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 راجوال دول لبعض دراسة مقارنة: لمصرف الزراعي التعاوني في العراقا

 

 

 الخالصة
 إذ المصذادر  أهذممذ   )ويقصد بها في هذاا الحثذا المصذارل الزراعيذة  الزراعي الرسمية اإلقراضتعد مؤسسات 

أهميذة الحثذا  مذ  هنذا جذاءت . ال تستهدل الربح بل تستهدل تعظيم منفعة المزارعي  وخاصذة صذغارهمغالحاً  إنها

للتعرل على الخدمات التمويلية المقدمذة لصذغار المذزارعي  مذ  خذمص المصذرل الزراعذي فذي العذرا  مثاولة  في

ويهذدل الحثذا إلذى   . لمذزارعي لتعرل علذى الخذدمات التمويليذة المقدمذة لصذغار اوا والدوص المجاورة قيد الدراسة

مقارنذذة السياسذذة االقرالذذية للمصذذرل الزراعذذي التعذذاوني فذذي العذذرا  مذذ  خذذمص توريذذ  القذذروض  سذذ  المصذذدر 

الفائدة التي تؤخا في العذرا  مذ  الذدوص المجذاورة ) سذوريا  أسعارواألغراض واآلجاص واألنشطة والنوع فضم ع  

مصرل الزراعي التعاوني فذي العذرا  لذم تسذ  سياسذتر االقرالذية والذثة وم  اهم االستنتاجات إن الواألردن  . 

فذذي  ذذي  إن المصذذرل الزراعذذي فذذي سذذوريا كذذان والذذثا فذذي توجهاتذذر لصذذالح صذذغار  1008-8991خذمص المذذدة 

توجهاتهذا تعمذل علذى تذوفير باألردن كانذ   ام فذيمعدص أسعار فائدة منخفضة قياسا  م  خمص اعتمادهالمزارعي   و

 .أسعار فائدة مرتفعة للمزارعي  م  القطاع الخاص والمشاري  السحيرة  وكان  تعتمد معدص القروض

 

 

Abstract 

 
     The formal agricultural credit agencies are the most important sources, because they 

are non-profit organizations, and its goals is to maximize benefits of  farmers and 

provide advice's and  directions, also they put low interest rate, comparing with private 

banks which put heavy requirements.  Our study acquired its importance to identify and 

to attempt the credit services extended to small farmers through the agriculture banks in 

Iraq, Syria and Jordan. So our study based on the hypothesis which assume that there 

are differences in this countries for trends of guideline borrowing. the broad objective 

of this study to comparison also the guideline borrowing through the dispensation of the 

loans according to source, purpose, fate, activity and type and the interest rates in Iraq , 

Syria and Jordan. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة: 

ري  الزراعيذذة تعتحذذر مؤسسذذات اإلقذذراض الزراعذذي مذذ  مؤسسذذات القطذذاع الزراعذذي الخدميذذة التذذي تخذذت  بتمويذذل المشذذا

اإلقذراض الزراعذي التذي يتناولهذا هذاا  تيقصذد بمؤسسذا الثيذواني. أوالنحذاتي  مستوى النشاطلمختلف االنشطة سواء على 

عامذة تثظذى بذدعم  إقذراضوهذي مؤسسذات    واألردنفي العرا  والدوص المجاورة ) سذوريا  الحثا المصارل الزراعية

 تزويذذد إلذذىوانذذم تهذدل  األربذا تثقيذذ   ولتسذتهدلمج اإلقذذراض الزراعذذي كذي تذذتمس  مذ  تنفيذذا برنذا الثسومذة وتشذذجيعها

المرمذة لتنفيذا مشذاريعهم  األمذواصؤوس المزارعي  وخاصذة الصذغار مذنهم بذالقروض التذي تمسذنهم مذ  الثصذوص علذى ر

 الزراعية المختلفة.

 

 

 :أهمية البحث

مذة لصذغار المذزارعي  مذ  خذمص المصذرل للتعذرل علذى الخذدمات التمويليذة المقد أهمية الحثذا فذي مثاولذةتسم  

الزراعذي  يذا يعذد وسذيلة فعالذة  اإلقذراض أهمية قيد الدراسة لحيان مقارنة لحعض دوص الجوارالزراعي في العرا  

لتطذذوير  األمذذواصالمذذزارعي  فرصذذة الثصذذوص علذذى رؤوس  إعطذذاءمذذ  خذذمص  كالزراعيذذة  وذلذذفذذي تثقيذذ  التنميذذة 

  المقرلة.م  خمص شروط تضعها الجهات  أيضالك وذ اإلنتاجيةاالنشطة الزراعية 

 

 

  :مشكلة البحث

 ار سورياجوال تيرنة م  دولامق في العرا  الزراعي التعاوني لالمصر دور في تقويم مشسلة الحثا أبعاد تتثدد

 مصرل م  المصارل المهمة التي استمر بعملر لم  ظرول عمل صعحة.   يا يعد هاا الواألردن
 

 

 :فرضية البحث

تحعا الختمل الظرول التي  الحلدانالمصارل الزراعية في هاه  وأداءهناك تحاي  في توجهات  أنيفترض الحثا   

 مرت بها واختمل توجهات كل دولة. 

 

 

 :هدف البحث

م  خذمص توريذ  القذروض في العرا   السياسة االقرالية للمصرل الزراعي التعاوني مقارنةويهدل الحثا إلى   

مذ  الذدوص  الفائذدة التذي تؤخذا فذي العذرا  أسذعارفضذم عذ   النذوعو واألنشذطة واآلجذاص ألغراضوا  س  المصدر

  .  واألردنالمجاورة ) سوريا 

 

 

 البحث ومصادر البيانات: أسلوب

للذدوص الالمةذة قيذد تفسذير الحيانذات ذات العمقذة  كمنهجيذة متحعذة فذي التثليذل و الوصذفي يعتمد الحثا علذى األسذلو 

العلميذذذة السذذذنوية للمنظمذذذة العربيذذذة للتنميذذذة الزراعيذذذة فضذذذم عذذذ  الحثذذذو  والمراجذذذ  وتذذذم اخذذذا الحيانذذذات الدراسذذذة 

  .الحثا أغراضوالمتخصصة بما يخدم 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 



 عية(:مؤسسات اإلقراض الرسمية ) المصارف الزرا

 

للدولذذة  يذذا تتذذولى الدولذذة  اإلداريهذذاه المؤسسذذات دوائذذر  سوميذذة صذذرفة لسونهذذا جذذزءاً مذذ  الجهذذار رتعتح

المرمة لها مذ  الموارنذة العامذة للدولذة ويعهذد لهذاه الذدوائر بمهمذة تزويذد المذزارعي   األمواصعليها وتوفير  اإلنفا 

وقذد تسذون  األخذرىمهماتهذا  أ ذدىن هذاه مهمذة مذ  تسذو أوالزراعذي  باإلقراضتسون متخصصة  أن إمابالقروض 

 .المالية أودائرة ذات عمقة محاشرة بالزراعة كورارة الزراعة 

وذلذك بقحذوص تقذديم المسذاعدة الفنيذة  الريفذي يمس  للمصارل الزراعيذة تقذديم المسذاعدة فذي مجذاص التطذوير 

المشذذاري   أصذذثا ل الزراعذذي ومسذذاعدة  ذذديالي العهذذد بالعمذذ واألشذذخاصمذذالسي الثقذذوص  إلذذىاالستشذذارة  وإعطذذاء

الزراعية في تعريفهم بذالحرامج الثسوميذة الداعمذة وخاصذة الثذاالت التذي يسذون فيهذا اخذا القذروض فيذر الساليذر مذ  

.المخاطرة
(8 

 

تعتمذذد السياسذذات االقرالذذية للمصذذارل وكذذالك سذذعيها فذذي جذذا  الودائذذ  السحيذذرة علذذى  جذذم موجذذودات 

 الثضذرية. أمفذي المنذاط  الريفيذة  أكانذ مادها على مواق  هذاه المصذارل سذواء م  اعت أكالر  المصارل أصوص)

ونجد العديد م  المصارل الزراعية التي تعمل في المناط  الريفيذة تمذارس القليذل مذ  المخذاطرة مقارنذة بمذا تفعلذر 

هذا ولذي  وقلذة قيمذة موجودات الزراعيذة وذلذك بسذح  صذغر  جذم المصذارل  الثضذرية المصارل فذي المنذاط    

القذذروض  أنذذواعالذذاي يثذذدد نوعيذذة السياسذذات االقرالذذية وقذذوة العمذذل فذذي هذذاه المصذذارل هذذي  إن مواقعهذذا.بسذذح  

ذلذك نتيجذة دراسذة وتخطذي  مذا  ويتذتتى . والودائ  واالستالمارات التذي تسذتعملها ومعذدص الخسذارة والذربح للقذروض

التذي  اإلغذراضرلي  الاي  يسذتعملون القذروض فذي للمقت األولوية إعطاءم  قروض بعد  الريفيي يثتاجر السسان 

يسذون تثذ   أنالقرض بشذرط  إعطاء أو   يالمز رعم  اجلها والاي  لديهم مقدرة وكفاءة فنية تتعل  بالعمل  أخات

  1)ومراقحة م  قحل المصرل لتثقي  فاعلية القروض. إشرال

الزراعي في المناط  الريفية لتذدني  نتاجاإللروري للتوس  في عمليات  األمواصتوفير القدر المرم م   إن

الزراعذذي السذذفء  اإلرشذذادفضذذم عذذ  تذوفير الخذذدمات المسذذاندة مالذل  مذذنهم دخذوص المذذزارعي  وخصوصذذا الصذغار 

وبسح  االختمل السحير بي  طحيعذة النشذاط الزراعذي  التوس .تساعد في هاا  أنالتي يمس   اإلنتاجوتوريد مدخمت 

وبذذرر هذذاا  خاصذذة  أهميذذةفقذذد درجذذ  الذذدوص الناميذذة علذذى ايذذمء القطذذاع الزراعذذي  خذذرىاألاالقتصذذادية  واألنشذذطة

متخصصة وهي المصارل الزراعية تمد المزارعي  وخاصذة صذغارهم  إقراضمؤسسات  إنشاءاالهتمام م  خمص 

النشذاط  الريذف علذى االسذتمرار فذي أبنذاءبالقروض المدعومة م  قحل ميزانيذة الدولذة بهذدل نشذر التنميذة ومسذاعدة 

والمصذرل الزراعذي هذو المصذدر الرسذمي المتخصذ  فذي مذنح   الذى المدينذةالزراعي وتقليل الهجرة م  الريذف 

وم  هاا فان جزءا كحيرا م  القذروض الريفيذة مذا راص يقذدم    3).اقرالية مؤسسية أس القروض للمزارعي  وعلى 

ال تياجذات صذغار  لإلقذراضالمؤسسذات الرسذمية  تلحيذة إن الناميذة.م  مصادر غير رسذمية فذي العديذد مذ  الحلذدان 

 -المزارعي  بصورة كافية ما تزاص غير مجدية بسح  مجموعة م  العوامل المتداخلة بدءا م  الظرول االجتماعيذة 

 المذؤةرةوالسياسذات والعمليذة  اإلداريذةاالقتصادية للمزارعي  الصغار والعذاملي  فذي الزراعذة وانتهذاءا بالمشذسمت 

  4).باالقراض الزراعي ات المتخصصةعلى المؤسس
                      
 

  
 " اسذذتجابة المذذزارعي  لمدخذذار واالقتذذراض الزراعذذي" أطرو ذذة دكتذذوراه مقدمذذة إلذذى كليذذة الزراعذذة 1001هنذذاء سذذلطان داؤد ) (1)

 .44-48  ص ص:والغابات  جامعة الموصل

 
(2)Ron Feldman & Jason Schmidt, (2000), “Financial Modernization, the FHLB & Agricultural Banks”, 

Fedgazette, October, PP: 1-4 
(3) Heidhues F. & Davis JR., Schrieder G, (1998), “Agricultural Trans Formation and Implications for 

Designing Rural Financial Policies in Rromania”, European Review of Agricultural Economics 

Vol. 25, No: 3, PP: 351-372 
(4   

   "التثليل االقتصادي لحعض العوامل المؤةرة على الطل  على قذروض 1000مثمد ا مد السركي و عحد الفتا  صالح القالي  ) 

 300-113  ص ص:       أيار  الجامعة األردنية1  العلوم الزراعية  العدد )12مؤسسة اإلقراض الزراعي"  مجلة دراسات  المجلد )

 

 

 



 ق والدول المجاورة:سة االقراضية في العرااالسي

 

فذي  إنهذماالسذتهمكية   يذا  أو اإلنتاجيذة لألغراضو اجاتهم في الدوص العربية سواء بالنسحة  المزارعي تتعدد رغحات 

.  أخذرىمعظم تلك الرغحات بسح  قلة دخولهم م  جهة و اجذاتهم الماسذة مذ  جهذة  اشحاعالوق  نفسر غير قادري  على 

الزراعة في التنمية الزراعية فقد أخات الدوص قيد الدراسة على عاتقها تزويد المزارعي    نظرا للدور الاي يلعحر قطاعو

بتسعار فائدة تقل كاليرا ع  الفوائد التي تتقالذاها الحنذوك التجاريذة  حالصغار منهم  بالقروض التي غالحا ما تمن ةوبخاص

مخذاطرة والميقذي  المرتحطذة بالزراعذة  التي تعزل في بعض األ يان ع  إقراض صغار المذزارعي  بسذح  ظذرول ال

.وتقدم هاه القروض م  خمص برامج إقراض متخصصة
  

وفقا للغرض الاي منث  ألجلر مالل قروض اإلنتاج النحاتي وفقا للمصدر المقرض أوويمس  تصنيف القروض الزراعية 

لزمنذي  إلذى قذروض قصذيرة وقروض أخرى غير مثددة  وقد تصذنف القذروض وفقذا للحعذد ا وقروض اإلنتاج الثيواني

األجل وقروض متوسطة األجل وقروض طويلة األجل  وقد تصنف أيضا وفقا لنوع الضمانة او س  اإلنتاجيذة  والذاي 

  4).في هاه الدراسة تصنيف القروض األربعة األولى رسنتناول

صذغار  إلذىلخدمات االقرالذية المؤسسة االقرالية الو يدة التي تقدم ا العرا  في يعتحر المصرل الزراعي التعاوني  

التسليف الزراعي بالمصرل دون غيره م  الجهات المصرفية وتوقف المصذرل  أشساصتم  صر جمي   إذ المزارعي  

  .6).كمسذاهمة فذي الشذركات الزراعيذة رأسمالرالصيرفة واستالمار جزء م   بإعماصع  عمليات اإلقراض الزراعي وبدأ 

بتوفير القروض لقطاع الزراعذة ودعذم المشذاري  السحيذرة. ونظذرا النخفذاض الذوعي  كما هناك مجموعة م  الحنوك تقوم

انخفذاض  إلذى أدىالذاي  األمذر أخذرىالتعاوني لدى التعذاونيي  مذ  جهذة وانخفذاض مسذتوى دخذل المذزارعي  مذ  جهذة 

لقطذاع التعذاوني ويقذوم الصذرل الزراعذي التعذاوني فذي سذوريا بتمويذل مشذاري  الدولذة وامساهمة هاا النشذاط وتعطلذر. 

متخصصذة يوجذد مصذارل  ا  كمذيالتعذاونالقطذاع  إلذىبتقديم القذروض  أيضاويقوم والقطاع الخاص والقطاع المشترك 

 فضم ع  قيام المصرل المركزي بدعم القطاع الخدمات المصرفية واالقرالية للمزارعي   تقدم

بتذذوفير  أهذذدافها األردنعي .  وقذذد  ققذذ  راالزراعذذي مذذ  خذذمص  سذذم السذذندات التذذي يقذذدمها المصذذرل الزراعذذي للمذذز

 أدائهذاولذعف  األردنيذةولتعالذر المنظمذة التعاونيذة  الزراعي م  خمص مؤسسة اإلقراض   المزارعيالقروض للصغار 

القذذروض للمذذزارعي   وهنذذاك اتجاهذذا متصذذاعدا فذذي تسذذهيمت الحنذذوك التجاريذذة الممنو ذذة لقطذذاع  إعطذذاءتوقفذذ  عذذ  

  2).الزراعة
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 44  ص: 4العدد:
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 وفقا للمصدر واألردنقيمة اإلقراض الزراعي في العرا  وسوريا   8جدوص )

 )مليون دوالر 
 % 1008 % 1000 % 8999 % 8991 ـــــــــــــــــــــــــــنواتالســـــــــــ

 مصدر االئتمان الدولة

 800 43844 800 868884 800 3312814 ـــــ دال يوج مصرل رراعي العرا 

 ـــــ ليوجد ــــــ دال يوج ـــــ دال يوج ـــــ دال يوج مصارل تجارية

 ــــــ دال يوج ـــــ دال يوج ـــــ دجال يو ـــــ دال يوج تعاونيات

 800 43844 800 868884 800 3312814 ــــــ ــــــــ مجموع

 41 94849 20 819889 69 118893 69 124821 مصرل رراعي سوريا

 ــــــ دال يوج ــــــ دال يوج ــــــ دال يوج ــــــ دال يوج مصارل تجارية

 41 61824 30 10844 38 92849 38 813810 تعاونيات

 800 863834 800 169823 800 389841 800 392891 مجموع

 88 81819 84 19840 81 31864 84 12829 مصرل رراعي األردن

 19 841892 16 820899 11 820899 14 861812 مصارل تجارية

 ــــــ دال يوج ـــــــ دال يوج ــــــ دال يوج ــــــ دال يوج تعاونيات

 800 862814 800 100839 800 109864 800 890866 مجموع

 الحا الة إعداد  النس  م  للتنمية الزراعية العربيةالمصدر: المنظمة 

 

وبنسذذحة  األولذذى قذذ  المرتحذذة المصذذرل الزراعذذي التعذذاوني فذذي العذذرا   إن  8فذذي جذذدوص ) اإل صذذائيةوتشذذير الحيانذذات 

ال انذر  أيضذاويم ظ  8991لم يعطى أي قرض خمص عام  ا ي  1008-8999القروض للسنوات  إعطاء% في 800

المصذرل الزراعذي فذي سذوريا  أمذا  للمذزارعي .القروض  إعطاءالمصارل التجارية في  أوأي نشاط للتعاونيات  ديوج

كذالك بالنسذحة  8991% خمص عذام 38% تليها التعاونيات وبنسحة 69القروض وبنسحة  إعطاءفي  األولىيثتل المرتحة 

% بالنسحة 30و1000خمص عام % 20 إلىالقروض  إعطاءوارتفع  نسحة مساهمة المصرل الزراعي في 8999عام ل

% للمصذذرل الزراعذذي بينمذذا ارتفعذذ  نسذذحة 41 إلذذىووصذذل   1008وانخفضذذ  هذذاه النسذذحة فذذي عذذام  للتعاونيذذات 

الذل المصذارل التجاريذة المرتحذة  يذا تم األردنأي نشاط للمصارل التجارية  بعسذ   دوال يوج % 41 إلىالتعاونيات 

تالهذا المصذرل  % 19 إلذى%   تى ارتفع  16%  11 % 14وعلى التوالي  1008 -8991خمص السنوات  األولى

أي نشذاط للتعاونيذات.    دوال يوجذ%و 88 إلذى%  وانخفضذ  84%  81%  84الزراعي ولنف  الفتذرة وعلذى التذوالي 

القذروض  أنذواعفذي العذرا  تعذددت  األجذل.ويرتح  بر تصنيف  ألجلروعند تصنيف القروض وفقا للغرض الاي منث  

لشذراء  إنتاجيذةقذروض  إلذى  فقذد كانذ  تصذنف الصذيرفة بإعمذاصسذابقا وقحذل تغييذر سياسذتر االقرالذية والحذدء  وأجالها

كية داخل وهي القروض التي يثتاجها المزارع لسد  اجتر االستهم االستهمكية الزراعي والقروض  اإلنتاجمستلزمات 

مذ   آخذرسذنة.  نذوع  إلذى  وتتذراو  مذدتها بذي  سذتة اشذهر األجلقروض قصيرة  إلىالحي  وخارجر والنوعي  يصنفان 

قذروض  يسذنوات  وهذوالعجوص و فراالبار وتتذراو  مذدتها بذي  سذنة وخمذ   األغنامالقروض تعطى لتمويل مشاري  

االستالمار فيها استرداد ما انف  علير خمص فترة رمنيذة طحيعة يعطى لتنفيا مشاري  تغطي  األخير.  النوع األجلمتوسطة 

فير افتقد المصذرل تخصصذر واقتصذرت القذروض فيذر علذى  8996لس  ذلك لم يستمر العمل بر بعد عام  األجل طويلة 

.  ووفقا لمحذدأ التخصذ  المصذرفي فذي سذوريا و صذر التمويذل األجلالقروض القصيرة الزراعي التي تعد م   اإلنتاج

 األنذواععمليات المصرل   فهذو يعطذي قذروض متعذددة  تنوعذلك لر اةر بالغ في  ن  وكاالزراعي الزراعي بالمصرل

تختلف  س  الغاية التي منث  م  اجلها ووفقذا مسذان يعمذل المصذرل الزراعذي التعذاوني فذي العذرا .  وتقذدم مؤسسذة 

 . األجلمتوسطة وطويلة  إنمائية وأخرى  جلاألقرولا تشغيلية وموسمية قصيرة  األردناإلقراض الزراعي في 

 

وبنسذحة  1008-8999للسذنوات و األولذىحذة ا تلذ  المرت األجذلالقروض القصيرة  إن  1وتولح الحيانات في الجدوص)

القذروض  وأخيذرا األجذلتليهذا المتوسذطة  األولذىالمرتحذة  األجذلفي سوريا فقذد ا تلذ  القذروض القصذيرة  أما % 800

 وأعلذى 1000% خذمص عذام 98نسحة للقروض القصذيرة االجذل أعلى  وبلغ  1008-8991لسنوات ول األجلالطويلة 

%. وا تلذذ  8بينمذذا القذذروض الطويلذذة بقيذذ  ةابتذذة وبنسذذحة  8991% خذذمص عذذام 84 األجذذلنسذذحة للقذذروض المتوسذذطة 

تلتهذا القذروض  1008% خذمص عذام 9084نسذحة وصذلتها  وأعلذى األردنفذي  األولذىالمرتحذة  األجذلالقروض الطويلذة 

 1008عذام  األجذلوانخفض  نسذحة القذروض القصذيرة  1000% عام 80التي  صل  على نسحة لها  األجلالمتوسطة 

 %.81وبنسحة  8999% بعدما شهدت ارتفاعا عام 0808 إلىبثيا وصل  
 



  

 لألجلوفقا  واألردنقيمة اإلقراض الزراعي في العرا  وسوريا   1دوص )ج

 )مليون دوالر 
 % 1008 % 1000 % 8999 % 8991 ــــــــــــــــــــــــــــــــــنواتالســ

 اجل القروض الدولة

 800 43844 800 868884 800 3312814 ـــــــ اليوجد قصير العرا 

 ـــــــ  دال يوج ـــــــ  دال يوج ـــــــ  دال يوج ـــــــ  دال يوج متوس 

 800 دال يوج 800 دال يوج 800 د يوجال ـــــــ  دال يوج طويل

 800 43844 800 868884 800 3312814 800 ـــــــ المجموع

 12 848811 98 820821 16 890811 14 131896 قصير سوريا

 81 10808 1 86810 83 19801 84 32819 متوس 

 8 1880 8 1816 8 1820 8 3893 طويل

 800 863834 800 819889 800 118891 800 124821 المجموع

 0808 8846 3 4811 81 13864 6 88843 قصير األردن

 9849 84831 80 10866 4 88813 6 88824 متوس 

 9084 848898 12 823816 13 824822 11 862842 طويل

 800 862814 800 100839 800 109864 800 890866 المجموع

 الحا الة إعدادلنس  م  المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية  ا

 

 

 

ففي العرا  ا تل  قذروض  ألجلر توري  القروض وفقا للغرض التي منث   إلىفتشير الحيانات فير   3) صالجدو أما

النحذاتي  اإلنتذاجقروض  سوريا ا تل %.  في 800وبنسحة  1008-8999وللسنوات  األولىالنحاتي المرتحة  اإلنتاج

وخمص نف  العام لم تس  هناك قروض غيذر 8991عام  %94نسحة  وأعلى 1008-8991للسنوات  األولىالمرتحة 

الزراعذي بسذح  ارتفذاع  اإلنتذاجوفذي السذنوات التاليذة انخفضذ  قذروض  الثيذواني  اإلنتذاجمثددة لاا تلتها قروض 

غيذر  اختلفذ  النسذ   يذا ا تلذ  القذروض األردن.   فذي األولىنسحة القروض غير المثددة ولسنها بقي  بالمرتحة 

 واإلنتذاجالنحذاتي  اإلنتذاجبينمذا تفاوتذ  النسذ  بذي  قذروض  1008% عذام 98 إلىووصل   األولىالمثددة المرتحة 

  1008-8991الثيواني خمص السنوات 
 

  

 وفقا للغرض واألردنقيمة اإلقراض الزراعي في العرا  وسوريا   3جدوص )  

 )مليون دوالر 
 % 1008 % 1000 % 8999 % 8991 واتالســــــــــــــــــــــــــــــن

 الغرض الدولة

 800 43844 800 868884 800 3312814 ـــــــ دال يوج نحاتي إنتاج العرا 

 ـــــــ دال يوج ـــــــ اليوجد ــــــ دال يوج ــــــ دال يوج  يواني إنتاج

 ـــــــ دال يوج ــــــ دال يوج ــــــ دال يوج ـــــــ دال يوج دغير مثد

 800 43844 800 868884 800 3312814 ــ  مجموع

 16 840841 14 868801 98 101840 94 149884 نحاتي إنتاج سوريا

 4 6839 4 80810 484  81811 6 84863  يواني إنتاج

 80 86821 80 82890 384 2884 ـــــــ دال يوج دغير مثد

 800 863834 800 819889 800 118891 800 124821 مجموع

 2 88892 38 61848 33 69800 12 48883 نحاتي إنتاج األردن

 1 3812 10 40890 38 64801 19 44844  يواني إنتاج

 98 841861 49 92801 36 26868 44 14801 دغير مثد

 800 862814 800 100839 800 109864 800 890866 مجموع

 الحا الة إعدادالزراعية  النس  م  المصدر: المنظمة العربية للتنمية 

 

 



القذروض النقديذة هذي المحذالغ التذي تمذنح محاشذرة  عينيذة  وأخذرىقروض نقدية  النوع وعند دراسة القروض  س  

صرل المحالغ المطلوبة م  قحل المزارعي  علذى شذسل مذواد عينيذة يذتم تسذليمها  هي  ةالعينيض وقرلا أما للمزارع 

المذزارعي  بصذورة مسذتلزمات  إلذىالقذروض الزراعيذة  إيصذاص إيالمقترض محاشرة  إلىبواسطة الجهة المقرلة 

والمحيذدات هذاا بالنسذحة لقذروض المثاصذيل ويسذون  واألسذمدةالجيذدة  واألصنالرراعية مالل الحاور المثسنة  إنتاج

سذلف النقديذة فذيمس  ال أمذا األعمل الثيواني مالل تقديم الثيوانات وبعض  اإلنتاجالعيني جزءا م  تمويل  اإلقراض

مذ  القذروض النقديذة  أهميذة أكالرلاا فتصحح القروض العينية  صرف  التي م  اجلها  اإلغراضتستخدم في غير  أن

العيني فتن بعض الحلدان النامية خاصة تسعى التوس  في قاعدة  اإلقراضوانطمقا م  لرورة   الثاالت في بعض 

التذي  واألهدالالمشروعات  إنتاجية أساسوتقدم هاه القروض على  النقدي  اإلقراضالعيني على  سا   اإلقراض

كما تعمل على التخص  في ممارسة منثهذا بمذا يخفذف  المقرض يثددها المقترض وبعد دراسة اقتصادية م  قحل 

  1.)الجيد واإلشرال اإلدارةوالملقاة على عات  الفم ي  للثصوص عليها م  خمص  واألعحاءالجهد 

 

  المحالغ للقروض والنس  التي كان  تعطى وفقا للنوع  جمي  القروض التي كان  تعطى في 4وص )ويولح الجد 

فذي سذوريا ا تلذ  القذروض العينيذة  األردن كذالك فذي  نقدية وتعطى محاشرة للمذزارعي   1008-8999العرا  للفترة 

 الالانيذة وخذمصقديذة فذي المرتحذة فذي  ذي  كانذ  القذروض الن 1008% عذام 64نسحة لهذا  أعلىووصل   األولىالمرتحة 

 .1008-8991المدة 
 

 

 

 وفقا للنوع واألردن  قيمة اإلقراض الزراعي في العرا  وسوريا 4جدوص ) 

 )مليون دوالر 
 % 1008 % 1000 % 8999 % 8991 الســـــــــــــــــــــــنوات

 النوع الدولة

 800 43844 800 868884 800 3312814 ـــــ دال يوج نقدي العرا 

 ــــــ دال يوج ـــــ دال يوج ـــــ دال يوج ـــــ دال يوج عيني

 800 43844 800 868884 800 3312814 ــــــ ــــــ مجموع

 34 46834 48 26890 42 804811 42 811832 نقدي سوريا

 64 802800 49 881811 43 886864 43 846848 عيني

 800 863834 800 819881 800 118891 800 124821 مجموع

 800 862814 800 100839 800 109864 800 890866 نقدي األردن

 ـــــــ دال يوج ـــــــ دال يوج ـــــــ  دال يوج ـــــــ  دال يوج عيني

 800 862814 800 100839 800 109864 800 890866 مجموع

 الحا الة إعدادس  م  المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية  الن

 

 .استعماص رأس الماص لفترة م  الزم  يدف  لقاءالتعويض الاي  أوالفائدة التي تعحرع  الالم   بتسعاروفيما يتعل  

وفذذي السذذنوات السذذابقة اعتمذذد العذذرا  سياسذذة سذذعرية ميسذذرة للفائذذدة علذذى القذذروض التذذي يتقالذذاها قحذذل اعتمذذاده مذذنهج 

% 14 -81بذي   1008-8991الفائذدة التذي يتقالذاها فذي السذنوات  أسذعارة. فقد بلغذ  الصيرفة وتغيير لسياستر السابق

. ويعتحذر معذدص الفائذدة الذاي يتقالذاه التجاريذةفذي المصذارل الفائذدة  أسذعارمسذتوى  إلذىوهو سذعر مرتفذ  جذدا ويصذل 

الت الفائذدة المطحقذة فذي بمعذد  مذا قذي إذامتدنيا  آخر إلىوالاي يختلف م  قطاع  السوري المصرل الزراعي التعاوني 

  تمذنح قذروض مؤسسذة اإلقذراض الزراعذي  األردن  وفذي  %284 -4تتراو  نسذحة الفائذدة بذي   واألردن  ياالعرا  

 :  ةم الفائدة التي تؤخا في الدوص  أسعارمعدص  وأدناهوفقا لنوع القرض. % 1 -486بفوائد تتراو  بي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 نس  الفائدة  الدولة 

 %14 -81 العرا 

 %80 -4 ورياس

 %1 -486 األردن



 :تاالستنتاجا
-8991المصرل الزراعي التعذاوني فذي العذرا  لذم تسذ  سياسذتر االقرالذية والذثة خذمص المذدة  إن -

فقذد  للنذوع الغذرض و تذى بالنسذحة  أو األجذل أوسواء م  نا ية توري  القروض وفقذا للمصذدر  1008

وتعطى عادة  األجلنحاتي وهاه القروض تسون عادة قصيرة ال اإلنتاجكان  القروض مقتصرة فق  على 

كمذاان معذدص سذعر الفائذدة مرتفذ  جذدا وذلذك بسذح  تثذوص سياسذة  فقذ  ونقذدا. اإلنتاجلشراء مستلزمات 

 الىمايشابر المصارل التجارية. أعمالرصيرفي وتثول   إلىالمصرل االقرالية م  تخصصي 

 

ان والذثا فذي توجهاتذر مذ  خذمص توريذ  قرولذر وفقذا المصرل الزراعي التعاوني فذي سذوريا كذ إن -

الغرض و تى بالنسحة للنوع و س  ما تناولها الحثا و  يا كذان بتوجهاتذر هذاه  أو األجل أوللمصدر 

فائدة منخفضة قياسا بالدوص المجاورة لتسون القذروض  أسعارلصالح صغار المزارعي   و اعتمد معدص 

 إلذىمل  هاه السياسة االقرالية م  سياسة الثسومة فيها الرامية في متناوص صغار المزارعي . وقد تسا

 تطوير القطاع الزراعي.

 

المؤسسذة كانذ  بتوجهاتهذا  إنالحيانذات كانذ  ومذ  خذمص  األردنالزراعذي فذي  لإلقذراض أما المؤسسة -

تعمذذل علذذى تذذوفير القذذروض للمذذزارعي  مذذ  القطذذاع الخذذاص والمشذذاري  السحيذذرة  وكانذذ  تعتمذذد معذذدص 

مصذذدر اإلقذذراض  إنالفائذذدة فذذي سذذوريا. كمذذا لذذو ظ  أسذذعار بمعذذدصفائذذدة مرتفعذذة نسذذحيا قياسذذا  عارأسذذ

الزراعي فضم ع  مؤسسة اإلقراض الزراعي كان المصارل التجارية  وان سياسة هذاه المؤسسذة لذم 

 نسحة عند تصنيف القروض. أعلىكان  القروض غير المثددة تشسل تس  والثة في توجهاتها  يا 
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