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 ية الزراعيةئتماناالسياسة ال
 رئيسة فاهيمم 
الزراعي وسائل تمكين المنتجين الزراعيين من الحصول على  باالئتمانيقصد  

الستهالكية ام االقروض التي يحتاجونها سواء كانت بهدف سد االحتياجات 

وتزداد الحاجة الى االئتمان الزراعي مع تطور الفن االنتاجي الزراعي.  اإلنتاجية.

فهو بذلك احدى الوسائل المهمة جدا في تنفيذ عملية التنمية الزراعية التي تتطلب 

توازنا بين المورد الراسمالي والمورد االرضي والمورد البشري. ومعظم الدول 

 ةموردية الى مثل هذا التوازن حيث انها تعاني من اختالالت النامية بحاجة كبير

 كبيرة.

التي يكون فيها االنتاج صغيرا غالبا ما تكون بحاجة ان ظروف الزراعة التقليدية 

الى االئتمان لغرض سد العجز في دخل المزارع لمواجهة المتطلبات الضرورية 

ى االئتمان الزراعي وخصوصا االستهالكية منها. ونادرا ما تكون الحاجة ال

االنتاج الزراعي. في حين تكون الحاجة الى االئتمان الزراعي في  ألغراض

حيث يحتاج المنتج الزراعي الى  اإلنتاجية، لألغراضظروف الزراعة الحديثة 

لري وحفر اتوفير مستلزمات االنتاج الحديثة من مكننة واسمدة ومعدات ووسائل 

 وانشاء حقول الدواجن وغيرها. االبار وشراء الحيوانات المنتجة

ويمكن تمييز ثالثة انواع من القروض حسب اجالها الممنوحة الى المنتج الزراعي 

 وهي:

 

وهذه القروض  سنتين،: تكون مدتها بين سنة واحدة الى قروض قصيرة االجل. 1

مثل شراء مستلزمات االنتاج من بذور محسنة االنتاجية  لألغراض عادة موجهة

الزراعية والحراثة والبذار والتسويق.  اآلفاتواسمدة ومبيدات وادوات مكافحة 

وتسترد هذه القروض مع نهاية موسم االنتاج. وتتولى هذا النوع من القروض 

 فالمؤسساتمؤسسات ارشادية او صناعية او تسويقية او مصارف زراعية. 

ح القروض بشرط التوجيه في استخدام القرض لزراعة محصول االرشادية تمن

او قد تقوم مؤسسات صناعية بمنح قروض من  ،معين او استخدام مدخالت معينة

اجل انتاج محصول زراعي معين كالقطن او البنجر السكري او قصب السكر او 

قوم يتفق عليها. ويمكن ان ت بأسعاروتقوم هذه المؤسسات بشراء الحاصل  ،الكتان

مؤسسة تسويقية كمؤسسات تسويق الفاكهة او الخضر او تسويق المنتجات الحيوانية 

كالبيض والدواجن بمنح القروض حيث تعطي هذه المؤسسات ضمانة بشراء االنتاج 

 معينة بعيدا عن تذبذبات االسعار. رابأسع

 

وتقدم عادة لمساعدة  ،( سنوات3-5مدتها بين ) : تكوناالجلقروض متوسطة . 2

المزارعين في شراء االصول الثابتة كالمكائن والجرارات الزراعية والمعدات 
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الالزمة للحراثة والحصاد والحيوانات المنتجة ومضخات الري واقامة حقول 

الدواجن. وتتولى االشراف على هذا النوع من القروض مصارف زراعية تقوم 

قروض في اوقاتها ح هذه القروض وفق ضمانات وتعمل على استرداد مبالغ النبم

وزيادة اذ ان هدف هذه المؤسسات االقراضية هو تعظيم االنتاج الزراعي  المحددة،

 مستوى دخول المزارعين وليس تحقيق االرباح.

 

لقروض وتقدم هذه ا سنوات،( 5من ) أكثر: وتكون مدتها قروض طويلة االجل. 3

المنتجون الزراعيون للحصول على اصول ثابتة  يحتاجهالتمويل االستثمارات التي 

 هاغمبالتعطي عوائدها اال في االجل الطويل. وتمتاز هذه القروض عادة بضخامة  ال

هذه القروض عمليات شراء قياسا الى القروض القصيرة والمتوسطة االجل. وتشمل 

االراضي وبناء محطات كبيرة لتربية  واستصالحاالراضي وانشاء البساتين 

خاصة حيوانات. وتتولى االشراف على هذا النوع من التمويل مصارف زراعية ال

او مصارف زراعية تعاونية تمنح القروض وفق اسعار فائدة تتناسب مع طبيعة 

 االغراض التي تستخدم من اجلها القروض وحسب سياسة الدولة الزراعية.

زراعي االعتبارات ان نجاح النشاط االئتماني يتطلب ان تتضمن سياسة االئتمان ال

 االتية:

. ارتباط القروض الزراعية بالخطة االقتصادية العامة للدولة ومتطلبات التنمية 1

 االقتصادية االجتماعية.

. االشراف والتوجيه والرقابة على االئتمان لضمان حسن استخدام القروض 2

 النتائج من استخدامها. أفضلالزراعية والحصول على 

يمكن  الزراعي وبخاصة العوامل التي ال باإلنتاج. مراعاة الظروف الخاصة 3

التحكم فيها مما يستلزم تنظيم مواعيد االستحقاق واعطاء فترة سماح عند وجود مثل 

 هذه العوامل.

وان يكون  تمويله،. ضرورة ارتباط سعر الفائدة بنوع النشاط الزراعي المراد 4

 طقة واخرى وفقا لتكاليف االنتاج.سعر الفائدة متفاوتا بين من

. دراسة المشاريع الزراعية المقترح تمويلها من ناحية جدواها االقتصادية والفنية 5

 رفضها.ثم تقرير قبولها او 
 

 ةالسياسة التأمينية الزراعي                       

الوسائل الضرورية لمجابهة المخاطرة  إحدىتعد السياسة التأمينية في القطاع الزراعي    

الزراعي. وهنالك مؤسسات متنوعة للتأمين تتواجد في بلدان  لإلنتاجوالاليقين التي تحدث 

العالم المختلفة حيث يقوم المنتجون الزراعيون بما فيهم المزارعون والرعاة وآخرون 

الجفاف  (،ل البرد )الثلوجبالتأمين لمواجهة الخسارة التي تحدث نتيجةً للكوارث الطبيعية مث
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أسعار السلع  انخفاضبسبب  اإليراداتوالفيضانات أو لمواجهة الخسارة التي تحدث في 

 الزراعية.

ويطلق على الحالتين أعاله من تأمين المحاصيل الزراعية )بتأمين الناتج الزراعي وتأمين 

 ين:عوائد الناتج الزراعي(. وفيما يأتي توضيح لهذين النوعين من التأم

 تأمين الناتج الزراعي: -1
في هذا النوع من أنواع التأمين لمواجهة الخسائر التي تحدث بسبب العوامل  االعتمادويتم 

الحشرات واألمراض  ،الرياح العاتية ،البرد )الثلوج( الفيضانات، ،الطبيعية مثل الجفاف

نسبة تأمين الناتج المتوقع حيث تكون النسبة  اختيارالنباتية. ويتم في هذا النوع من التأمين 

نسبة  اختيار%(. كما يتم 50%( وفي بعض الحاالت تصل الى )50 -% 05عادة من )

 %(.055-%00لتأمين السعر المتوقع للناتج الزراعي والتي تكون بين )

ناتج وفي حاالت أخرى تستعمل السياسة التأمينية دليل الناتج الوطني لتحديد الخسارة في ال

 الفعلي للمنتج الزراعي. اإلنتاجبدالً من تاريخ 

 

 تأمين العائد من الناتج الزراعي: -2 

ويتم التأمين في هذا النوع لمواجهة الخسائر التي تنشأ نتيجة التقلبات التي تحدث في أسعار 

ث السلع الزراعية بسبب طبيعة هذه السلع كما أوضحنا سابقاً. ونتيجة للتقلبات السعرية يحد

تقلب في العائد المتوقع من أنتاج هذه السلع ولهذا يتطلب األمر التأمين لمواجهة هذا التقلب 

بين  نسبة تأمين السعر المتوقع للناتج الزراعي حيث تكون نسبته ما اختيارعن طريق 

 %( كما أسلفنا سابقاً.055-00%)

نية بصورة واضحة في فكرة تأمين القطاع الزراعي بعد الحرب العالمية الثا انتشرتوقد 

ويمكن  ،معظم البلدان وذلك للفوائد الكبيرة التي يمكن أن يتم الحصول عليها من هذا التأمين

 أن نتلمس أهم هذه الفوائد فيما يأتي:

الوقاية ومنع الخسائر: حيث يتم تشخيص أهم العوامل التي تؤدي الى حدوث حدث معين -أ

والتي تؤدي بدورها الى تقليل الخسائر الى أدنى  ومن ثم يتم تالفي وقوع مثل هذه األحداث

ق في المنتجات الزراعية عن طريق توفير وسائل ائحد ممكن. فمثال يمكن تالفي وقوع حر

كما يمكن تالفي الخسائر من السرقات عن طريق تشديد  ،مكافحة الحرائق المختلفة

ود الضرورية وكذلك كذلك يمكن تجنب أخطار الفيضانات عن طريق توفير السد ،الحراسات

الخزانات المختلفة. أضافةً الى هذا يمكن تالفي الخسائر الناجمة عن اآلفات الحشرية 

واألمراض النباتية عن طريق مكافحتها بكل وسائل المكافحة سواء كانت طبيعية )المكافحة 

 ( أم كيمياوية.البيولوجية

التي يمكن أن  االدخاروسائل  حدىإ: تعد نسبة التأمين المدفوعة لشركات التأمين االدخار-ب

الزراعي  لإلنتاجيدخر بها المنتج الزراعي لمواجهة الظروف غير المتوقعة بالنسبة 

 المعرض للعوامل الجوية والبيئية المختلفة.
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 لإلنتاجتوزيع الخسائر: يوفر التأمين وسيلة مهمة لمشاركة الخسارة التي تحدث  -ت

وبذلك تكون أعباء الخسارة التي يتعرض لها  ،الزراعي بين المنتج وشركات التأمين

 ج الزراعي.اتالمزارع قليلة مقارنةً فيما أذا لم يتم التأمين على الن

الوطني: تساعد رؤوس األموال التي تجمعها المؤسسات التأمينية من  االقتصاددعم  -ث

من رؤوس األموال التي يمكن أن تستثمر في أنشاء  المنتجين الزراعيين في تكوين رافد كبير

رؤوس األموال هذه في  تدخلكما يمكن أن  الوطني، االقتصادمشاريع عديدة على مستوى 

 تقديم القروض المختلفة للمشاريع التي تسهم في عملية التنمية.

التجارية  من الجهات منها الحكومية ومنها المؤسسات العديدويمكن أن تتولى عملية التأمين 

الزراعي حيث تقدم خدمات تأمينية  اإلنتاجالخاصة وتتولى هذه الجهات التأمين في مجال 

الحيواني وخدمات تأمين  اإلنتاجالنباتي وخدمات تأمين  اإلنتاجمتنوعة تشمل خدمات تأمين 

 تأمين ضد السرقة وخدمات التأمين على اآلليات والمركبات الزراعية.  الالحرائق وخدمات 

 

 السياسة الضريبية الزراعية                                    

في بعض الحاالت تتدخل الدولة عن طريق فرض ضريبة نوعية على االنتاج الزراعي    

وذلك من اجل الحصول على عائد ضريبي من المزارعين، ويتم هذا البرنامج عن طريق 

اجبار المنتج بدفع مبلغ نقدي ثابت عن كل وحدة من االنتاج تم عرضها للبيع، وبالتالي فان 

الكامل الى االعلى بمقدار الضريبة وسوف يحاول المنتج ان منحنى العرض سوف يتحرك ب

جزء من الضريبة على عاتق المستهلك، ولكن هذا يعتمد على مرونة الطلب  أكبريحول 

 السعرية ومرونة العرض السعرية.

وبالتالي فان  Soيوضح الشكل االتي ان منحنى العرض االصلي قبل فرض الضريبة هو 

لكل  T. وعند فرض ضريبة نوعية مقدارها qoو Poالتوازنية هما السعر التوازني والكمية 

وحدة يتم انتاجها وعرضها للبيع فان منحنى العرض سوف يتحرك الى اعلى بمقدار 

ويتحقق التوازن بين منحنى الطلب االصلي ومنحنى  S1الضريبة النوعية ليصبح المنحنى 

 q1والكمية التوازنية الجديدة  P1العرض الجديد عند نقطة التوازن السعرية الجديدة 

. وبتحديد مقدار ما يدفعه المستهلك من هذه الضريبة Tq1وبالتالي فان حصيلة الضريبة هي 

 إثروبالتالي فان  PoP2بينما يتحمل المنتج المقدار  P1Poيتبين انه يساوي المسافة 

 .لإلنتاجالضريبة النوعية هو عكس االعانة النوعية 
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 مثال رياضي

 كان منحنى طلب السوق لسلعة ما هو: إذا

                                                  Qd=500-2P 

 ومنحنى العرض لنفس السلعة هو:

                                                 Qs=-100+P   

اوجد السعر وحدة نقدية للوحدة المنتجة الواحدة.  2فاذا تم فرض ضريبة نوعية مقدارها 

 التوازني الجديد واوجد مقدار ما يدفعه المستهلك وما يدفعه المنتج من هذه الضريبة؟

 الحل:

 قبل فرض الضريبة:

                                                          Qd=Qs  

                                               500-2P=-100+p 

                                                     3P=600         

                                    Po=200                                                           

Qo=500-2(200) =100                                      

وف ينتقل بمقدار الضريبة ويمكن بعد فرض الضريبة النوعية فان منحنى العرض الجديد س

 كاآلتي: رياضيااشتقاقه 

                                             Qs=-100+(P-2) 

Qs=-102+P                                                    

 ويكون التوازن الجديد كاالتي:

-102+P=500-2P                                            
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P1=200.7                                                   

Q1=500-2(200.7) =98.6                             

 ما يدفعه المستهلك من الضريبة:

200.7-200=0.7                                          

 ما يتحمله المنتج من الضريبة:

2-0.7=1.3                                                  
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