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  المطلوبة للقروض الضمانات

 القطاع العام –أواًل 

 ُيشترط لمنح القروض لمقطاع العام أن تكون مغطاة بإحدى الضمانات اآلتية : 

يراةــ  ا و  ا ......( موجــودات منقولــةاريع زراةيــة ا مثــ) أ أراضــم ا مبــانم ا مشــ : ـــ ضــمانات ةينيــة 1
% مــن مــيم المشــاريع 85و ا راضــم والمبــانم% مــن مــيم اأ111 أن تشــك) ةنــد حبــاض الضــمانة العينيــة
 .الزراةية والموجودات المنقولة  

اأجــ) بمــا    طويمــةلمقــروض متوبــطة و و  امهمــا بمغــتمصــيرة اأجــ)  مقــروضلقبــ) تُ  : ـ كفالــة الدولــة 2
 مميون ليرة بورية . 5 مبمغتتجاوز 

 .كفالة مصرفية   ـ 3

  تقب) لمقروض مصيرة اأج) مهما بمغت . :المروية فقط  المرتقض لممحاصي) اإلنتاج ـ 4

 القطاع التعاوني  –ثانيًا 

 ُيشترط لمنح القروض لمقطاع التعاونم أن تكون مغطاة بإحدى الضمانات اآلتية :

% من ميم اأراضم 111العينية ضمن حدود  تقب) الكفالةأ ةقارية أو غير ةقارية ( : ضمانة ةينية  ـ 1
 % من ميم المشاريع الزراةية والموجودات المنقولة  .85ووالمبانم ا 

 .  كفالة مصرفية ـ 2

س لصــالح اأةضــا  ( ). ,,,3110أ زلمقــروض المتوبــطة والطويمــة بمــا   يتجــاو ـ كفالــة شيصــية  3
وفــم حــدود  ا س.( ) 501110111بكفالــة مجمــس ةدارة الجمعيــة لصــالح الجمعيــات بالصــفة ا ةتباريــة أو 
ــــــــــــــــــة  .) ( 1501110111أ ــــــــــــــــــ  مبــــــــــــــــــتوى المنطق ــــــــــــــــــات ةم ــــــــــــــــــ   لمجمعي ــــــــــــــــــري و ل                             س لمشــــــــــــــــــاريع ال

ـــــــة اتحـــــــاد ففحـــــــم المحافظـــــــة ـــــــ  مبـــــــتوى المحافظـــــــة فتقبـــــــ) بكفال                         أمـــــــا بالنبـــــــبة  تحـــــــاد الففحـــــــين وةم
ــــري.( )0111,,,210وضــــمن حــــدود أ  ــــامم( ). ,,,0,,,110أ  و ا س لمشــــاريع ال اأغــــراض  س لب

 .الزراةية 
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قولــة                  يشــترط لقبــو) اــ ا النــوع مــن الكفــا ت أن يكــون الرصــيد فــم الحبــاض الجــاري واأمــف  المن
 مجموع الكفا ت المقدمة ةم  رصيد القروض الممنوحة بكفالتها% من 151وغير المنقولة تغطم 

 القطاع الخاص –ثالثًا 

 أن تكون مغطاة بإحدى الضمانات اآلتية : الياصُيشترط لمنح القروض لمقطاع  

م المشــــاريع الزراةيــــة % مــــن مــــي61و % لمعقــــارات والمبــــانما 81. ضــــمانة ةينيــــة تقبــــ) ضــــمن حــــدود  1
 . المنقولةوالموجودات 

أمــا بالنبــبة لمقــروض  اوالطويمــة  ة) س  لمقــروض المتوبــط 3110111ضــمانة شيصــية حتــ  مبمــغ . 2
  .القصيرة فتقب) مهما بمغت 

 . ضمانة مصرفية .3

 صالحيات لجنة قروض الفرع  

           ( مميون 11 مبمغ أ ز  يتجاو  أو التعاونم بالصفة ا ةتبارية بماالقروض الممنوحة  لمقطاع العام        
           ( مميــــون ليــــرة بــــورية لكــــ)  5أ  مــــغمب ز  يتجــــاو  وبمــــا امصــــيرة اأجــــ)ية فــــم حالــــة القــــروض ليــــرة بــــور 

ــــــــــــة ا  اةين                              القــــــــــــروض الممنوحــــــــــــة لمقطــــــــــــأمــــــــــــا أجــــــــــــ) فــــــــــــم حــــــــــــالتم القــــــــــــروض المتوبــــــــــــطة والطويم
ـــــغ أ اليـــــاص والمشـــــتر  ـــــ  مبم ـــــرة بـــــورية 1حت ـــــون لي ـــــراد  ا(  ممي ـــــة أف                                  ويعامـــــ) العضـــــو التعـــــاونم معامم

 . القطاع الياص

 التحصيالت  

ية التــم يقــوم بهــا المصــري الزراةــم التعــاونم حاليــًا ةمــ  أبــس التحميــ) اإلمراضــتعتمــد العمميــات 
ةل  درابة الوضـع المـالم لممقتـرض  ةضافةً  االمالم التم تعكس مقدرة المشروع ةم  التبديد بصورة وامعية

ويأيــ  المصــري بعــين  ر البــابقة والجديــدة ار ويدمــة ديونــمــن حيــث درجــة تحممــر لمميــاطر ومصــادر ديمــ
ا ةتبار العديد مـن المعـايير التـم تتضـمن بـفمة تحصـي) القـروض ومنهـا تحديـد تـاريس مواةيـد ابـتحقا  

والتواجد الميدانم لعناصـر التحصـي) فـم موامـع ا بـتثمار ا المحاصي)  ةنتاجالقرض بما يتواف  مع تاريس 
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بــة ومعام اومــنح الحــوافز الماديــة والمعنويــة لمعــاممين المجــدين فــم أةمــا) التحصــي) اةنــد جنــم المحاصــي)
 . المقترضين المتيمفين ةن الدفع

لكن فم حا) تعرض المزارع أي ضـرر تتكـون لجنـة  ا ات التحصي) بشك) فعا)ةجرا يتم تطبي  
 ة فـم المنطقـة المتضـررةالففحـين والجهـات اإلداريـ التعـاونم واتحـاد ممثمـين ةـن المصـري الزراةـمتضـم 

% مـــن 31فـــإ ا كانـــت نبـــبة الضـــرر تتجـــاوز   التقـــدير نبـــبة الضـــررووزارة الزراةـــة واإلصـــفح الزراةـــم 
ا ة ا كانت نببة الضرر تتجـاوز % من المبمغ المبتح  ا أم51دود البنوي لممزارع يتم تأجي) وبطم المر 

ويطبـــ  التأجيــ) ةمــ  رأس مـــا)  اتح % مــن وبــطم المــردود البـــنوي فيــتم تأجيــ) كامـــ) المبمــغ المبــ61
الـثفث  زأما الفائـدة فيتوجـض ا بـتمرار بـدفعها ا ويـتم التبـديد ةمـ   أمبـاط يـف) فتـرة   تتجـاو  ا القرض
 بنوات .

ـــدى المـــزارةين  ـــة تبـــديد القـــروض بلليـــة تبـــوي  الحاصـــفت الزراةيـــة ل حيـــث يقـــوم  اتـــرتبط ةممي
المزارةــــون المقترضــــون بتوريــــد محاصــــيمهم ةلــــ  الملببــــات الحكوميــــة مثــــ) الملببــــات العامــــة لمحبــــوض 

ا وتقـوم اـ ا الجهـات بتحويـ) مـيم المحاصـي) اأمطـان ومعامـ) البـكر ... والملببة العامـة لحمـو وتبـوي 
م الرصـيد البـامم لممـزارةين وتبمي يقوم بامتطاع ميمة القبط المبتح ةل  المصري الزراةم التعاونم ال ي 

المزارةـون مـن التبـديد  نبالنببة لممحاصي) التم تباع فم البو  المفتوحة مث) الحمضيات مد   يتمكأما 
 ا ويعـــانم المزارةـــون ةنـــد  لـــ  مـــن التـــم تـــلدي ةلـــ  انيفـــاض اأبـــعار اإلنتـــاجببـــبض الزيـــادة الكبيـــرة فـــم 

 فم التبديد . صعوبات

 مراقبة استثمار القروض 
 لمصري الزراةم الرمابة بشكمين : حددت أنظمة ا

 الرقابة على عمليات استثمار القروض  -1
فــــم البــــيطرة ةمــــ  صــــري  ر القــــروض مبــــاةدُة المقتــــرضمــــن ةمميــــة مرامبــــة ابــــتثما ةن الهــــدي  

تــتم ا و نــر مــن تبــديد القــروضةميــر بــدي) يمك  وبالتــالم تعــود ا القـروض فــم الغايــات واأغــراض المدروبــة 
درابـة المشـروع المطمـوض تمويمـر ا ويوضـع بعـد  القرض من مب) جهات فنية ميتصة فـم المصـريمرامبة 
صـري القـرض ةمـ  دفعـات ا ومن أباليض مرامبة ابـتثمار القـروض لمرامبة مب) وأثنا  وبعد التموي)تحت ا

 ية .أو صري القرض أو جز  منر ةم  شك) مواد ةين
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  الرقابة الداخلية المالية واإلدارية  - 2
  الرمابــــة الدايميــــة الماليــــة واإلداريــــة اـــو المرامبــــة والتقــــويم لمملببــــة المصــــرفية نفبــــها الهـــدي مــــن 

 .وك ل  ايتيار مبتوى كفا ة أدا  المصري
 للمصرفالنشاط التجاري والخدمي 

 االدخار –أواًل 

حيـث أن اليـدمات الماليـة الزراةيـة  اكانت المديرات تبم  النصي المنبم من التمويـ) الزراةـم
ــــــــــــ) ا ديــــــــــــار ــــــــــــروض متجاامــــــــــــة اليــــــــــــدمات اأيــــــــــــرى مث ــــــــــــ  تقــــــــــــديم الق ــــــــــــًا مــــــــــــا تقتصــــــــــــر ةم                                  غالب
ـــــــــ ين يحققـــــــــون أرباحـــــــــًا منابـــــــــبة مـــــــــد                والميزانيـــــــــة اأبـــــــــرية والتـــــــــأمين ا وحتـــــــــ  المـــــــــزارةين اأثريـــــــــا  ال

ـــــة تعمقـــــة بالبـــــيولة ببـــــبض الطبيعـــــة المو يواجهـــــون بعـــــض الصـــــعوبات الم ـــــدفقات المالي ـــــة لمت               بـــــمية والدوري
ئـدة ةـن حـاجتهم كما تمكـنهم مـن تـوفير اأمـوا) الزاالماليةا  وتباةد المديرات ةم  تحبين مدرة المزارةين

فــــم  تشــــجع المــــديرات كــــ ل ا ظــــروي الصــــعبة دون الحاجــــة لفمتــــراضلمواجهــــة الفــــم الموابــــم الجيــــدة 
  زيادة اإلنتاج وتحبين نوةيتر . المجتمعات الريفية ةم 

 الزراعي:إلى إعاقة تجميع المدخرات في المصارف السورية ومنها المصرف أهم العوامل التي تؤدي 

ومـــنح العوائـــد المنابـــبة لتغطيـــة ميتمـــي أنـــواع  ا وضـــع يطـــط ا ديـــار الميتمفـــةفـــم بحريـــة  عــــ   تتمتـــ1
 .الديو) وةائدات ا ديار 

ثمة فم جميع المصاري فميس انا  ما ييم  جـوًا مـن اـ بما أن أبعار الفائدة ومزايا ا ديار اأيرى متم2
 .المنافبة بين المصاري  جت اض المديرين 

الزبـائن بتمييـز فميس انا  طريقة تبمح لممصـاري  اإلمراضيمكن لإلدارة أن تغير معد ت  ـ بما أنر   3
 .ال ين يقومون بتبديد ديونهم فم المواةيد المحددة ا ك ل  ةالجيدين  وي الودائع الكبير 

ــــ حاليـــًا لـــيس انـــا  مجـــا) كبيـــر أمـــام ةدارة المصـــري لتنفيـــ  المبـــادرات الجديـــدة مثـــ) النظـــام المصـــرفم  4
معومـــات ا ديـــار وا متـــراض اإلبـــفمم الـــ ي يعتمـــد ةمـــ  المشـــاركة فـــم اأربـــاح مـــن أجـــ) التغمـــض ةمـــ  

 .) مع المصاري والتعام
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ـــــ   تشـــــي 5 ـــــة مطبوةـــــات وتقـــــارير رـ ـــــات التمفزيوني ـــــ  اإلةفن                   المصـــــري الزراةـــــم التعـــــاونم اةتمـــــادا ةم
 اإلةفن اأيرى لتشجيع ا ديار .  ئراو طأ

 ويبين الجدو) اآلتم أبعار الفوائد المطبقة ةم  الحبابات الجارية والودائع أج) وودائع التوفير :

 الحبابات الجارية

 النببة % القطاع
 بدون فائدة الياص والعام اإلداري والعام ا متصادي

 5.5 التعاونم
 بدون فائدة المشتر 

 الودائع أج)

 7 شهر 3 - 1
 8 شهر 6 - 4
 9 شهر 9 - 7
 15 بنة -شهر  15

 11 أكثر من بنة

 ودائع التوفير
 النببة مبمغ الوديعة
 9 حت  المميون

 بدون فائدة المميونما زاد ةن 
 

 توزيع مستلزمات اإلنتاج   -ثانيًا 

ةمميـــات القـــروض  تتطمبـــر اإلنتـــاج بكـــ) مـــاتـــأمين مبـــتمزمات ب التعـــاونم يقـــوم المصـــري الزراةـــم
 نـــات والحجـــوم المقـــررة لممقن اً وفقـــ مـــات والموابـــم الزراةيـــة المطموبـــةتوزيعهـــا فـــم اأو ا ثـــم تيزينهـــا و العينيـــة 

 اأبـــمدة ومـــن أاـــم اـــ ا المبـــتمزمات ا الشـــروط الفنيـــة اأصـــولية الموضـــوةة بالتعـــاون مـــع وزارة الزراةـــة و 
 ابـات الدر  و  الحصـاداتواأغنـام والجـرارات و  واأبقـار ويفيـا النحـ)مواد المكافحة لآلفـات الزراةيـة والب ار و 

 ة .مجموةات الضس ا وغيراا من اأدوات واآل ت الزراةيو 



6 
 

بإنشـا  شـبكة مـن  االزراةيـة المشـار ةليهـ اإلنتاجمبتمزمات قوم المصري من أج) تأمين وتيزين ي  
مــع ضــمان توزيعهــا فــم  االمبــتودةات والميــازن التــم تتــوفر فيهــا الشــروط الفنيــة لتيــزين اــ ا المبــتمزمات

وفروةر وبين جهات  بالتعاون بين ةدارة المصريو ل  الجهود والتكاليي ا  أم)اأومات والموابم المحددة ب
 .اإلدارة المحمية فم أنحا  القطر 

 مصادر تمويل المصرف الزراعي التعاوني 

 المصادر الذاتية   -أواًل 
 انونــر ابــتنادًا ةلــ  متتكــون مــن رأس مــا) المصــري واحتياطاتــر وملوناتــر ا حيــث يحــ  لممصــري  

يبــتمر اـ ا ا متطــاع حتــ  و  ا الصـافيةأرباحــر  % مـن7تكـوين احتياطــات ماليـة تقتطــع بـنويًا بنبــبة تبمــغ 
جهة الديون مالية من أرباحر البنوية لمواًا لرأس ما) المصري ا كما يقوم بامتطاع ملونات واحد بمغ مثفً ي

  . اتفم أبعار المبتمزم والتغيرات  الطارئة ومواجهة الظروي المشكو  فم تحصيمها
        المصادر الخارجية  -ثانيًا 

ةمميــة حبــم البــندات لــدى مصــري بــورية المركــزي كــأام مصــدر مــن المصــادر  تــأتم باأاميــة
الحبابات الجارية وحبابات الودائـع والتـوفير ا ةضـافة لفبـتقراض بـوا   تأتم اليارجية لمتموي) ا ومن ثم
يمكـــن تعريـــي الحبـــم اـــو تقـــديم بـــندات  وبإيجـــاز، (   مـــروض أجنبيـــة يارجـــر أ مـــن دايـــ) القطـــر أم مـــن

لممصري  بتيفا  ميمتها مب) ا بتحقا  مقاب) امتطاع مبم مـن اـ ا القيمـة تعـاد) فائـدة المبمـغ ةـن المـدة 
ا وتقدم ا ا البندات ةل  مصري بـورية المركـزي المتبقية من تاريس حبم البند حت  غاية يوم ا بتحقا 

رية المركـزي بمثابـة ةمميـة امتـراض منـر بطريقـة راـن البـندات وتعد ةممية حبم البندات لدى مصـري بـو 
الناجمة ةن ةممية ةمراض المصري الزراةم لممزارةين القروض بميتمي أنواةها ا و ل  مـن أجـ) تـأمين 

وتحبــم أبــناد القــروض ا  البــيولة النقديــة الفزمــة لعمميــات المصــري الزراةــم فــم تمويــ) القطــاع الزراةــم
%ا أما أبناد القـروض المتوبـطة والطويمـة فتحبـم 111ي بورية المركزي بنببة مصيرة اأج) لدى مصر 

 %.75بنببة 

 المصــري الزراةــم أمــا ة ا تــأيرا ( %2775لمركــزي فائــدة مميمــة تبمــغ أاــ ا ويتقاضــ  المصــري ا
ةــن التبــديد ةـــن الموةــد المحــدد لبـــداد القــروض والمتفــ  ةميـــر مــع المصــري المركـــزي ا أو تــم التأجيـــ) 
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ويتحم) المصري الزراةم ةوضًا ةن المقترض فوائد ا % (  5775أ  با تفا  معر فإن الفائدة ترتفع ةل 
 . التأجي)

يواجر المصري الزراةم التعاونم وفروةر تضيمًا مبتمرًا فـم الطمـض ةمـ  التمويـ) الزراةـم لكـ) 
ي بــورية المركــزي ةمــ  مصــر  البــنوي يشــك) ةبئــًا ضــيماً  اإلمــراضحتــ  بــات حجــم  االغايــات واآلجــا)

 ين يــاإلمراضــات  % مــن مجمــوع 1672ا زالــت محــدودة فهــم   تزيــد ةــن فمصــادر المصــري الدايميــة مــ
ري فم حين تبهم يزينـة الدولـة وةـن طريـ  حبـم البـندات لـدى مصـا الملونات المضافة بعين ا ةتبار 

      . البنوي اإلمراض% من حجم 61بورية المركزي بنببة وبطية 
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