
ةالسياسة االئتمانية الزراعي

محمد سعيد أمين الششتاوي / د .ا



:االئتمان الزراعي•

وزيادةوالريفيةالزراعيةالتنميةواستمرارإلحداثواألساسيةالهامةاألدواتأحدهو

.الريفيينالسكانمعيشةمستويورفعالدخول

:مفهوم السياسة االئتمانية الزراعية •

الضوابطوالقواعدويتضمنالزراعيللنشاطالالزماالئتمانتوفيرفيللدولةالعاماالتجاه

قطريعنمنهمواستردادهاالمزارعينعلياألموالتلكلتوزيعتضعهاالتيواإلجراءات

إلشرافهاتخضعمتخصصةمؤسسات



:أهداف السياسة االئتمانية الزراعية 

الزراعةلقطاعاالئتمانتوفير

المزارعينلصغارواالدخاريةالماليةالقدراتتقوية

لهاوالتيالزراعيةالمجاالتكلفيفرعيةأهداف
األخرىاالقتصاديةالمجاالتعنتميزهاخصائص



خصائص السياسة االئتمانية الزراعية

والتسويقجاإلنتامستلزماتبتوفيرتقومالتيوتلكاالئتمانيةوالمؤسساتاألجهزةوكذلكالمزارعينلكافةالشمولية

.الزراعيوالتصنيعوالتخزين

عليينالحديللمزارعينمواجهتهاووسائلاالئتمانيةالمخاطراالئتمانيةالسياسةتتضمنأنيجبإذ:المخاطرتغطية

.األقل

فيةمرونتتطلبالتيالاليقينظروفمنبهتتميزوماالزراعيالقطاعلطبيعةنظرا  وضروريةهامةوهي:المرونة

ومواجهةبلالتعاملوأسلوبوالسدادالصرفومواعيداالئتمانية،القروضحجممثلالتعاملومجاالتأوجهكافة

.الزراعيالقطاعلهايتعرضالتيالطبيعيةوغيرالطبيعيةالظروف

حقيقتعليتعملالتياألخرىالمصرفيةاألجهزةعملمجاالتعنبمعزليتمالالزراعيفاالئتمان:المتبادلالتأثير

المصرفيةجهزةاألعليبالتاليستعودوالتيخاصةبصفةالزراعيةوالتنميةعامةبصفةواالجتماعيةاالقتصاديةالتنمية

.والدخلاإلنتاجفيمرتفعةمعدالتتحقيقفيدورهامنيدعممما



تطور المؤسسات اإلقراضية الزراعية

:مر االئتمان الزراعي بعدة مراحل ظهر خاللها أكثر من مؤسسة إقراضية

1880بداية بالبنك العقاري المصري عام •

1906البنك الزراعي المصري حيث تم إنشاءه قبل عام •

1961وتم تأميمه عام 1905بنك األراضي المصري عام •

1931بنك التسليف الزراعي المصري عام •

1948تم تحويله إلي بنك التسليف والتعاون الزراعي المصري عام •

قرى بنص البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي وقاعدته العريضة من بنوك ال•
.  1976لسنة 117القانون 



:البنك العقاري المصري-أ

1880أول بنك زراعي أنشأ في جمهورية مصر العربية عام •

1957أغلبه  فرنسي ثم تم تمصيره عام :  رأس مال البنك •

ما بين يقوم بمنح قروضا لألفراد بضمان أراضي زراعية أو مباني عقارية ألجل تتراوح•

(سنوات10أغلب المنح لمدة تقل عن )سنة 10-30

منح قروضا للهيئات والمشروعات معظمها غير زراعية •

إصدار وبيع السندات•

سنويا بعد أن كانت % 9.4أدي وجود هذا البنك إلي تخفيض معدل الفائدة إلي حوالي •

.  شهريا% 2-4



:البنك الزراعي المصري-ب
إنجليزي:البنكمالرأس•

كانتولكنهاالمالكلصغاراألجلومتوسطةقصيرةقروضاالممنوحةالقروض•
فاشلةمحاولة

1906عامجنيةمليون8حواليالمقدمةالقروضقيمةبلغت•

كثرة-الديونتراكم-األسعارمستويهبوط):إليأدتاقتصاديةأزمةواجهته•
القروضاستخدامسوءبسبب(المرهونةلألراضيالتجاريةالبيوع

الزراعيينصغارلحمايةأفدنهالخمسةقانونإصدارإليالحكومةاضطرتمما•
الصغيرةالملكياتعليوالحفاظوالمالك

بعدنةسالتناقصفيوأخذكثيرا ،البنكنشاطانخفضالحكوميللتدخلنتيجة•
المالك،كبارطائفةمعتعاملهقصرعليدفعهمماأخرى

.م1936عامفيتصفيتهتم•



(:1905)بنك األراضي المصري -ج 

1905تم إنشاءه في عام •

اغلبه فرنسي وإنجليزي: رأس مال البنك •

.سهما  498بلغت األسهم المملوكة لمصر نحو •

جزءا  يقوم هذا البنك بتقديم قروض برهن أراضي زراعية تمثل•
صغيرا  من جملة قروضه 

النخفاض قروضه عاما  بعد األخر حتي1961تم تأميمه عام •
.عام التأميم



(:1931)بنك التسليف الزراعي المصري -د
1931عامالبنوكشركةأومساهمةصورةفيالبنكهذاإنشاءتم•

جنيهمليونبمبلغالمحددمالهرأسبنصفالحكومةساهمت•

اآلخربالنصفوالعقاريةالتجاريةالبنوكساهمتكما•

القيمةمن%5بحوالييقدرأسهمهمعليربحا  للمساهمينالحكومةضمنت•
.لألسهماالسمية

العربيةمصرجمهوريةفيأنشئحكوميبنكأولالبنكهذايعتبر•

والجمعياتاألفرادإليشهرا  14مدتهاتتجاوزالاألجلقصيرةقروضيقدم•
تقاويمنالزراعيةالعملياتنفقاتلتمويلوذلكاالمتيازحقبضمانالتعاونية
فيالزراعيةالحاصالتبرهنالقروضهذهتقدمكماخدمةوعملياتوأسمدة

لحصادابعدحاصالتهمبيعإليالزراعيضطرالحتيالتسويقيةالقروضحالة
العرضلزيادةنتيجةاألسعارهبوطوقتمباشرةالجنيأو



سنوات لشراء اآلالت الزراعية والماشية وإصالح 10قروض ال تتجاوز •

األراضي، 

سنة الستغالل وإصالح األراضي 20قروض ال تتجاوز •

% 3لألفراد، % 5أغلب القروض المقدمة قصيرة األجل بسعر فائدة •

للجمعيات 

يات تعامل البنك مباشرة مع صغار الزراع جعلهم يحجمون عن االنضمام للجمع•

نك التعاونية، مما اضطر الحكومة إلي تحويل بنك التسليف الزراعي إلي ب

1948التسليف والتعاون الزراعي عام 



.البنكمالرأسفيالتعاونيةالجمعياتساهمتبذلك•

.اآلخربعدعاماالبنكمعالتعاونياتأعدادتتزايدوبدأت•

.بهمخاصتعاونيبنكإنشاءفيوالمطالبةاالنخفاضفيبدأتثم•

الغرضلنفسبنكينتمويلعليالمقدرةلعدمرفضتالحكومةولكن•

معيه،جنمليونبنصفللبنكالمالرأسزيادةمنهاالتعديالتبعضوأجريت•

المقدمةعنللتعاونياتالمقدمةللقروض%2بمقدارالفائدةبسعرتخفيض

.لألفراد



قاعدته البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي و-هـ
: العريضة من بنوك القرى

هاآخركانالبنوكإنشاءفيالمراحلمنبالعديدالمصريالزراعياالئتمانمر•

وقاعدتهوالمراكزبالمحافظاتوفروعهالزراعيواالئتمانللتنميةالرئيسيالبنك

.القرىبنوكفيالعريضة

في–اآلنحتي1976منذحالياالزراعلتمويلاألساسيأوالرئيسيالمصدرهو
مصر،

اتبالعمليالقيامعليلمساعدتهموالعينيةالنقديةبالقروضبإمدادهميقوم
اإلنتاجية،

تحصيللتسهيلامتيازاتتمنحه,المالرأستوفيرعليبمساعدتهالحكومةوتقوم
.منخفضةتكاليفوذامثمرةاالئتمانعمليةتكونحتيالممنوحةالديون



لتعاونياوالتمويلالزراعيواالئتمانللتنميةالرئيسيالبنكيقوم

:الجمهوريةمستويعلي

أوتيراداالسسواءاإلنتاجمستلزماتكافةوتوفيراالئتمانبتمويل

.باألجلأوبالنقدتوزيعهاسياسةوتضعالمحلياإلنتاجمن

فيرادواالستيالتصديرأغراضلخدمةالمصرفيةالعملياتبجميع

.البنكنشاطمجاالت



:بنوك التنمية واالئتمان الزراعيأغراض 

ليهاعتقومالتياإلنتاجيةاألغراضجميعلمباشرةالزراعيةالتعاونيةالجمعياتإقراض-أ

اركةوالمشوتأسيسهاالزراعيةالجمعيةفيتعملالتيالمنشآتإقراضكذلك.األجيالولمختلف

.فيها

.الزراعيةالتعاونيةالجمعياتأعضاءفيهمبماالزراعإقراض-ب

سواءزراعيعامكلمواسمزراعاتلمختلفوالنقديةالعينيةللسلفمقرراتوضع-ج

.الزراعةبوزارةالفنيةاألجهزةتضعهاالتيوبالمقنناتالبستانيةأوالحقليةللمحاصيل

عندلهاتحصيونظمالزراعيةالتعاونيةالجمعياتأوللزراعالتسليفشروطتحديد-د

.االستحقاق



:إليمن حيث الفترة الزمنية أنواع القروض 

:األجلقصيرةقروض-أ

. شهرا  14تستخدم خالل فترة إنتاجية واحدة ومدتها ال تزيد عن •

.  تستخدم في شراء مستلزمات اإلنتاج من تقاوي وسماد ومبيدات لمقاومة اآلفات ولجني المحصول•

: قروض متوسطة األجل-ب

شهرا وال تتعدي خمس سنوات12مدتها تتراوح بين •

(تعبئه–تغليف )بعضها لتمويل شراء اآلالت الزراعية أو مشروعات التصنيع الزراعي •

.وتسمي استثمارات متوسطة األجل( مباني–مخازن )وأخرى تخصص إلقامة بعض المنشآت •

:قروض طويلة األجل-ج

.مدتها خمس سنوات أو أكثر •

.لبساتينتخصص غالبيتها الستصالح األراضي وتحسين خواص التربة وكذلك مشروعات شق الترع وإقامة ا•



:القروض من حيث النوعية إليتقسيم 

-:سلف نقدية-أ

رزواألوالقصبالقطنمثلالرئيسيةالمحاصيلعليللمزارعينوتمنح•
والبصل

والمقاومةوالريكالحرثنفقاتمنالمحاصيلهذهتتطلبهلماوذلك•
.والحصاد

-:عينيةسلف-ب

.وخالفهوأعالفوأسمدةومبيداتتقاويمناإلنتاجمستلزماتعنعبارةهي•



-:إليالزراعي تنقسم مصادر التمويل 

مصدر ذاتي

المزارعدخلوهو•

وأسرتهنفسه

ةكميعليويتوقف

ادخاره

حجملصغرونظرا•

وضعفالحيازات

فأنالمزارعدخل

ماغالباالمدخرات

.ضئيلةتكون

الوسطاء والتجارة

المزارعينبعض•
علييحصلون

الالزمالمالبعض
مستلزماتلشراء
مناإلنتاج

والتجارالوسطاء
الكبارالمحليون

فائدةمقابلوذلك
للحصولمعينة
.القرضعلي

ةالتعاونيالجمعيات

ببعضالمزارعإمداد•
اإلنتاجمستلزمات

التقاويتوفيرمثل
الكيماويةواألسمدة

فيالخدماتتقديم•
الميكنةمجال

لإلنتاجالزراعية
ومقاومةوالري
اآلفات

فيأيضاوتساهم•
الحاصالتتسويق

.الزراعية

البنوك الزراعية 
والتجارية

البنوكتهتم•
بتوقيعالزراعية
الالزمةاألموال

للمزارعين
والجمعيات
الزراعية

مصدرأهموهم•
منالكثيرلتمويل

المشروعات
والقروضالزراعية
.األجلطويلة



أسباب صعوبة تعامل البنوك مع المزارعين

.القروضسدادعليللمزارعينالماليةالمقدرةوضعفالحيازاتحجمصغر-أ

رعينالمزاأرباحعليتقضيفقدالزراعيةالسلعأسعارفيالمتوقعةغيرالشديدةالتقلبات-ب

.القروضسدادعنعجزهموتسبب

يراداإلمنيقللللمزرعةالذاتياالستهالكعنالفائضةالكميةوصغرإنتاجفيالتخصصعدم-ج

.للمزرعةالنقدي

.عينالمزارأرباحعليتقضيالتيواألمراضباآلفاتالزراعيةالحاصالتإصابةإمكانيةارتفاع-د

التمويلإلياالحتياجمواعيدبينالفترةطولعنهاينتجوالتيالزراعياإلنتاجموسمية-هـ

وتظهرمالموسنهايةفيالقروضوسدادالمحاصيلبيعفترةوبينالزراعيةالقروضعليوالحصول

.الحيوانيواإلنتاجالبساتينمشروعاتفيواضحبشكلالمشكلةهذه



:  مصادر تمويل بنك التنمية واالئتمان الزراعي

مصادر

خارجية

قروض من 
بنوك محلية

الودائع 
والمدخرات

داخلية

االحتياطيات
رأس مال 

البنك



وأهمها:الداخليةالمصادر:أوال  

رأس :البنكمال-أ

.المالرأسأصحابأوالمساهمينحقوقأوالملكيةحقوقوهي

.مالهرأسعلينشاطهحجموزيادةمعامالتهفيالتوسععليالبنكقدرةوتتوقف

.األخرىالبنوكومعالمزارعينمعالتعاملعليقدرتهزادتمالهرأسزادفكلما

:االحتياطيات-ب

.للبنكالماليالمركزلدعماحتياطيشكلفيالبنكأرباحمنجنيهايتمالتيالمبالغفهي



:يليمااهمها:خارجيةمصادر:ثانيا  

:والمدخراتالودائع-1

.ألجلالودائعخاصةللبنوكالتمويلمصادرأهممنوهي

(المكشوفعليسحب):محليةبنوكمنقروض-2

مليون693إلي1980عامجنيةمليون63منكبيرةبدرجةالقروضهذهازدادتوقد

نحومنانخفضتقدالداخليالتمويلمصادرنسبةأنالواضحمن.1986عامجنية

زيادةذلكويوحي1986عام%9نحوإلي1980عاممصادرإجماليمن12%

.السحبمقدارخفضمعالمستقبلفياالحتياطيات


