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 التمويل الزراعي يف سورية

 -املصرف الزراعي التعاوني  -
 

 أنواع المصارف في سورية

 يوجد في سورية ستة مصارف عمى النحو اآلتي :

 المصرف المركزي ) مصرف المصارف ( . -

 المصرف الزراعي التعاوني . -

 المصرف الصناعي . -

 المصرف التجاري . -

 المصرف العقاري . -

 الشعبي .مصرف التسميف  -

 المصرف المركزي

ُيعد المصرف المركزي مسؤواًل عن الحالة المالية في الدولة، ولعل امتناعو عن منافسة المصارف 
األخرى في أعماليا ىو العامل األساسي الذي أعطى لو مركزًا ممتازًا بين المصارف، حتى أصبح 

االطمئنان، وتتعاون معو في  مصرف المصارف، وأصبحت المصارف التجارية وغيرىا تطمئن إليو كل
 ، ويمكن إيجاز أىم الوظائف التي يؤدييا عمى النحو اآلتي :تنفيذ السياسة المصرفية التي يتخذىا

تنظيم النقد وفقًا لحاجة المواطنين، مما يدعو الدولة إعطاء المصرف المركزي االمتياز الوحيد في  -1
 إصدار أوراق البنكنوت ) العممة الورقية ( .

 خدمة الدولة في تأدية العمميات المصرفية ليا . -2
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 المحافظة عمى االحتياطي النقدي الخاص بمصارف الودائع . -3

مراقبة أحوال التجارة الخارجية، والعمل عمى إدارة ما لدى الدولة من احتياطات خاصة بالعممة  -4
 األجنبية .

 تسوية حسابات مصارف الودائع بين بعضيا البعض . -5

 قبة أحوال االئتمان بما يتفق مع الساسة النقدية التي تختارىا الدولة .مرا -6

توجيو االقتصاد االجتماعي بما يعود عمى البمد بأكبر قسط من الرفاىية االقتصادية االجتماعية  -7
 (6991) العميوي، العطوان،  وتفضيل المصمحة العامة عمى الخاصة .

 المصرف الزراعي التعاوني

   في عيد اإلمبراطورية العثمانية 1888عام آب  15تأسس المصرف الزراعي التعاوني في 
وكان مصرفًا حكوميًا عثمانيًا أسستو الحكومة العثمانية لدعم النشاطات الزراعية ، وفيما بعد عندما 

يف حصمت سورية عمى االستقالل بقي ىذا المصرف في دمشق وبيروت يمارس نشاطاتو ، لتقديم التسم
عام لمقطاع الزراعي وتخميص المزارعين من سمطة المرابين ، ثم صدر قانون التخصص المصرفي 

، وأدى ذلك إلى تخصيص المصرف الزراعي القائم في سورية في تمويل النشاطات الزراعية 1966
 بأشكاليا المتعددة .

 مهام المصرف الزراعي التعاوني

 يمارس المصرف الزراعي مجموعة من الميام أىميا : 

 ـ استقبال الودائع بكافة أنواعيا . 1

 تعاوني  ( . -مشترك   -خاص    -نية لمقطاعات ) عام  ـ تقديم القروض والسمف النقدية والعي 2

جييزات الزراعية ـ توفير مستمزمات اإلنتاج الزراعي من البذور واألسمدة والمبيدات واستيراد اآلليات والت 3
 وتسميميا لمفالحين عمى شكل قروض عينية. 

 طويمة األجل دون فائدة لبعض المشاريع . تقديم القروض  ـ 4
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 ـ تشجيع الجمعيات التعاونية بأشكاليا كافة . 5

 (2002)القاضي،  ومعاقبة المخالفين .قابة عمى تنفيذ القروض الزراعية ـ القيام بأعمال الر  6

 أغراض المصرف الزراعي 

  عمى النحو اآلتي : الزراعي التعاوني أغراض المصرف 2335لعام  33 حّدد المرسوم  

القيام بجميع األعمال المصرفية لخدمة النشاط الزراعي بشقيو النباتي والحيواني والمين والحرف  -1
 . والصناعات والخدمات المرتبطة بو أو بمنتجاتو

 .  ديم جميع الخدمات والتسييالت المصرفيةوتق االدخارتشجيع  -2

ة ـو أو بالمشاركـي بنفسـأن يقوم بعمميات شراء وبيع وتوزيع مستمزمات اإلنتاج الزراعيجوز لممصرف  -3 
 . ة نقدًا أو إقراضاً ـع غيره أو بالوساطـم

يوجد فييا فروع ة عميل لمصرف سورية المركزي في األماكن التي ال ـأن يقوم بوظيفيجوز لممصرف  -4 
 .  لمصرف سورية المركزي وفقًا لالتفاقات التي ُتعقد بينيما ليذه الغاية

 امتيازات المصرف 

أّن كل من يكفل مدينًا لممصرف من أي نوع من أنواع القروض  2335لعام  33حّدد المرسوم 
  :مصرف أم عن طريقو من أموال الغيروالسمف سواء أكانت من أموال ال

وتطبق عميو  ،متضامنًا مع المدين األصمي في وفاء الدين ولو لم ينّص صك الكفالة عمى ذلكيكون  -1
 . األحكام كالمدين األصيل

ولممصرف حق االمتياز واألولوية ،  من أموال الخزينة العامة وحقوقيا أموال المصرف وحقوقو ُتعد -2
و عمى أموال المدين والكفيل المنقولة وغير وفق أولويات الكتاب الرابع من القانون المدني بجميع مطاليب

 . وذلك الستيفاء حقوقو كافة، سواء أكانت مرىونة لديو أم غير مرىونة  المنقولة

من أجاز المرسوم لممصرف امتالك البضائع والمعادن الثمينة والمنقوالت التي آلت إليو وفاًء لديونو  -3
 ريخ امتالكيا. قبل الغير، عمى أن يقوم ببيعيا خالل سنة من تا
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عمى أن يقوم  ،قبل الغيرمن لديونو  لممصرف امتالك العقارات التي آلت إليو وفاءً  المرسوم أجاز -4
 . ، كما يحّق لو تأجير ىذه العقارات واستثمارىا خالل ىذه المدة ببيعيا خالل سنتين من تاريخ امتالكيا

 النشاط المصرفي لممصرف الزراعي التعاوني

 عمى النحو اآلتي: لمتسميف قًا عديدةً ائطر طبيقية لممصرف الزراعي التعميمات التحددت 

 .القروض المباشرة  -

 .اب الجاريالتسميف بالحس -

 .األسناد حسم  -

 .الكفالة لمصمحة اآلخرين  -

 والخاص قطاعات العام والتعاوني والمشتركويمارس المصرف العمميات السابقة مع مختمف ال
  أنظمة المصرف األساسية وقانونو ونظام عممياتو ما يمي : لتمويل لغايات محددة فيويشترط في ا

المزارع المستثمر سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو متصرفًا أو الزراعي  يستفيد من عمميات المصرف -1
يقرىا  منتفعًا من قانون اإلصالح الزراعي أو قانون أمالك الدولة أو أية صفة أخرى تثبت االستثمار

 . مجمس اإلدارة

أن يكون من المينيين أو الحرفيين أو الصناعيين أو سواىم ممن ترتبط أعماليم باإلنتاج الزراعي أو  -2
المواشي والدواجن واألسماك والنحل ودودة الحرير وصيادي  ي، ويشمل ذلك مرب األنشطة الريفية المختمفة

 . األسماك

زراعي وتنظيم زراعي ممنوح من قبل دوائر وزارة الزراعة بالنسبة عمى طالب القرض تأمين بيان قيد  -3
 . لمعقود المنظمة مع الجيات الرسمية بما ينسجم والخطة الزراعية

الموافقات  أما بالنسبة لمغايات غير الزراعية فيتم إثبات االستثمار بموجب الرخص النيائية أو -4
 . النظامية لمزاولة ىذه األعمال
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ن المقترض من الرعايا السوريين ومن في حكميم ويجوز إقراض الرعايا العرب لتمويل يجب أن يكو  -5
 .السورية استثماراتيم الواقعة ضمن األراضي 

 ) التعميمات التطبيقية لممصرف الزراعي(أنواع القروض وغاياتها 

  قصير األجلالتسميف  -أواًل 

 :  ، وتمنح لتمويل الغايات اآلتيةأجل استحقاقيا سنة واحدة  زىي القروض التي ال يتجاو  

 نفقات الزراعة من أجور حراثة وحصاد وري ومحروقات وتعشيب وتقميم وغيرىا.  -1

 قيمة البذور واألسمدة والمخصبات ومواد المكافحة  .  -2

ر والدواجن والطيو الالزمة لتربية الحيوانات والمواشي  قيمة المواد العمفية واألدوية والنفقات األخرى -3
 ودودة القز وفقًا لمعدالت جدول االحتياج .

 مستمزمات المين والحرف والصناعات المرتبطة بالتنمية الريفية .   -4

قيمة شراء العجول والخراف والطيور والدواجن ونفقات صيد وتربية األسماك في التجمعات المائية  -5
 الزمة لتربيتيا. وقيمة المواد العمفية واألدوية والنفقات الضرورية األخرى ال

 الزراعية والمحركات ومحطات ضخ المياه. تقيمة قطع الغيار ونفقات إصالح اآلالت واآلليا  -6

 الزراعية .  تورشات إصالح اآلالت واآلليا -7

 نفقات وأجور تخزين المحاصيل والمنتجات الزراعية الخام والمحولة والمصنعة وتسويقيا .  -8

 متوسط األجل التسميف  -انيًا ث

 :  ت ، وتمنح لتمويل الغايات اآلتيةخمس سنوا زالتي تزيد مدتيا عن سنة واحدة وال تتجاو ىي 

 شراء اآلليات واآلالت واألدوات الالزمة لالستثمار الزراعي والحيواني . -1

قامة أعمدة وأسالك لتحويل الكرمة الزاحفة إلى معرشة . -2   تحسين األراضي وا 

 زمة لمتربية . شراء الحيوانات والمواشي الال -3
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إنشاء واآلالت الخاصة لصيد وتربية وتسويق  األسماك واإلسفنج ، وشراء مراكب الصيد وتجييزاتيا  -4
 لتربية و صيد وتربية وتسويق األسماك.

نشاء التجييزات واألعمال الالزمة لمري وحفر األقنية واآلبار . -5  شراء وا 

 لمداجن .شراء اآلالت والتجييزات الالزمة إلنشاء ا -6

 شراء اآلالت لفرز وتوضيب وتصنيف المنتجات الزراعية . -7

 تصنيع األعالف واألسمدة والمنتجات الزراعية بشقييا النباتي والحيواني .  -8

 غربمة وجرش وتعبئة الحبوب . -9

 تصنيع العبوات الالزمة لمتعبئة ونقل اإلنتاج الزراعي .   -13

 والتوربينات اليوائية لسحب الماء وتركيبيا .شراء مراوح مكافحة الصقيع  -11

 شراء التجييزات والمعدات الالزمة لورش ومحطات الصيانة . -12 

 طويل األجل التسميف  -ثالثًا 

 :  ، وتمنح لتمويل الغايات اآلتية العشر سنوات زىي التي تزيد مدتيا عن خمس سنوات وال تتجاو 

 يات واآلالت والحاصالت الزراعية  واألعالف .إنشاء المستودعات الالزمة لحفظ اآلل -1

 إنشاء الحظائر الالزمة لتربية الحيوانات والمواشي والطيور الداجنة . -2

مشاريع الري والصرف في األراضي المالحة والكمسية بيدف معالجة خواص التربة الكيمائية  -3
 والفيزيائية .

 مشاريع تحسين األراضي بيدف التشجير.  -4

إنشاء البرادات الثابتة وشراء البرادات المتنقمة لتخزين وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية واألسماك  -5
 والكائنات البحرية و المصنعة منيا .
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وتشمل قيمة المعدات واآلالت الالزمة لمتصنيع  ،تصنيع المنتجات الزراعية بشقييا النباتي والحيواني -6
ومعامل تصنيع األعالف   مثل معاصر الزيتون ، ئية الالزمة لمتشغيلمع مجموعات التوليد الكيربا

، والعصائر والكونسروة وتعميب األسماك والمحوم، ومعامل الزيوت معامل تصنيع األلبان واألجبانو 
 النباتية.

 سقوف اإلقراض 

 وفق التراخيص والمقدرة عمى التسديد . بمغت غير محددة بسقف ميماالقروض قصيرة األجل : 

 ( مميون ليرة سورية . 02)  حتى مبمغ : جلمتوسطة األالقروض 

 ( مميون ليرة سورية . 02)  حتى : طويمة األجلالقروض 

  التعاوني لمطبقة عمى قروض المصرف الزراعيالفوائد ا

تظيـــر أىميـــة الفائـــدة فـــي أن أســـعار الفائـــدة تــــؤثر فـــي التنميـــة االقتصـــادية والتوســـع فـــي النشــــاط 

مــا أنيــا تــؤثر فــي االحتفــاظ بــالمخزون بواســطة تجــار الجممــة ، حيــث ترتفــع التكــاليف كممــا االقتصــادي ، ك

 (6991، هاشم) عدل االدخار .ارتفعت أسعار الفائدة ، كذلك تؤثر أسعار الفائدة في م

عديــدة عمــى المــدى الطويــل تــتمخص فــي أن الفوائــد المنخفضــة عمــى  إن لمفائــدة المنخفضــة مســاوئ

 ةل المصــرف خســار وتــؤدي إلــى تحمــ، القــروض فــي غيــر غاياتيــا الزراعيــة  القــروض تشــجع عمــى اســتخدام

لذلك فإن الواقع يفرض عمى المصرف الزراعي تحريك أسـعار الفائـدة صـعودًا لكـي تغطـي  . (6002)جمعة، 

، ويبـــين  وبنـــاء احتيـــاطي لمواجيـــة الـــديون المشـــكوك فييـــا ، وتكـــاليف التشـــغيل ، تكـــاليف الحصـــول عمييـــا

 الجدول اآلتي معدالت الفائدة التي يتقاضاىا المصرف حاليًا عن القروض الممنوحة :
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 معدالت الفوائد المطبقة عمى القروض في المصرف الزراعي التعاوني

 القطاع

 األجل   
 الخاص والمشترك التعاوني العام

 % 61 % 9 % 5.3 قصيرة

 % 61-66 % 66-61 % 5.3 متوسطة

 %   65-61 % 61-66 % 5.3 طويمة

 % 61 % 61 % 61 فائدة التأخير
 المصرف الزراعي التعاونيالمصدر :             

  

 المراجع 

السياسة المصرفية والتمويل المصرفي )تطبيق عمى المصارف  –( 2006جمعة، محمد صالح ) -1
  . منشورات جامعة دمشق .السورية(

التمويل الزراعي . قسم االقتصاد واإلرشاد  –( 1996العميوي أحمد األحمد، العطوان سمعان )  -2
 صفحة .  191الزراعي، كمية الزراعة، جامعة حمب، 

 اإلصالح االقتصادي في سورية إلى أين ؟. دار الرضا لمنشر . –( 2002القاضي، حسين ) -3

 النقود والبنوك . دار النيضة العربية . –( 1996ىاشم، اسماعيل ) -4

 

 

 


