمف أنواعيا أو النقود .

( دون عوض أي : فيو أن يحصل المزارع عمى أموال من الغير ) يعطيو الغير إياىا  الهباتأما 
 مثل مساعدة مالية مجانية من قبل اآلخرين .وىي بذلك ت دون أن يقوم بردىا ،

باإلضافة إلى المدخرات  ،حيث يمكن لممزارع أن يقوم باستخدام ىذه األموال الموجودة بحوزتو
واليبات في تمويل عمميات اإلنتاج الزراعي القائمة وتطوير وتوسيع ميدان اإلنتاج من أجل جني 

 أرباح أكبر.
 تظمة : أهمها :مصادر التمويل غير المن -ثانيًا 
الفالح إلى األموال  سماسرة ىدفيم استغالل عوزالقروض عن طريق األفراد : وىم المرابين وال .أ 

 لذلك يفرضون عميو فوائد مرتفعة .

القروض عن طريق كبار المالك : حيث أن مالك األراضي الكبار يساعدون الفالحين الذين   .ب 
يقومون باستئجار أراضييم بتقديم القروض إلييم من أجل الحصول عمى إنتاج وفير تكون فيو 

ن كانت بنسب مختمفة .  اإلفادة مشتركة لمجانبيين وا 

 القروض عن طريق تجار المحاصيل بالقرية :  .ج 
ىؤالء التجار يقرضون الفالحين مقابل سداد األخيرين ما عمييم من أقساط ببيع  حيث أن

 باألسعار التي يحددىا التجار وقت القرض وىي دائمًا بصالحيم .محاصيميم إلى التجار 
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 وأهمها : مصادر التمويل غير المتخصصة : -ثالثًا 

 قصيرة األجل بضمان المحصول .البنوك التجارية : تقوم ىذه البنوك بمنح المزارعين القروض  - أ
البنوك العقارية وشركات التأمين : وىي تقوم بمنح المزارعين قروضًا متوسطة وطويمة األجل  - ب

وعادًة قروضيا ال تستخدم ، وىي بشكل عام تخدم كبار المزارعين ومتوسطييم  ، بضمان األرض
 في خدمة اإلنتاج الزراعي .

 تظمة والمتخصصة :مصادر التمويل الزراعي المن -رابعًا 

 ويمكن تقسيميا إلى :

كافة  راض المزارعينالحكومي : وتشمل المؤسسات الحكومية المخصصة إلق التمويل الزراعي - أ
 أنواع القروض القصيرة والمتوسطة والطويمة األجل ومن أىميا :

البنوك الزراعية الحكومية المتخصصة في التمويل الزراعي بكافة جوانبو ، وتقوم الدولة  -1
بتوفير رأس مال البنك وتقوم بإدارتو وتحدد سياساتو في اإلقراض وتربطيا بخطتيا لمتنمية 

 )كالبنك الزراعي التعاوني في سوريا (
البنوك الزراعية شبو الحكومية : وتساىم الحكومة فييا بأكثر من نصف رأسماليا ويساىم  -2

ويكون لمحكومة اليد العميا  ،لمالاألفراد والتعاونيات الزراعية والجمعيات األخرى بباقي رأس ا
وقد اتبع ىذا النظام عند إنشاء بنك التسميف الزراعي في مصر عام ، في إدارة ىذه البنوك 

1331 . 
بعض الييئات والمصالح الحكومية : تقوم أحيانًا بتقديم قروض لممزارعين وألغراض محددة  -3

ثيوبيا وبعض البمدان  وتعتبر ىذه المصادر غير  ، الناميةونجد ىذا النوع في ليبيا واليند وا 
 مناسبة وغير مستديمة .

الييئات التعاونية أو الخاصة : التي تقوم الدولة بمساعدتيا إذا كان ىدفيا خدمة الزراعة  -4
 وتسترد الدولة مساىمتيا في رأسمال ىذه الييئات أو تتبرع بيا .

بتنفيذ الخطط والبرامج الحكومية في تقدم الحكومة سمفًا مباشرًة لمبنوك الزراعية : نظير قياميا  -5
 القطاع الزراعي .
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صناديق الطوارئ والكوارث واألزمات : حيث تساعد المزارعين إذا حدث معيم مثل ىذه  -6
 األمور .

 التمويل الزراعي التعاوني : ونجده عادًة في البمدان االشتراكية والنامية وأىم أىدافو :  - ب
 موال .تشجيع المدخرات لزيادة المعروض من األ -1
 تشجيع االستخدام الفعال لمقروض واإلشراف عمييا لتقميل عامل المخاطرة . -2
 تدعيم الضمان الالزم لمحصول عمى األموال من المصادر الخارجية  -3
 تقميل تكاليف التسديد  -4
 تحسين المركز المالي لمجمعيات التعاونية  -5
 المساىمة في التنمية الزراعية وتطوير الزراعة  -6

الزراعي الموجو : وىو نظام حكومي لمساعدة ذوي الدخول المنخفضة في القطاع التمويل  -ج
وىذا النظام يطبق في كثير من دول أمريكا  ،الزراعي من أجل تحسين مستوى اإلنتاج والمعيشة

وكذلك في بعض دول آسيا مثل اليند وبورما  ، وبيرو وباراغوايالالتينية مثل بوليفيا والبرازيل 
د استحدث ىذا النظام لمساعدة صغار المزارعين الذين ال يمكنيم الحصول عمى والفمبين . وق

السمف من مصادر أخرى والذين ال تتوفر لدييم الخبرة والدراية الكافية باألساليب الحديثة لمزراعة 
 والمعيشة .

اد ويعتمد ىذا النظام عمى إدماج المساعدات المالية مع المساعدات الفنية مع التوجيو واإلرش
 وداخل برنامج أو خطة المزرعة والمعيشة .

وتحدد الخطة األىداف التي يمزم تحقيقيا خالل فترة زمنية محددة وأوجو النشاط الواجب تنفيذىا 
وأنواع المساعدات التدريبية والفنية واإلرشادية الواجب تقديميا وأنواع وأحجام القروض الالزمة . 

راعي الذي يقوم بتحديد المساعدات المطموبة ويعتمد التمويل ويشترك في وضع ىذه الخطة المشرف الز 
في ىذه الحالة عمى مقدرة المزارع عمى اإلنتاج وليس عمى ما لدي من أصول مزرعية . ويستيدف ىذا 

 النظام:

 .تعميم الوسائل الحديثة لمزراعة والمعيشة لممزارعين وأسرىم  -1
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المقدرة اإلنتاجية ومن مصادر في متناول يد منح السمف الزراعية وفقًا لخطة معينة عمى أساس  -2
 .المعرضين 

تقديم المساعدات الفنية لممزارعين في اختيار وشراء مستمزمات اإلنتاج وتسويق الحاصالت  -3
 الزراعية .

 .تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية  -4
 لممزرعة.زيادة اإلنتاج الزراعي والمساىمة في مشروعات االستيطان والوصول إلى حجم اقتصادي  -5
 المساىمة في تنمية المجتمع والقرية واالشتراك في التنمية االقتصادية الزراعية . -6

 

 

 والمصدرالمرجع 

 قسم االقتصاد واإلرشادالزراعي . التمويل  –( 1996العميوي أحمد األحمد، العطوان سمعان )  -1
 ( 22ص  – 15) اقتباس ص . صفحة  191الزراعي، كمية الزراعة، جامعة حمب، 

 


