
التأمين الزراعي 

هو نشاط اقتصادي يشتمل على عقد ضمان تتعهد فيه
ته مؤسسة التأمين بتعويض المؤمن عليه في حالة اصاب

بأضرار خارجة عن ارادته خالل فترة زمنية يتفق عليها 
الطرفان والمؤمن له قد يكون شخص المزارع او المعدات او 

المحاصيل نباتية او حيوانية 



شروط عقد  التأمين الزراعي 

(ال يشمل تقلبات األسعار) تأمين غلة المحصول -1

(حسب أهميتها)المحاصيل المؤمن عليها -2

(توفر معلومات كاملة ) مناطق التأمين -3

(الطبيعية فقط ) االخطار المؤمن ضدها -4

(وليجدد كل موسم للمحص) فترة التأمين من البذار حتى الحصاد -5



مسؤولية المزارع المؤمن له 

االلتزام بتقديم اإلقرار عن المساحات المزروعة-1

اتباع طرق الزراعة المعترف بها وتحددها هيئة التأمين -2

االلتزام بمواعيد البذار والحصاد-3

اإلبالغ عن الخسائر او التلف في المواعيد المحددة-4

زراعة المحاصيل التي تحددها هيئة التأمين -5



الخاتمة 



االئتمان الزراعي وتصنيف
السلف الزراعية

م نعم عبد الحميد فواز.م



مبادئ االئتمان 

كفاية االئتمان-1

االرتباط بالخطة االقتصادية -2

االشراف والمتابعة للقروض الزراعية -3

شمول الخدمات االئتمانية -4

تقليل التكاليف االئتمانية -5

تكاليف منح القروض وتحصيلها-أ

سعر الفائدة -ب



تصنيف السلف الزراعية

تبعا للغرض الذي تنعقد من اجله : أوال 

قروض اإلنتاج -1

قروض تشغيل-أ

قروض استثمار-ب

قروض عقارية -2

قروض الجمعيات التعاونية -3

قروض االستهالك -4



أنواع السلف ألجالها: ثانيا 

سلف طويلة االجل -1

سلف متوسطة االجل -2

سلف قصيرة االجل -3

أنواع السلف تبعا لإلنتاجية المتوقعة: ثالثا

سلف إيجابية -1

سلف محايدة -2

سلف سلبية -3



أنواع السلف تبعا لنوع الضمان : رابعا

سلف مضمونة -1

برهن عقاري-أ

برهن منقول ب-

لقاء وصل قانوني ت-

مضمونة من الدولة ث-

سلف غير مضمونة -2

سلف تبعا لمصدر التسليف: خامسا 

السلف تبعا للمقترض : سادسا

السلف تبعا لنوع المحصول الزراعي : سابعا 



المصادر 
ف التمويل والتسلي", عبد هللا محمد المشهداني-1

"  الزراعي
مهدي معيض . د,صبح محمد إسماعيل .د-2

"اقتصاديات التمويل واالستثمار",السلطان 
مدخل الى علم ",نور الدين أبو الرب واخرون -3

"التمويل 



االئتمان

م نعم عبد الحميد فواز .م



مفهوم االئتمان 

هو عالقة مديونية تقوم بين االفراد والمؤسسات
على اساس الثقة التي تنشأ من مبادلة نقود او

ه مبلغ سلعة مع التعهد برد قيمتها مستقبال مضافا ل
معين لقاء استعمالها والمخاطرة بها ويسمى هذا 

بسعر الفائدة 



ماهي األمور  التي يجب ان يالحظها 
المستلف

اذا كان مبلغ السلفة يعطي ايراد يزيد عن تكاليفها -1

إمكانية تسديد المبلغ عند االستحقاق-2

:قابلية المستلف على تحميل المخاطر وتتوقف على -3

استقرار دخله -أ

إمكانية الحصول على قرض في أي وقت -ب

إمكانية تكوين احتياطي نقدي -ت



مصادر االئتمان 

المصادر الخاصة -أوال 

االفراد العاديون -أ

السماسرة والوسطاءب-

المصارف التجارية الخاصة ت-

الشركات االهلية ث-



المصارف الحكومية : ثانيا

:لتقدير جدارة المزارع يجب دراسة 

االخالق -1

المقدرة الزراعية -2

المقدرة التجارية -3

الجمعيات التعاونية : ثالثا 



عناصر االئتمان 

وجود وثيقة تثبت عملية االئتمان -1

وجود عنصر الزمن بين فترة االقتراض والسداد-2

وجود دائن ومدين -3

المخاطرة -4

سعر الفائدة -5



أدوات االئتمان 

األوراق التجارية كالكمبيالة والشيك -1

العملة الورقية -2

األوراق المالية كاألسهم والسندات-3



وظائف االئتمان

يوفر أداة تبادل -1

زيادة اإلنتاج -2

زيادة االستهالك -3

توزيع الموارد النقدية بين النشاطات االقتصادية -4

استغالل الموارد المعطلة عن العمل -5



ضمانات االئتمان 

ضمانات شخصية -1

ضمانات عينية -2

منقولة أ-

غير منقولة -ب



العوامل التي تؤدي الى زيادة االئتمان

استتباب االمن وانتشار التعليم -1

قوة الدولة وثبات نظمها االقتصادية والسياسية -2

التطورات في البحث والتنبؤ االقتصادي -3

سن القوانين التي تنظيم االئتمان -4



المصادر 
ف التمويل والتسلي", عبد هللا محمد المشهداني-1

"  الزراعي
مهدي معيض . د,صبح محمد إسماعيل .د-2

"اقتصاديات التمويل واالستثمار",السلطان 
مدخل الى علم ",نور الدين أبو الرب واخرون -3

"التمويل 



التأمين الزراعي

م نعم عبد الحميد فواز .م



التأمين الزراعي 

هو نشاط اقتصادي يشتمل على عقد ضمان تتعهد فيه
ته مؤسسة التأمين بتعويض المؤمن عليه في حالة اصاب

بأضرار خارجة عن ارادته خالل فترة زمنية يتفق عليها 
الطرفان والمؤمن له قد يكون شخص المزارع او المعدات او 

المحاصيل نباتية او حيوانية 



شروط عقد  التأمين الزراعي 

(ال يشمل تقلبات األسعار) تأمين غلة المحصول -1

(حسب أهميتها)المحاصيل المؤمن عليها -2

(توفر معلومات كاملة ) مناطق التأمين -3

(الطبيعية فقط ) االخطار المؤمن ضدها -4

(وليجدد كل موسم للمحص) فترة التأمين من البذار حتى الحصاد -5



مسؤولية المزارع المؤمن له 

االلتزام بتقديم اإلقرار عن المساحات المزروعة-1

اتباع طرق الزراعة المعترف بها وتحددها هيئة التأمين -2

االلتزام بمواعيد البذار والحصاد-3

اإلبالغ عن الخسائر او التلف في المواعيد المحددة-4

زراعة المحاصيل التي تحددها هيئة التأمين -5



المصادر 
" التمويل والتسليف الزراعي", عبد هللا محمد المشهداني-1
اقتصاديات ",مهدي معيض السلطان . د,صبح محمد إسماعيل .د-2

"التمويل واالستثمار
"مدخل الى علم التمويل ",نور الدين أبو الرب واخرون -3



التفضيل الزمني وأسعار الف ائدة

م نعم عبد الحميد فواز .م



ةالعوامل التي تتوقف عليها التضحي

طموحات المستثمر وظروف المخاطرة والاليقين-1

فرص االستثمار المتاح وتوفر األموال لها -2

معدل العوائد المتوقع -3

اج مهارة وخبرة المستثمر بالظروف االقتصادية وباإلنت-4



ماذا نقصد بالتفضيل الزمني ؟

هو تفضيل االستهالك 
العاجل على االستهالك 

االجل 



مفاهيم ألسعار الفائدة 

)  ودهي ثمن فقدان السيطرة على القوة الشرائية للنق-1
لمدة معينة او التضحية بالسيولة( ال االكتناز

سعر التبادل على قيمة األموال بين الوقت الحاضر -2
والمستقبل 

ثمن استخدام راس المال في العملية اإلنتاجية-3



األسباب التي من اجلها يقبل المدين سعر
الفائدة 

ال عدم الرغبة باالنتظار لحين توفر أمو-1

المقدرة اإلنتاجية للقرض-2



األسباب التي من اجلها يأخذ الدائن سعر 
الفائدة 

مقابل االنتظار على القرض-1

تحمله للمخاطرة -2



سعر الفائدة االسمي والحقيقي 

سعار سعر الفائدة السوقي ويتضمن ارتفاع األ:سعر الفائدة االسمي 

عار سعر الفائدة بعد استبعاد ارتفاع األس:سعر الفائدة الحقيقي 

معدل الغالء -معدل الفائدة اإلسمية = معدل الفائدة الحقيقي 
المتوقع



سعر الفائدة في الفكر االقتصادي 

النظرية الكالسيكية -1

( ار يعتمد على فرص االستثم)هو السعر الذي يحقق التعادل بين الطلب على رأس المال 
( يحدده االدخار ) وبين عرض المال 

فروض النظرية 

مرونة دالة االستثمار بالنسبة لسعر الفائدة-1

سعر الفائدة يتقلب بحرية ما يحقق تساوي االدخار واالستثمار -2





االنتقادات الموجهة للنظرية الكالسيكية 

دةدالة االستثمار غير مرنة تجاه سعر الفائ-1

ياسة سعر الفائدة ال يتقلب بحرية فهناك س-2
نقدية تتحكم فيه 



النظرية الكينزية -2

) سعر الفائدة هو الذي يحقق التعادل بين الطلب على النقود 
(تحدده السلطة النقدية )وعرض النقود ( السيولة 



العوامل المؤثرة على سعر الفائدة للقروض 
الزراعية

تقلبات اإلنتاج الزراعي -1

(كبيرة او صغيرة) طبيعة القرض -2

قدرة المزارع الكسبية -3

نوع الضمان -4

تدخل الدولة ومقدار اإلعانات المالية-5

مصادر االئتمان -6

طبيعة المرحلة التي يمر بها االقتصاد-7

(الحجم والمخاطر) نوع المشروع الزراعي -8



أنواع أسعار الفائدة 

ألصلي تجمع الفائدة إلى المبلغ األصلي، وهنا يحق للفائدة باإلضافة إلى المبلغ ا: المركبة -1
تجميع فائدة خالل فترة الحقة

FN=PO(1+r)𝑛

تدفع نهاية مدة القرض :البسيطة -2

سعر الفائدة xمدة القرض xمبلغ القرض = 

تؤخذ مقدما من مبلغ القرض : المخصومة -3

x100المبلغ المدفوع / الفائدة المخصومة = نسبة الفائدة 

يحسب على اصل المبلغ  لمدة سنة بغض النظر عن المدة حتى لو كانت اقل:الموحد -4

بداية على المتبقي من القرض ومن ثم تقل كلما قل الرصيد وتتميز بانها كبيرة المقدار في-5
احتساب  عمر القرض اال انها تنخفض بمرور الوقت

المضافة أي نضيف مبلغ الفائدة على حجم القرض ثم يقسم الى أقساط -6

(مقدار القسط+مبلغ القرض / )مجموع الفوائد +2= نسبة الفائدة 
ن

X 100



المصادر 
التمويل والتسليف "، عبد هللا محمد المشهداني-1

"  الزراعي
مهدي معيض السلطان . د،صبح محمد إسماعيل .د-2
"اقتصاديات التمويل واالستثمار"،
"مدخل الى علم التمويل "،نور الدين أبو الرب واخرون -3



التمويل الزراعي

م نعم عبد الحميد فواز.م



مفهوم التمويل الزراعي 

هو احد فروع علم االقتصاد الذي يبحث في أهمية 
توفير رأس المال الستثماره في الزراعة ومصادر 

ة الحصول عليه ويبحث في المؤسسات االئتماني
والية توفيرها لرأس المال وتوظيفه وسياستها 

االقراضية 



:تختلف اهداف التمويل من بلد ألخر ألسباب

طبيعة النظام االقتصادي القائم -1

مدى تطور الزراعة -2

القوانين والتشريعات الزراعية -3



اهداف التمويل الزراعي 

االرتقاء بمستوى االنتاج الزراعي وتنويع مصادر الدخل-1

تحسين الخدمات التسويقية وزيادة كفاءتها-2

تصينع المنتجات الزراعية ومستلزمات اإلنتاج -3

زيادة حجم الوحدات الزراعية -4

تنمية المدخرات والوصل للتمويل الذاتي -5

زيادة الموارد الزراعية ورفع معدالت التنمية -6

مواجهة الظروف االقتصادية الطارئة -7



أساليب البحث في التمويل 

دراسة التمويل من وجهة نظر المقترض-1

دراسة التمويل من وجهة نظر المقرض -2

دراسة التمويل من وجهة نظر الدولة -3



مصادر التمويل 

الوراثة :  أوال

االدخار : ثانيا

االئتمان :ثالثا 



العوامل التي تؤثر على االدخار كمصدر 
ائتماني 

حجم الدخل والية توزيعه بين االستهالك واالدخار -1



سعر الفائدة -2

توقعات الجمهور بشأن األسعار مستقبال -3

نمط االستهالك المعتمد -4

توفر مؤسسات ائتمانية -5

مواجهة الظروف الطارئة -6

دةتعويض المستهلك من األصول الرأسمالية او الستثمارات جدي-7

طرق الزراعة المتوارثة -8

االحتياط للشيخوخة -9

االدخار للمباهاة -10



المصادر 
ف التمويل والتسلي", عبد هللا محمد المشهداني-1

"  الزراعي
مهدي معيض . د,صبح محمد إسماعيل .د-2

"اقتصاديات التمويل واالستثمار",السلطان 
مدخل الى علم ",نور الدين أبو الرب واخرون -3

"التمويل 



رأس المال  
م نعم عبد الحميد فواز.م



ونيتكالذياالنتاجعناصراحدبأنهيعرف
انتجتالتيوالخدماتالسلعمجموعةمن
يةالعملفياستعمالهالغرضالماضيفي

كسلعةمستقبالاوحاضرااالنتاجية
متجددة



تقسيمات راس المال

رأس مال       ثابت 
ومتداول 

رأس المال الحر 
والمتخصص

راس مال منتج 
وكاسب

,  رأس مال زراعي 
تجاري , صناعي 

خدمي او اجتماعي ,

,  رأس مال فني 
قانوني, محاسبي



تكوين رأس المالمفهموم

االدخار النقدي -1
االدخار الحقيقي-2



قرار االقتراض 

كفاية الحدية لرأس المال -1
سعر الفائدة -2





العناصر المؤثرة 
ةعلى الكفاية الحدي

ثمن 
االستثمار

توقعات 
التكاليف

توقعات 
الدخول 



ة العوامل التي تؤثر على العناصر المؤثر
على الكفاية الحدية لرأس المال

كمية رؤوس االموال في االقتصاد-1

حجم الطلب على السلع االستهالكية-2

المخترعات والتقدم التقني -3

تكاليف االستثمار-4

العوامل النفسية -5

تقلبات االنتاج الزراعي-6

الضرائب -7

مستوى النشاط االقتصادي للدول االجنبية  -8



المصادر 
التمويل ", عبد هللا محمد المشهداني-1

"  والتسليف الزراعي
مهدي معيض . د,صبح محمد إسماعيل .د-2

"اراقتصاديات التمويل واالستثم",السلطان 
مدخل الى علم ",نور الدين أبو الرب واخرون -3

"التمويل 



عرض وطلب القروض الزراعية

م نعم عبد الحميد فواز.م



الطلب على القروض

هو مقياس لحاجة المستثمرين لرأس المال 
ية الستثماره في العملية الزراعية ومدى كفا

التمويل الذاتي لهم

ما معنى كفاية التمويل الذاتي ؟



العوامل المؤثرة على طلب القروض الزراعية

الدخل الزراعي -1

طبيعة وحجم المشاريع التي ينفذها الفالح -2

أسعار الفائدة على القروض الزراعية -3

األسعار الزراعية -4

أسعار عناصر اإلنتاج األخرى -5

طبيعة اجراء عقد الصفقة -6

التوسع في اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية -7

تصنيع المنتجات الزراعية -8

المخاطرة والاليقين التي يتعرض له االستثمار الزراعي-9



عرض القروض الزراعية 

طاع رغبة وقدرة المؤسسات االئتمانية في الق
الزراعي وخارجه على توفير رأس المال لغرض 

يها استثماره في الزراعة وفق شروط يتفق عل
(  دائن ومدين ) الطرفان 



العوامل المؤثرة على عرض القروض الزراعية

االستقرار االقتصادي والسياسي -1

عدد المؤسسات االئتمانية وحجم سيولتها -2

تقلبات األسعار الزراعية -3

أسعار الفائدة على القروض الزراعية -4

سياسة االئتمان التي تتبعها الدولة -5



عي االثار االقتصادية لعملية التسليف الزرا

اثر التسليف الزراعي على اثمان األراضي الزراعية -1

السلف تؤدي الى إعادة توزيع الموارد األرضية -2

استخدام السلف في ضوء خطط موضوعية وفي الحقول-3
المخصصة لها 
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