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 المقدمة  

اً في تحقیق  ی إیجاب  تساھممن أھم القطاعات االقتصادیة التي    واحداً   یعتبر قطاع الزراعة

المستدامة السیما    عدد التنمیة  البطالة ومن أھداف  الفقرتقلیص نسب   ،القضاء على 

 وتمكین المرأة.

ضوء تزاید    فيلقد زادت أھمیة تبني سیاسات لدعم قطاع الزراعة في اآلونة األخیرة  

األراضي  ومحدودیة  العالمي،  السكاني  النمو  وتأثیر    معدالت  للزراعة،  الصالحة 

نتاج  إالتغیرات الُمناخیة التي تتعرض لھا العدید من دول العالم وتؤدي إلى تقلبات في 

  مستوى العالم.على ئیة غذاسلع الال

اقتصادیاً مھماً خاصة على    اً قطاع الزراعة دورعلى مستوى الدول العربیة، یلعب  

خمس العمالة في الدول أن  إلى    اإلحصاءاتحیث تشیر  صعید توفیر فرص العمل،  

مساھمة القطاع    ال تتعدعلى الرغم من ذلك    إال أنھ،  العربیة تعمل في قطاع الزراعة

 . 1في المائة  6.5في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیة  

النسبة   ھذه  بإلى  تشیر  االھتمام  زیادة  على  العمل  الزراعة،  ضرورة  وتوجیھ  قطاع 

فجوة الدخل بین المناطق الریفیة    وتقلیل  ،الالزمة لتطویره  المالیة  المواردالمزید من  

أخرى، ناحیة  . من  لالستفادة من اإلمكانات الكامنة في القطاع الزراعي   والحضریة

ً تحدیث   األراضي المائیة وموارد  لعلى اإلدارة الكفؤة ل  القطاع الزراعي یساعد أیضا

  .ھذه المواردالتي تعاني من ُشح في  ،في الدول العربیة المتاحة

ضوء ما سبق، یُلقي الكتیب الضوء على أھمیة التمویل الزراعي وأھدافھ وآلیات   في 

مصادره من   ،وأھم  عدد  یحقق  بما  الزراعة  لقطاع  الدعم  من  المزید  توفیر  بھدف 

 
 . ). "التقریر االقتصادي العربي الموحد"، الفصل الثالث: قطاع الزراعة2021صندوق النقد العربي، (  1

  التمویل الزراعي: المفھوم واألھمیة 

5 
 

من أھمھا تقلیل مستویات الفقر وتوفیر المزید من    ،األھداف االقتصادیة للدول العربیة

 ومن ثم خفض فجوة الغذاء.  ،لواردات الزراعیةوتقلیل مستویات ا  الكریم  فرص العمل

 على المستوى العالمي ھمیة قطاع الزراعة أ

توفر الزراعة سبل العیش  لقطاع الزراعة أھمیة كبیرة على المستوى العالمي حیث  

. من  االقتصادات النامیة والناشئة  سكان العالم خاصة فيلكثیر من  الدخل    ومصدر

القطاع بشكل كبیر لتوفیر االحتیاجات الالزمة من الغذاء جانب آخر، یعوّل على  

 في اآلونة األخیرة. مطردةً  لسكان العالم الذین یشھدون زیادةً 

من المتوقع أن یرتفع عدد سكان العالم بمقدار  إلى أنھ  المتحدة    حیث تشیر تقدیرات األمم 

التزاید السكاني    . القادمة   ملیاري شخص في الثالثین عاماً  استمرار  كما یتوقع أیضاً 

  7.9، مقابل  2100بحلول عام  ،  ملیار شخص   11حوالي  سكان العالم إلى  عدد  لیصل  

ویشیر تقریر األمم المتحدة للسكان أن الدول األشد فقراً یتركز فیھا    .  2021في عام  

ذولة للقضاء على  المب   أمام الجھود  تحدیات إضافیة    بما یمثل    ، النمو السكاني المتسارع 

   . 2ومكافحة الجوع وسوء التغذیة   العدالة في الدخل الفقر وتحقیق  

أشارت   تقریراً والزراعة  ألغذیة  األمم المتحدة لأصدرت منظمة    ،من جانب آخر

إلى المطلوب    فیھ  الزراعي  اإلنتاج  االستھالك   2050حتى  توفیرھا  كمیة  لتلبیة 

، حیث قدر التقریر  زیادة السكان وتغیر النظم الغذائیةالناتج عن  المتزاید المتوقع  

 
2 UN. (2019). World Population Prospects. Department of Economics and Social 
Affairs, Population Dynamics. 
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2 UN. (2019). World Population Prospects. Department of Economics and Social 
Affairs, Population Dynamics. 
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، لمواجھة الزیادة  2050أن اإلنتاج الزراعي العالمي یجب أن یتضاعف بحلول عام  

 .3في الطلب الناتج عن الزیادة السكانیة المتوقعة بحلول التاریخ المشار إلیھ 

 ) 1رقم (شكل 
 عدد سكان العالم المتوقع (ملیار نسمة) 

 

قسم االقتصاد والشؤون االجتماعیة،   "،التوقعات السكانیة في العالم"،  )2019األمم المتحدة. (   المصدر: 
 .ات السكانكی دینامی 

 

تزاید فیھ مستویات الطلب على السلع الزراعیة، شھدت مساھمة  توفي الوقت الذي  

في   الزراعة  اآلونة  قطاع  في  ملحوظاً  تراجعاً  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

في   3.8إلى نحو    1994في المائة في عام    9.9حیث انخفضت من نحو    ،األخیرة

ً على الرغم من أن جانب   .  2020المائة في عام   من ھذا االنخفاض یُعزى إلى زیادة   ا

ع استمرار مستویات م مساھمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

، إال أنھ مما ال شك فیھ أن دول العالم بحاجة أكثر من أي وقت التقدم االقتصادي

 
3 FAO. (2021). The State of Food and Agriculture. Food and Agriculture Organization of 
the United Nations. 
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مضى للمزید من االھتمام بزیادة مستویات ناتج وإنتاجیة القطاع الزراعي لمواجھة  

 .التي تفرض نفسھا أكثر من أي وقت مضى التحدیات العالمیة الراھنة

 ) 2شكل رقم (
 قطاع الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي (%)مساھمة 

 
 . )2020قاعدة بیانات البنك الدولي (  المصدر:

یواجھ  ،  2050ئة بحلول عام  افي الم  60مع توقع زیادة الطلب على الغذاء بنسبة  
ً نظام الزراعي ضغوط ال المحلي والعالمي على السلع الزراعیة األولیة  لتلبیة الطلب    ا

فإن الطریقة الوحیدة لزیادة إنتاج الغذاء والمصنعة. ولمواجھة ھذه الضغوطات،  
ستثمارات االھي االستثمار في التقنیات والزراعة الذكیة. ستمّكن ھذه األنواع من  

مكن لالستثمارات  المزارعین من إنتاج المزید من الغذاء بتأثیر أقل على البیئة. كما ی
منخفضة  عند مستویات  الحكیمة أن تساعد في الحفاظ على أسعار المواد الغذائیة  

  4 االقتصادیة في المناطق الریفیة. اإلمكانیات وتعزیز 

 
4 World Bank Group,  (2020) . International Finance Cooperation, “Agriculture Finance”, 
October. 
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 .ات السكانكی دینامی 

 

تزاید فیھ مستویات الطلب على السلع الزراعیة، شھدت مساھمة  توفي الوقت الذي  

في   الزراعة  اآلونة  قطاع  في  ملحوظاً  تراجعاً  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

في   3.8إلى نحو    1994في المائة في عام    9.9حیث انخفضت من نحو    ،األخیرة

ً على الرغم من أن جانب   .  2020المائة في عام   من ھذا االنخفاض یُعزى إلى زیادة   ا

ع استمرار مستویات م مساھمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

، إال أنھ مما ال شك فیھ أن دول العالم بحاجة أكثر من أي وقت التقدم االقتصادي

 
3 FAO. (2021). The State of Food and Agriculture. Food and Agriculture Organization of 
the United Nations. 
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 قطاع الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي (%)مساھمة 

 
 . )2020قاعدة بیانات البنك الدولي (  المصدر:

یواجھ  ،  2050ئة بحلول عام  افي الم  60مع توقع زیادة الطلب على الغذاء بنسبة  
ً نظام الزراعي ضغوط ال المحلي والعالمي على السلع الزراعیة األولیة  لتلبیة الطلب    ا

فإن الطریقة الوحیدة لزیادة إنتاج الغذاء والمصنعة. ولمواجھة ھذه الضغوطات،  
ستثمارات االھي االستثمار في التقنیات والزراعة الذكیة. ستمّكن ھذه األنواع من  

مكن لالستثمارات  المزارعین من إنتاج المزید من الغذاء بتأثیر أقل على البیئة. كما ی
منخفضة  عند مستویات  الحكیمة أن تساعد في الحفاظ على أسعار المواد الغذائیة  

  4 االقتصادیة في المناطق الریفیة. اإلمكانیات وتعزیز 

 
4 World Bank Group,  (2020) . International Finance Cooperation, “Agriculture Finance”, 
October. 
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 والتنمیة المستدامة قطاع الزراعة 

تتزاید أھمیة تنمیة القطاع الزراعي في ضوء حاجة دول العالم إلى تحقیق أھداف 

التي یرتبط عدد منھا بمدى نجاح السیاسات الُمتبناة لتطویر    2030التنمیة المستدامة  

 ولعل من أبرزھا:  تھالقطاع الزراعي ورفع مستویات كفاءتھ وإنتاجی

 ) المدقع:  1الھدف  الفقر  على  القضاء  دخول ):  مستویات  تحسین  یتطلب  ما  وھو 

البالغ   الفقر  خط  تحت  یعیشون  الذین  الفقراء  وتوفیر    1.25السكان  یومیاً.  دوالر 

 احتیاجاتھم األساسیة ومن أھمھا بالطبع الغذاء. 

الھدف  تعزیز التغذیة واألمن  ھذا  : یتطلب تحقیق  ): القضاء على الجوع2الھدف (

اإلنتاج   لممارسات  والبیئیة  الصحیة  اآلثار  معالجة  إلى  إضافة  والزراعة  الغذائي 

 .وتنمیة المنظومة الغذائیةغیر السلیمة، الزراعي  

على الرغم من التقدم المحرز بشأن األھداف  المساواة بین الجنسین:   ):5الھدف (

فیما یتعلق  بتمكین    اً ، ال یزال ھناك قصورلمستدامةوأھداف التنمیة ا  اإلنمائیة لأللفیة

القوى في ھذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن النساء یشكلن النسبة األغلب من    .المرأة

في القطاع الزراعي ال سیما في العدید من الدول منخفضة الدخل. بالتالي من    العاملة

 رأة خاصة في ھذه الدول. شأن االھتمام بالقطاع الزراعي أن یساعد على تمكین الم

 ) االقتصادي ):  8الھدف  والنمو  الالئق  الھدف   :  العمل  ھذا  النمو  یستدعي  تعزیز 

االقتصادي المطرد والشامل والمستدام ، وتوفیر فرص العمل الالئقة المنتجة للجمیع  

من العمالة   مھمةً   في مختلف القطاعات ومن أھمھا قطاع الزراعة الذي یستوعب نسبةً 

 الدول النامیة واقتصادات السوق الناشئة.  خاصة في 
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الوصول إلى رغم ما تمت اإلشارة إلیھ من جوانب تؤكد أھمیة قطاع الزراعة، یمثل  

 ً وھو ما یحول دون  ،  تواجھ العدید من المزارعینأساسیة    عقبة  التمویل الزراعي غالبا

ینتج  نتاجیتھمإتحسین  لالحدیثة  التقنیات  من  تھم  استفاد  ما  مستویات    اعنھ،  انخفاض 

 إنتاجیة وتنافسیة السلع الزراعیة.

 5أھمیة قطاع الزراعة على مستوى الدول العربیة 
  أمریكي   ملیار دوالر  162.4في الدول العربیة  باألسعار الثابتة  لغ ناتج قطاع الزراعة  ب

عام   نسبتھ  انخفاض  ب،  2020في  المائة  1.2بلغت  وفي ،  2019بعام  مقارنة    ،في 

خالل في المائة    6نحو  القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي    المتوسط بلغت نسبة مساھمة

الزیادة المتنامیة في عدد سكان الدول العربیة من  ظل    في و  السنوات الخمس السابقة.

، تناقص  2021ملیون نسمة في عام    431 نحو  إلى   2020ملیون نسمة في عام   360

في عام  أمریكي  دوالر    397نصیب الفرد في الوطن من ناتج القطاع الزراعي من  

 . 2020في عام أمریكي دوالر  391إلى  2010
 ) 3شكل رقم (

 (ملیون دوالر) تطور ناتج قطاع الزراعة باألسعار الثابتة في الدول العربیة 
 

 العربي الموحد"، الفصل الثالث: قطاع الزراعة. "التقریر االقتصادي  )،  2021صندوق النقد العربي ( 

 
 الموحد"، الفصل الثالث: قطاع الزراعة. "التقریر االقتصادي العربي  )،  2021صندوق النقد العربي (    5
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في   الزراعي  القطاع  لمساھمة  النسبیة  األھمیة  حیث  من  العربیة  الدول  تقسیم  یمكن 

األولى   المجموعة  تضم  مجموعات.  ثالث  إلى  اإلجمالي  المحلي    ، المغربالناتج 

، والسودان  ،وسوریھ  ،والقُمر  ،والجزائر  ،وتونس  ،وموریتانیا   ،والیمن  ،ومصر

ً   ترتفع بشكل كبیروفیھا   لتتراوح ما  مساھمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي    نسبیا

و  10.8بین   المائة  الثانیة    34.0في  المجموعة  وتضم  المائة.    ، ولبنان  ،األردنفي 

في المائة.   7.1في المائة و   4.8وتتراوح فیھا ھذه المساھمة بین    وفلسطین   ،والعراق

المجم  الثالثة  بینما تضم  األ العربیة  الدول  باقي  وعة  المستغلة حیث  الزراعیة  راضي 

من   كل  وتشمل  نسبیاً،    ، وجیبوتي  ،واإلمارات  ،والكویت  ،وقطر  ،البحرینمحدودة 

بین    والصومال  ، مانوعُ   ،والسعودیة  ،ولیبیا  المساھمة  ھذه  فیھا  في   0.3وتتراوح 

 .في المائة 3.2المائة و 

في ظل ارتفاع مستویات االستھالك مقارنة   كبیرةً   غذائیةً   تواجھ الدول العربیة فجوةً 

التي بلغت  بمستویات اإلنتاج الزراعي وھو ما یؤدي إلى زیادة حجم الفجوة الغذائیة  

وفق    )2019- 2016الفترة ( خالل  سنویاً  في المتوسط    أمریكي   ملیار دوالر  34نحو  

االرتفاع المتزاید في تكلفة الواردات أحدث البیانات المتوفرة، األمر الذي یؤدي إلى  

التي بلغت في المتوسط نحو     خالل نفس الفترة،   أمریكي   ملیار دوالر  92الزراعیة 

حدوث عجز في تعامالت  تكرار  و  ،وبالتالي الضغط على الموارد من النقد األجنبي 

 في ھذا الشأن.  الدول العربیة مع العالم الخارجي 

العوامل والمح الفجوة تتحكم مجموعة من  الزراعي وحجم  اإلنتاج  ددات في كمیات 

  ،وشح الموارد المائیة  ،تتمثل في قلة المساحة المزروعة  ، الغذائیة في الدول العربیة

" تتمثل في تقنیةیعاني القطاع الزراعي من "فجوة  كما  الري.  أسالیب  وتدني كفاءة  

نتاجیة  إمخرجات البحوث الزراعیة لمتطلبات التنمیة الزراعیة، وتدني  مواكبة  عدم  
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البنى   استكمال  إلى  الزراعیة  المناطق  وتحتاج  العربیة.  الدول  أغلب  في  المحاصیل 

 .األساسیة والخدمات الزراعیة وزیادة نسبة االستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي 

اعي من خالل تبني العدید من  ضوء ما سبق، تتضح أھمیة تطویر القطاع الزر  في 

توفیر   أھمھا  من  ولعل  القطاع  وإنتاجیة  ناتج  مستویات  زیادة  إلى  الھادفة  السیاسات 

التمویل الالزم لتحدیث وزیادة قدرات اإلنتاج الزراعي من خالل المزید من االھتمام  

 بالتمویل الزراعي. 

 التمویل الزراعيوأھمیة تعریف  

عادة ما یتبادر إلى الذھن عند الحدیث عن القطاع الزراعي ھو اقتصاره على زراعة  

لسنة  والفواكھالخضر   القومیة  الحسابات  لدلیل  وفقاً  أنھ  إال  القطاع یشمل  ،  2008، 

الحیوانیة    قطاع   الزراعي  النباتیة.  إلى  الثروة  الثروة  عن  ،  علیھجانب  الحدیث  عند 

 شقیھ النباتي والحیواني.بإلى التمویل الموجھ  تتم اإلشارة  ،التمویل الزراعي 

للقیام  الالزمة  األموال  توفیر  الزراعي  بالتمویل  یقصد 

یتبع    ،بعملیات وما  الزراعي  اإلنتاج  وإعادة  كاإلنتاج 

  6ذلك من أنشطة مثل التخزین، النقل، البیع والتسویق 

أخرى مفاھیم  یرى   توجد  حیث  الزراعي،  للتمویل 

الذي    الزراعي أنھ فرع من فروع علم االقتصاد  البعض  

ب المالیة  یھتم  الموارد  االحتیاجات  المحدودة  استعمال  لمقابلة 

 
یة الزارعة،  كل - قسم االقتصاد واإلرشاد  "، التمویل الزراعي")  1996العلیوي أحمد األحمد، العطوان سمعان ( 6

 . جامعة حلب
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یة الزارعة،  كل - قسم االقتصاد واإلرشاد  "، التمویل الزراعي")  1996العلیوي أحمد األحمد، العطوان سمعان ( 6

 . جامعة حلب
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المحدودة غیر  ب   .  الزراعیة  یھتم  المعیشي  كما  المستوى  وتحسین  الزراعة  تطویر 

  لمختلف فئات المزارعین.

 : حو التالي نمن عدة جوانب على الاألھمیة االقتصادیة للتمویل الزراعي تنبع  

 ،وبالتالي في الدخل  ،طبیعة اإلنتاج الزراعي، الذي یتمیز بالموسمیة في اإلنتاج .1

 فھو یساعد في توفیر األموال بمختلف األوقات. 

 ومدخراتھم. تحسن مستویات معیشتھم  فت   ، عاملین بالزراعة تعزیز دخول ال یساعد على   .2

القروض القصیرة والمتوسطة األجل للمزارعین  .3 التمویل الزراعي  فیساعدھم    ، یوفر 

 على ضمان استمراریة اإلنتاج وزیادة كمیتھ وتحسین نوعیتھ. 

الفرصة  یمنح   .4 والمستأجرین  المزارعین  طریق    المتالك صغار  عن  األراضي 

 القروض طویلة األجل.

 أھداف التمویل الزراعي 

تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة وتحسین دخل المزارع في  التمویل الزراعي  یسھم  

 :7معیشتھ من خالل تحقیق اآلتي ومستوى  

   زیادة التكوین الرأسمالي في الزراعة، من خالل توفیر القروض المتوسطة

األجل أو الطویلة األجل لشراء اآلالت الزراعیة، وإنشاء المشاریع اإلنتاجیة  

 بأنواعھا المختلفة. 

   م من تخفیض تكالیفھ  ینالمزارع  تمكینمن ثم  و  ، العمل الزراعي نطاق  توسیع  

 والحصول على فائدة اقتصادیة.

 
)، 1995(المكتب اإلقلیمي لمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا،     7

 "التمویل الزراعي"، االتحاد اإلقلیمي لالئتمان الزراعي في الشرق األدنى وشمال أفریقیا. 
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 اإلنتاج كفاءة  عزیادة  تسھیل حصول  ،  طریق  الماشیزارعین  المن   ة، على 

صناف المحسنة من البذور، شراء األسمدة واأل و  ،واآلالت الزراعیة الحدیثة

 العاملة.حالل اآللة محل األیدي إو

   حیث  مواجھة المواتیة  غیر  الطبیعیة  الزراعي   النشاطیتعرض  الظروف 

 وبئة والكوارث الطبیعیة. الناتجة عن الظروف الجویة واأل للمخاطر 

 والشمول الماليالزراعي التمویل 

الزراعي   التمویل  على  الحصول  یتطلب 

المزارعین مع مؤسسات اإلقراض،   تعامل 

حسابات رسمیة لدى وھذا یشجعھم على فتح  

المؤسسات  من   ،ھذه  المزید  یجذب  مما 

ویعزز   المدخرات إلى القطاع المالي الرسمي 

تشیر اإلحصاءات  في ھذا اإلطار،    .الشمول المالي 

ئة فقط من البالغین في المناطق الریفیة  افي الم  27.6البنك الدولي إلى أن    عنالصادرة  

مقارنة   مالیة،  مؤسسة  في  حساب  البالغ  لدیھم  العالمي  الم  64.4بالمتوسط  ،  ةائفي 

بالتالي یساعد التمویل الزراعي على زیادة نسبة الشمول المالي في الریف كون غالبیة 

 .8السكان الریفیون یعملون في قطاع الزراعة

یؤدي دعم التمویل الزراعي إلى تعزیز المشروعات الزراعیة، بما  ق،  السیا  نفسفي  

ال فرص  توفیر  إلى  المنتجات  یؤدي  على  القائمة  االقتصادیة  القطاعات  وحفز  عمل، 

 
8 WB, "The Global Findex Database 2017 ". 
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8 WB, "The Global Findex Database 2017 ". 
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 الدورة االقتصادیةھذا بدوره یحرك      .الزراعیة مثل: قطاع النقل، التجارة، الصناعة

 وسع نطاق الشمول المالي.یالطلب على الخدمات المالیة و ویحسن

 التمویل الزراعيوسبل تشجیع آلیات 

فقد  ھناك العدید من اآللیات التي یتم من خاللھا توجیھ التمویل إلى القطاع الزراعي.  

خرات التي یتم تمویل القطاع من مصادر ذاتیة من خالل اعتماد المزارعین على المدّ 

 قاموا بتكوینھا في الدورة الزراعیة السابقة لتمویل دورة زراعیة قادمة. 

تلجأ  محدودي الدخل.  متوسطي وللعدید من المزارعین  ال یتوفر  نوع من التمویل  ھذا ال

الحكومات عادة إلى توفیر التمویل الزراعي من خالل عدد من مصادر التمویل المحلیة 

والخارجیة، حیث یُمكن تمویل القطاع من خالل مصادر تمویل محلیة تشمل العدید  

الشركات الحكومیة المملوكة للدولة والعاملة من القنوات من بینھا التمویل من خالل  

 في المجال الزراعي.  

كما أن ھناك تمویل مخصص للقطاع من قبل المؤسسات المتخصصة في ھذا النوع من  

بنوك االئتمان الزراعي.    ، اإلقراض ومن أھمھا على سبیل المثال في عدد من الدول العربیة 

 اریة وعدد من قنوات التمویل األخرى.  كذلك یتم تمویل القطاع من خالل البنوك التج 

خالل  من  الكبرى  الزراعیة  المشروعات  تمویل  إلى  الحكومات  بعض  تلجأ  قد  كما 

المنح   طریق  عن  دولیة  الھیئات ومصادر  تمولھا  التي  الزراعیة  المشروعات 

 والمؤسسات الدولیة.  
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 ) 4(شكل رقم 
 مصادر تمویل القطاع الزراعي

) "التمویل الزراعي"، قسم االقتصاد واإلرشاد،  1996العلیوي أحمد األحمد، العطوان سمعان (   المصدر: 
 كلیة الزارعة، جامعة حلب. 

الصیغ اإلسالمیة المخصصة للقطاع الزراعي، مثل بیع السلم، تعتبر  جانب آخر،  من   

من   وغیرھا  واالستزراع،  التمویل أھم  والمزارعة،  في  المستخدمة  التمویل  صیغ 

 والبنك الدولي   لصندوق النقد العربي مشتركة  في ھذا المجال تشیر دراسة  الزراعي.  

یاسة سعر الفائدة،  س  .1:  التمویل الزراعي وھي تحدد درجة نجاح    عواملثالثة    إلى 

 .9إقراض القطاعات ذات األولویة . 3و، الزراعي  نظم ضمان االئتمان. 2و

 
9 Attia, H., et al. (2019). “Enabling Environment for Agricultural Finance in Arab Countries”, 
AMF and World Bank Joint Study. 

 خارجیة
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 كلیة الزارعة، جامعة حلب. 
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9 Attia, H., et al. (2019). “Enabling Environment for Agricultural Finance in Arab Countries”, 
AMF and World Bank Joint Study. 
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 سیاسة سعر الفائدة 

الفائدة    القصوى ألسعار  الحدود  یتم استخدام  ما  بتكلفة  بغرض  غالبًا  التمویل  توفیر 

ً   حیث  ،مالئمة للمزارعین وخاصة محدودي الدخل   رضین تصغار المق ما یتحمل    غالبا

تكالیف  یالعامل الریفیة  األسواق  في  اإلداریة   ائتمانن  النفقات  ارتفاع  بسبب  أعلى 

   غیر المدعومة بضمانات.القروض ولقروض الصغیرة ل

 إقراض القطاعات ذات األولویة 

یسھم العمل بآلیة اإلقراض للقطاعات ذات األولویة أو حصص اإلقراض اإللزامیة  

البنوك المركزیة   تتبناھا بعض  التي  في تسھیل إقراض بحسب الموجھات األساسیة 

 . في عدد كبیر من الدول قطاع الزراعة بشكل كبیر

 نظم ضمان االئتمان  

التقلت للضمانات  جزئي  كبدیل  االئتمان  ضمان  نظم  مؤسسات  حیث    ،یدیةعمل  تقوم 

حالة  في  الُمقرضة  للمؤسسات  القروض  من  بسداد جزء  الصغیرة  القروض  ضمان 

، ذلك لتشجیع المؤسسات المالیة على منح قروض التمویل  فشل المقترض في السداد

 تختلف میزات آلیات ضمان االئتمان من حیث التغطیة والرسوم.  الزراعي.

آلی نظمتعد  االئتمان  ات  لف  وسقتحدید  و  ،ضمان  أدوات  علیا  أكثر  من  الفائدة  معدل 

 .  ةالعربیّ  في المنطقةماً سیاسة التمویل الزراعي استخدا
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   التمویل الزراعي مخاطر

 :إلى نوعینمخاطر التمویل الزراعي یمكننا تقسیم 

بھم المُ   تواجھ   مخاطر  .1 ویقصد  الزراعي خدمات  مقدمي    قرض،  من    التمویل 

مصارف، ومؤسسات تمویل وغیرھا. وتعتبر مخاطر التخلف عن السداد أكثر  

المناطق الریفیة  من الصعب تغطیة  قد یكون  ف  مخاطر التمویل الزراعي شیوعاً. 

المطلوبة.النائیة   المالیة  وتركز    بالخدمات  الطقس  مخاطر  تزید  قد  كما 

لدیھم  ا یقلل  المحاصیل وتقلب األسعار من مخاطر االئتمان للمقرضین، مم

 تمویل القطاع. الحافز ل

)، ویُقصد بھ الحاصلین على التمویل  ین المزارع (  ینمخاطر تواجھ المقترض .2

المزارع  تواجھ  إلى مخاطر  السداد  التخلف عن  الزراعي، وتُعزى مخاطر 

،  مستویات الطلبتراجع وارتفاع تكلفة اإلنتاج،  ومثل ارتفاع تكلفة التمویل،  

 والتغیرات المناخیة ذات التأثیر السلبي على العملیة الزراعیة.

 تحدیات التمویل الزراعي 

 :10ما یلي ،  العربیةالزراعي في معظم الدول  التمویل  من التحدیات الرئیسة التي تواجھ  

الكفاءة   - أسس  وفق  المقرضة  المؤسسات  معظم  في  التمویل  منح  یتم  ال 

 االقتصادیة والمالیة. 

أو   - المقترضین  وفئات  الزراعي  التمویل  أسس  تحدید  في  الحكومات  تدخل 

 مناطقھم دون اعتبار لألولویات. 

 
) "التمویل الزراعي"، قسم االقتصاد واإلرشاد، كلیة الزارعة،  1996العلیوي أحمد األحمد، العطوان سمعان (   10

 جامعة حلب. 
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) "التمویل الزراعي"، قسم االقتصاد واإلرشاد، كلیة الزارعة،  1996العلیوي أحمد األحمد، العطوان سمعان (   10

 جامعة حلب. 
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خاصة فیما یتعلق بالقروض    ،نسب استرداد أو تحصیل القروض  فاضانخ -

 جل.أل متوسطة وطویلة ا

في  - ضعف  من  الدول  من  كثیر  في  الزراعي  اإلقراض  مؤسسات  تعاني 

لھذه   الكافي  التمویل  توفیر  على  الدولة  قدرة  عدم  بسبب  المالیة  مواردھا 

 المؤسسات بصورة مستمرة. 

صغار المزارعین على القروض ذات  منھم  قبال المزارعین وخاصة  إضعف   -

 أسعار الفائدة المرتفعة، باألخص في المناطق التي تعتمد على الري المطري.

عدم توفر التقنیات الحدیثة التي تساعد على سرعة اإلنجاز وتحسین األداء   -

وبالتالي ضمان جودة مستویات اإلنتاج والقدرة على سداد قروض   ،الزراعي 

 . التمویل الزراعي 

 دور صندوق النقد العربي في دعم التمویل الزراعي 

یقوم صندوق النقد العربي بعدد من الجھود في إطار المبادرة اإلقلیمیة للشمول المالي  

والصغیرة   الصغر  متناھیة  والمؤسسات  األفراد  نفاذ  لتشجیع  العربیة  الدول  في 

بالتمویل   یتعلق  فیما  وخاصة  التمویل  إلى  والتمویل  والمتوسطة  الصغر  متناھي 

تطوی على  الدول  تشجیع  خالل  من  للمدفوعات  الزراعي  التحتیة  البنیة  مستویات  ر 

تشجیع  و   ،لتحسین مستویات، تغطیتھا الجغرافیة، وتطویر أنظمة االستعالم االئتماني 

 الخدمات المالیة الرقمیة. 

كما یقوم الصندوق في إطار تسھیل البیئة المواتیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة  

جود عدد من الركائز التي من و   لتعزیزتشجیع الدول العربیة على تبني إصالحات  ب

والمتوسطة   والصغیرة  الصغر  متناھیة  المؤسسات  تشجیع  تسھیل  شأنھا  بینھا  ومن 
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وتنفیذ للتمویل  بینھا    نفاذھا  ومن  تواجھھا  التي  التحدیات  على  للتغلب  سیاسات 

 المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي. 

 الخالصة

كبیرة لتھیئة بیئة مواتیة لتعزیز التمویل    على الرغم من أن العالم العربي قد بذل جھوداً 

  كبیراً   ر المعلومات االئتمانیة، إال أن ھناك مجاالً یالزراعي في جوانب معینة مثل توف

ھناك حاجة إلى ف.  ة لدعم التمویل الزراعي یوالمؤسستھا التنظیمیة  ا للمنطقة لتحسین بیئ

واإلجراءات السیاسات  من  في   مجموعة  تسھم  الوصو  التي  التمویل  تسھیل  إلى  ل 

القطري،   المستوى  على  جوانب  الزراعي  من  عدد  تستھدف  اإلصالح  وتنفیذ  التي 

التحدیات التي تواجھ التمویل الزراعي ومن ثم تمكین الدول العربیة من تطویر    معالجة

دور القطاع وزیادة مساھمتھ في الناتج وخلق فرص العمل، ومساندة جھود الحكومات  

 التنمیة المستدامة. العربیة لتحقیق أھداف 
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