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  الصعوبات التي يعاني منها المقترضون من المصرف الزراعي

   في الجمهورية العربية السورية
  

   )2(محمود ياسين و )1(وحيد المحاميد
  )3( سمعان العطوانو

 
 الملخص

من المصـرف الزراعي التعـاوني فـي        ينتتناول الدراســة أهم الصعوبات التي تواجـه المقترض      
ـ    ؛ةسـوري هـم نـشاطاته مـع      أ و ، المصرف الزراعـي   اـة الخدمـات التي يقدمه    وذلك من خالل دراس

راء المستفيدين من القروض في بعض المحافظات لتحديد أهم الصـعوبات التي تواجـه عملية             استبيان آل 
بشكل وتطويره   المصرف الزراعي في نمو اإلنتاج الزراعي        أسهموقد   .الحصـول على القروض الزراعية   

  اإلقراض المتبعة فـي المـصرف      آليةرات وعملية التطوير االقتصادي تستدعي تطوير        المتغي نأ إال   ،كبير
من قيمة اإلنتـاج    % 22.3 انخفاض في قيمة اإلنتاج الزراعي من نسبة          إلى  الدراسة هوتشير هذ  .ونظمه

 نحـو  1999 بلغت قيمة القروض عام      قدف ،2008عام  % 16 إلى نسبة    1999 عام   ة في سوري  اإلجمالي
 لوحظ تراجع في    كما.  مليون ليرة سورية   8877 نحو 2007ون ليرة سورية بينما بلغت عام        ملي 10222

 لوحظ ازدياد في قيمـة  في حين، 2008عام % 43.3 إلى   1999عام  % 52.37منالعينية   نسبة القروض 
نوحـة  موهناك تباين فـي قيمـة القـروض الم         .2008عام  % 56.7إلى  % 47.3دية من   القروض النق 
بينمـا حـصل    %26.17 إلى  وصلت نسبتها  ضعلى قرو  حمزارعو القم  فقد حصل    ،زروعةللمحاصيل الم 

حصل مزارعو   2008 في عام    في حين  1999عام   %020نسبة  بقروض   العدس والحمص على     مزارعو
الممنوحـة   من القروض    %0.06 العدس والحمص بنسبة     مزارعو و ،%36.44بنسبة  القمح على قروض    

  : معقدر أهم المقترحات للحصول على القروض بشكل غينورد االستبياوقد أ .2008-1999 المدة لخال
قاعدته  السماح للمصرف الزراعي تقديم القروض للقطاع الزراعي بما فيها التجارة والتصنيع لتوسيع           

، وزيـادة قيمـة القـروض       %28.4بنسبة   االهتمام بشكل فعلي وحقيقي بالقطاع الزراعي     في السوق، و  
تسهيل إجراءات الحصول علـى القـروض       ، و %11.5 تسديد القرض بنسبة     مدة زيادة،  %22.5وبنسبة  
جـل  أوقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات التي تؤيد تعديل سياسة التمويل من             . %4.7بنسبة  

شقي اإلنتاج  وكذلك بين    ما بين محافظات القطر   و ةالمحاصيل الزراعي تحقيق العدالة بتوزيع القروض بين      
  .)حيواني-نباتي( الزراعي

  
 التمويـل   ، ارتبـاط،  القـروض ،  المصرف الزراعـي التعـاوني     :الكلمات المفتاحية 

  .الزراعي

  
 .سورية، جامعة دمشق، كلية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعي) 3(و) 2(و )1(
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in the Syrian Arab Republic  
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ABSTRACT  

The studying interested in the most important difficulties wich stand against 
the loaners from cooperative agricultural bank in Syria within the study 
services the agricultural bank activity and most of his activities with 
quesionnaire the opinions of the benefiters from loans in some tourism to define 
the most important difficulties that challenge the operation of taking the 
agricultural loans the agricultural bank help in growing and development stand 
against workers in giving-division and collecting the agricultural loans. the rote 
of loans reach in the year 1999e agricultural production in big way ,but the 
changes and the economic development way require development of the system 
of loans which go in bank, the study show to the decreased in the agricultural 
rate from 22.3% in 1999 to 16% in 2008. The loans reached in 1999 (10222) 
million Syrian pound–white reached in the year 2007 (8877) million Syrian 
pound, it was observed decrease in the loans rate from 47.3% to56.7% in the 
year 2008. There is contras in the given loans rate to the agricultural crops. for 
example: the wheat crop took the rate 26.17% while the grain crop took the 
rate 20% in 1999 while in 2008 the wheat crop its loans 36.44% and the grain 
crop took the rate0.06% from the given loans. The questionnaire show the most 
important suggestions to have loans in simple way: give allow to the 
agricultural bank to give loans to the agricultural culture include economic-
manufacture-to wide its base the transportation, interst inoculate way in 
agricultural cutler within rate 28.4%, increase the rate of loans with the rate 
22.5%, increase the period of loans with the rate 11.5%, facility the procedures 
to take loans with rate 4.7%. The study suggests the development of bank 
activity to correspond with demands of transportation changes. 

 
Key words: The Cooperative agricultural bank, Loans, agricultural 

Finances. 
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  ةـدمـالمق
اإلقراض الزراعي واحدا من أهم العوامل التي تدفع بعجلة اإلنتاج الزراعي إلـى              يعد 
يعتمد مجال توظيف رأس المال والعمل اللـذين يوفرهمـا أي           (فقد كتب ماريشال     األمام

 وعلى السوق الذي يمكن     ،وعلى المعرفة والتنظيم ثانياً   ،  الطبيعية أوالً  همكان على مصادر  
  ).F.A.O, 2001( )األشياء الفائضة عن الحاجة ثالثاًفيه إن تباع 
عدم قدرة المزارعين على توفير المـدخرات الالزمـة السـتثمارها فـي             إلى   ونظراً

مجاالت الزراعة المختلفة فقد استلزم األمر وجود مصادر تمويل متخصـصة فـي هـذا               
المصرف إلـى    ويهدف   ،1888 المجال مثل المصرف الزراعي التعاوني الذي أسس عام       

  ورفع الكفاءة اإلنتاجية في القطـاع      ة في سوري  ااإلسهام بدعم الزراعة وتنميتها وتطويره    
  ).1991، جمعة( الزراعي وزيادة اإلنتاج وتحسينه

 وتحليل أهم النـشاطات التـي       ةتناول هذا البحث عملية اإلقراض الزراعي في سوري       
ان المقترضين في بعض المحافظات     الستبي وتحليل، يقوم بها المصرف الزراعي التعاوني    

وقد ، ةجل تحديد أهم الصعوبات التي تواجه عملية تمويل القطاع الزراعي في سوري           أمن  
ع الرئيسي بتقديم القروض النقدية والعينية للقطـا  هنجح المصرف الزراعي في تحقيق هدف   

 نإا ف  ولهذ ،ولكن حجم القروض كان في تراجع واضح خالل السنوات الماضية         ، الزراعي
 في نظم عملية اإلقراض في المصرف       اً وتطوير عملية التطوير االقتصادي تستدعي تعديالً    

  .الزراعي
ن أ خالل العقود األخيرة نالحـظ       ةومن خالل دراسة واقع اإلنتاج الزراعي في سوري       

 كانت قيمة اإلنتـاج     إذْقيمة اإلنتاج الزراعي المحلي قد انخفضت خالل السنوات الماضية          
 وذلـك   ،2008عام  % 16 انخفضت إلى نسبة     في حين ، 1999عام% 22عادل  تي  الزراع

 عـام   وقد قدم المصرف الزراعي قروضاً    . ة المحلي اإلجمالي في سوري    اإلنتاجمن قيمة   
 عـام   مزارع 266320يرة سورية استفاد من هذه القروض        مليون ل  10222 بقيمة   1999
وبلغت قيمـة هـذه      مزارع، 209135 استفاد من هذه القروض    2007 عام   وفي 1999

   . مليون ليرة سورية8877القروض نحو 
 من خالل المصرف الزراعـي بـسمات عـدة          ويتصف التمويل الزراعي في سورية    

  :أهمها
  .حصر اإلقراض الزراعي الحكومي والتعاوني والخاص بالمصرف الزراعي التعاوني-1
كمـستلزمات اإلنتـاج     يمنح المصرف القروض النقدية إلى جانب القروض العينيـة           -2

  .الرئيسية
3-اإلنتاج الضمان الرئيسي للتمويل الزراعي الموسمييعد .  
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المصرف الزراعي التعاوني مصرف حكومي ينفذ سياسـة الحكومـة فـي القطـاع              -4
  .الزراعي

ـ  ة يتميز اإلقراض الزراعي في سوري     -6  مخـصص وبـشكل رئيـسي لـصغار         ه بأن
  .المزارعين

لتعاوني بدفع قيمة المحاصيل المسوقة بواسطة القطاع العام         يقوم المصرف الزراعي ا    -7
، نـاجي (وقد أكـد    ). 2000، القضاة( . والحبوب والشوندر السكري   والسيماللمنتجين  

ث تتمكن مـن تـسويق خـدماتها        يضرورة تحديث آليات عمل المصارف بح     ) 2003
  . مما يمكنها من المنافسة في أسواق المال؛المصرفية

  ةالمشكلة البحثي
 خـالل  ةانخفض عدد المستفيدين من قروض المصرف الزراعي التعاوني في سـوري         

 المصدر الرئيسي الذي يمـد      يعدن المصرف الزراعي    أ من   على الرغم السنوات األخيرة   
 وبحـسب بيانـات     .المزارعين باألموال الالزمة لتمويل عملياتهم الزراعيـة اإلنتاجيـة        

 1999عـام    266320دين من خدمات المصرف     المصرف الزراعي فقد بلغ عدد المستفي     
 قيمة القروض   ت مستفيد وانخفض  209135  إلى 2007 وانخفض هذا العدد في عام       مستفيد

 مليون ليرة سورية عـام  8877  إلى 1999 مليون ليرة سورية عام      10222الممنوحة من   
 ،ات عدم تقديم القروض بشكل عادل بين المحاصيل الزراعية والمحافظ         فضالً عن ، 2007

 المستفيدين وبقيمة   بأعداد هذا االنخفاض و التفاوت      نإو، وكذلك بين شقي اإلنتاج الزراعي    
 يعطي مؤشر غير طبيعي في آلية العمل في      2008-1999 المدةالقروض الممنوحة خالل    

ـ  وبحاجة إلى دراسة هذه الظاهرة غيـر         ،المصرف الزراعي التعاوني   صحية وتحليـل   ال
  .ل المناسبة لها واقتراح الحلو،األسباب

  أهداف الدراسة
1-               ر تسليط الضوء على أهم نشاطات المصرف الزراعي التعـاوني مـن حيـث تطـو

  . عدد المستفيدينفضالً عن تطورالقروض الممنوحة ونسب التحصيل 
 تحديد أهم المعوقات التمويلية التي تواجه المقترضين من المصرف الزراعـي مـع               -2

  .المصرف
لمزارعين مع المـصرف    إلى ا ات التي تسهل عملية االقتراض بالنسبة        تحديد االقتراح  -3

  . نظرهمهةوذلك حسب وج

  مواد البحث وطرائقه
  : الدراسة باالستناد إلى نوعين من البياناتُأجريت

وبيانـات اإلنتـاج    ، وهي البيانات الخاصة بالنشاط المصرفي    : البيانات الرسمية   -  أ
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 منـشورات المـصرف      البيانات هـي   هادر هذ ومص ،اإلجماليالمحلي   الزراعي واإلنتاج 
الزراعي التعاوني والمجموعات اإلحصائية الصادرة عن المكتب المركـزي لإلحـصاء           

  . والمجموعات اإلحصائية الصادرة عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،بدمشق
 صممت استمارة مناسبة للدراسة بهـدف       إذبيانات االستبيان الخاص بالمزارعين      -ب
ع على أهم الصعوبات التي تواجههم عند التعامل مع المصرف الزراعي التعـاوني             االطال

 محافظـات مـن     اختيرت خمـس   وقد   .بغية إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه المعوقات      
ـ    ،محافظات القطر البالغة أربع عشرة محافظة بطريقة العينة العشوائية          ات وهـي محافظ

 :كاآلتي استمارة موزعة    384 تمدعتُقد اِ و ،)درعا و حمص دمشق و طرطوسوالحسكة  (
 استمارة لمحافظة حمـص     62 استمارات لمحافظة طرطوس و    8 لمحافظة الحسكة و   284
  .)حسب قانون مورغان ( استمارة لمحافظة درعا18 استمارة لمحافظة دمشق و12و

  التحليل اإلحصائي

ت طرائق التحليل   واستخدم، SPSS البيانات باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي       ُحلّلت
استخدمت النسب المئويـة واألرقـام      كما  ، اإلحصائي كالتحليل الخطي والتحليل المطابق    

  . وذلك بحسب مقتضيات عملية التحليل؛القياسية

  تحليل النتائج والمناقشة
تسند الدولة إلى المصرف الزراعي التعاوني مهام محددة يؤديها في إطار المـساهمة             

وذلك من خالل مجموعـة مـن التـسهيالت     ،ةالزراعية في سوريفي تنفيذ خطط التنمية     
 ، الزراعيـة المختلفـة    والنشاطاتوالخدمات التي يقدمها إلى المزارعين إلقامة المشاريع        

في القطاع الزراعي بهدف رفع إنتاجية العمـل الزراعـي ورفـع            كاقةً  لى المستثمرين   إو
 ذلك علـى    لوالتركيز من خال  ، نيةرض ومياه وثروة حيوا   أإنتاجية الموارد الزراعية من     

 ، ورفع وتيرة اسـتخدام المكننـة الزراعيـة        ،تشجيع إدخال التقانات الحديثة في الزراعة     
وتـشير   .والتوسع في استخدام المخصبات الزراعية والبذور المحسنة للمحاصيل الرئيسية        

ـ ،  المحاصـيل المختلفـة  تالدراسة إلى توزع القروض العينية بحسب احتياجـا    نأ دفنج
لباقي % 41 و ،من قيمة القروض الممنوحة   % 47.7محاصيل القمح والقطن تحصل على      

ن إنتاج الخضار من البيوت     أ  علماً ،لشراء مستلزمات اإلنتاج   %11.3، المحاصيل النباتية 
المحمية يتطور باستمرار وأصبحت صادرات الخضار والفواكه مـن أهـم الـصادرات             

 وهـذا يعنـي ضـرورة       ،ض المقدمة للشق الحيواني    وقد لوحظ انخفاض القرو    .الزراعية
ن تطور القروض وعدد    يبي) 1( والجدول   ،ة تمويل القطاع الزراعي في سوري     آليةتطوير  

  . وكذلك نسبة تحصيل هذه القروض،المستفيدين من القروض



 ...اعي الصعوبات التي يعاني منها المقترضون من المصرف الزر ـالمحاميد وياسين والعطوان 

 282

 المـدة تطور عدد المستفيدين من القروض ونسبة تحصيل هذه القـروض خـالل             ) 1(جدول  ال
1999-2008.  

القروض الممنوحة  لسنواتا
نسبة  الرقم القياسي  س.ل.م

  %5التحصيل
عدد المستفيدين 
  من القروض

متوسط القرض
  )س.ألف ل(

1999  10222  100%  56.70  266320  38.38  
2000  9759  95.47%  81.56  321659  27.23  
2001  7527  73.63%  85.13  270818  27.79  
2002  6691  65.45%  78.72  203537  32.87  
2003  6780  66.32%  71.88  169942  39.89  
2004  6331  61.93%  83.89  182917  34.77  
2005  6861  67.11%  79.30  222171  30.88  
2006  8371  81.89%  65.47  249591  33.53  
2007  8877  76.18%  54.16  209135  45.44  
2008  11087  108.46%  39.69  249988  44.35  

  .  دمشق2008 -1999 راعي التعاوني الزفالتقارير السنوية للمصر: المصدر

المـدة   تطور القروض الممنوحة للقطـاع الزراعـي خـالل           اآلتين المخطط   يكما يب 
1999-2008.  
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  . دمشق2008 -1999 الزراعي التعاونيفالتقارير السنوية للمصر: المصدر

  .2008-1999 الدراسة مدةخالل  يبين تطور القروض الممنوحة للقطاع الزراعي) 1(مخطط ال
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 تطور أعداد المستفيدين مـن القـروض الممنوحـة للقطـاع            اآلتين المخطط   يكما يب 
  .2008-1999المدة الزراعي خالل 
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  .  دمشق2008 -1999 الزراعي التعاونيفالتقارير السنوية للمصر: المصدر

  .2008-1999خالل الفترة  يبين تطور القروض الممنوحة للقطاع الزراعي) 2(مخطط ال

مـن   ن إجمالي القروض الممنوحـة    أ السابقين نالحظ    ينوالمخطط الجدول   ومن خالل 
 مليون ليرة سورية    10222 المصرف التعاوني الزراعي للقطاع الزراعي قد انخفض من       

 مليون ليرة سورية    11087 ثم ارتفع إلى     ،2007 مليون ليرة عام     8877 إلى   1999عام  
 المصرف الزراعي كانـت تـنخفض        قيمة القروض المقدمة من    نأعلماً  ، 2008في عام   
عـدد  إلـى    وكذلك بالنـسبة     .1999سنوات متتالية بعد عام      8 بشكل واضح خالل     سنوياً

  إلى 1999 مستفيد عام    266320ن العدد انخفض من     أن   فقد تبي  ،المستفيدين من القروض  
 من الجدول المذكور انخفاض نسبة تحـصيل         أيضاً  ويتضح ،2008 مستفيد عام    249988
التقـارير الـسنوية    ( ،2008عـام   % 39.69 إلـى    1999 عام   %56.70 من   القروض
  .) دمشق،2008 -1999 الزراعي التعاونيفللمصر
تطور القروض الممنوحة من المصرف إلى القطاع الزراعي حسب         ) 2(الجدول   نويبي
  .)وطويلة األجلمتوسطة األجل –قصيرة األجل –عينية ونقدية (أنواعها 
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  2008-1999 مدةالخالل  قروض الممنوحة من المصرف بحسب أنواعها التطور) 2(جدول ال

 السنة
إجمالي
القروض

س.ل.م

قروض
 نقدية

س.ل.م

قروض
عينية 

س.ل.م

قروض
قصيرة
األجل 

س.ل.م

قروض
متوسطة
  األجل

س.ل.م

قروض
طويلة 
األجل 

س.ل.م

نسبة 
القروض 
النقدية من

 ضالقرو
%اإلجمالية

نسبة 
القروض 
العينية من

 ضوالقر
%اإلجمالية

نسبة 
القروض 
القصيرة من

 ضالقرو
%اإلجمالية

نسبة 
  القروض

المتوسطة 
ضالقرومن 

%اإلجمالية

نسبة 
  القروض

الطويلة األجل
ضمن القرو
%اإلجمالية 

199910222484353798640  1396  186  47.3% 52.7% 84.52%  13.65%  1.81%  
20008759356451957654  1017  88  40.6% 59.4% 87.38%  11.61%  1%  
20017527275547726508  922  97  36.6% 63.4% 86.46%  12.24%  1.28%  
20026691278839035163  1489  39  41.7% 58.3% 77.16%  22.25%  0.58%  
20036780242843525844  894  42  35.8% 64.2% 86.19%  13.18%  0.62%  
20046331196843635586  650  95  31% 69% 88.23%  10.26%  1.50%  
20056861207847836138  665  58  %30.3 69.7% 89.46%  9.7%  0.84%  
20068371389244797162  995  213  46.5% 53.5% 85.55%  11.88%  2.75%  
20078877  4858 4019 7024  1258  595  54.7%  45.3%  79.12%  14.17%  6.7%  
200811087 6291 4796 9780  968  339  56.7%  43.3%  88.21%  8.73%  3.05%  

  .دمشق . 2008 -1999المدة  الزراعي التعاوني خالل فالتقارير السنوية للمصر: المصدر
  

 إلـى   1999عام  % 47.3ازدياد القروض النقدية من      )2(يالحظ من خالل الجدول     و
  إلى 1999عام  % 52.7 انخفاض القروض العينية من      نجد، في حين    2008 معا% 56.7
  .2008عام % 43.3

 القروض طويلة األجل قـد ازدادت       نأ فنالحظ   آجالهالقروض حسب   إلى ا أما بالنسبة   
 أما القـروض المتوسـطة      ،2008عام  % 3.05 إلى نسبة    1999عام  % 1.81من نسبة   

 ،2008عـام   % 8.739  إلى نـسبة   1999عام  % 13.65األجل فقد انخفضت من نسبة      
 إلـى   1999عـام   % 84.52يرة األجـل مـن      ارتفاع نسبة القروض قص    أيضاًونالحظ  
 وهذا مؤشر سلبي يعبر عن تناقص األموال المخصصة للعمليـات           ،2008عام  % 88.21
 فضالً عن ارتفاع  دورة دوران القروض الصغيرة سريعة       أن    والسبب يعود إلى   ؛التمويلية

  .الفائدة على القروض القصيرة األجل مقارنة بالقروض المتوسطة وقصيرة األجل 

وسطة وقـصيرة  مت طويلة( جالهاآحسب  تطور القروض الممنوحة     يوضح) 3(والمخطط   

  .)األجل
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آامل القروض قروض قصيرة األجل% قروض متوسط األجل%   قروض طويل األجل%
  .دمشق . 2008 -1999 الزراعي التعاونيفالتقارير السنوية للمصر: المصدر

متوسطة وقصيرة   طويلة( جالهاآتطور القروض الممنوحة للقطاع الزراعي حسب       ) 3(المخطط  
  .2008-1999 المدةخالل ) األجل

 المـصرف إلـى     تطور القروض الممنوحة مـن    ) 3( الجدول   ناحية أخرى يبين  من  و
  .2008-1999 فترةالالمحافظات خالل  القطاع الزراعي حسب

اختالف واضح فـي نـسبة توزيـع القـروض بـين            ) 3(يالحظ من خالل الجدول     
المحافظات، كانت أعلى نسبة للقروض قد تم منحها من المصرف لمحافظة الحـسكة؛ إذْ              

، وبمـا يعـادل   1999-2008غت نسبة متوسط القروض الممنوحة خالل مدة الدراسـة    بل
من مجموع القروض، في حين بلغت نـسبة القـروض الممنوحـة لمحافظـة              % 39.65

وهذا يفسر تأثير آلية العمل فـي مجـال         ، من القروض الممنوحة  % 0.95القنيطرة نحو   
التي تركز على تـشجيع إعطـاء       التمويل المتبعة من قبل المصرف الزراعي التعاوني و       

إعطاء القروض القـصيرة    : األول، القروض القصيرة األجل ألنها تخدم غرضين مهمين      
: ذات الفائدة المرتفعة مقارنة بالفائدة على القروض المتوسطة والطويلة األجـل، والثـاني            

إمكانية وسهولة تحصيل القروض القصيرة من خالل خصم قيمة هذه القروض عن طريق             
وهذا التوزيع غير العادل بـين المحافظـات        . صرف عندما يسوق المقترض محصوله    الم

 عـدد كبيـر مـن       ميعكس ضعف السياسة التمويلية للمصرف والتي من خاللهـا يحـر          
المزارعين في تلك المحافظة من التمويل الالزم لتطوير زراعة األشجار المثمرة، وكذلك            

  .يحرم مربو المواشي من القروض
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-1999حسب المحافظات خالل الفتـرة      للقطاع الزراعي    الممنوحة   ضنسبة القرو  )3 (جدولال
  .%الوحدة  نسبة مئوية  2008

 المتوسط 2008 2007 20052006 2004 2003 2002 2001 19992000 المحافظة
  1.39  0.40  0.61  0.71  0.82  1.18  0.9  1.04  2.66  2.17  3.35  قدمش
  1.39  1.18  1.14  1.45  1.44  1.50  1.28  1.4  1.46  1.40  1.67  درعا

  0.92  1.13  1.57  1.24  0.79  0.74  0.78  0.82  0.99  1.19  1.27  السويداء
  0.13  0.09  0.04  0.04  0.07  0.06  0.12  0.24  0.13  0.17  0.17  القنيطرة

  4.19  3.29  4.33  4.07  4.23  4.19  4.38  4.03  4.04  4.09  4.85  صحم
  10.33  7.43  9.38 10.38  11.9 12.67 12.18 11.46  9.69  9.63  8.64  اةحم

  2.32  2.11  2.53  1.04  0.82  1.82  2.09  1.95  2.02  2.31  7.08  طرطوس
  1.84  1.66  2.58  1.70  1.31  1.80  1.83  2  1.60  1.77  2.99  يةالالذق
  5.15  3.47  4.82  4.80  4.53  5.53  5.38  4.61  5.12  6.44  6.39  لباد
  16.89 11.95 15.03 15.51  19.7 21.12 17.88 16.69 18.55 15.66 16.97  بحل
  12.11 10.50 10.22 12.24  11.8 11.77 12.06 11.75 13.09 14.55 13.32  ةالرق

  3.54  4.23  1.98  2.30  3.47  3.71  3.35  3.45  3.62  4.61  4.77 دير الزور
  39.79 52.56 45.77 44.52  39.3 33.91 37.77 40.56 36.95 35.67 28.97  الحسكة
  100  100  100  100 100  100  100  100  100  100  100  المجموع
  .دمشق . 2008 -1999 الزراعي التعاونيفالتقارير السنوية للمصر: المصدر

  
4( ن الجدول ويبي (    عتعدد االستمارات التيعلى المحافظات المدروسة   ُوز ) الحسكة-
وذلك حسب قانون مورغان من حيث عدد المـستفيدين          ،)درعا-حمص-طرطوس-دمشق

  .مقدمة من المصرف الزراعي التعاونيمن القروض ال
  

جدولال  (4)  المحافظات المدروسة ن عدد االستمارات الموزعة علىيبي  
 %النسبة المئوية تعدد االستمارا   المحافظة
 74.0% 284  الحسكة
 3.1% 12  دمشق
 2.1% 8  طرطوس
 16.1% 62  حمص
 4.7% 18  درعا
 100.0% 384 مجموع

  بيانات االستبيان جمعت وحسبت من: المصدر
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أن عدد االستمارات الموزعة على المستفيدين من القروض في         ) 4(يتبين من الجدول    
 ت بلـغ عـدد االسـتبيانا      في حين  ،%74 بنسبة تعادل    اً استبيان 284محافظة الحسكة بلغ    

بنـسبة تعـادل    فقـط و   استبيانات   8في طرطوس    الموزعة على المستفيدين من القروض    
 ؛ المصرف الزراعي التعـاوني    قروضألعداد الكلية للمستفيدين من      وذلك حسب ا   ؛2.1%

  .في سورية وهذا ما يعكس عدد المستفيدين من القروض في المحافظات المدروسة
5( ن الجدول ويبي( االمقترضين عن القروض التي حـصلو      أسباب عدم رضا  هم  أن   يبي 

  .ا المصرفعليها من المصرف الزراعي التعاوني وعن الخدمات التي يقدمه
  . وعن الخدمات التي يقدمها المصرفأسباب عدم رضا عن القروضن يبي) 5(جدول ال

 %النسبة المئوية العدد  األسباب
 31.0% 66 قليلة القرض قيمة
 19.2% 41 عالية القرض فائدة
 14.1% 30 كبيرة القرض أقساط
 35.7% 76عليه الحصول صعوبة

 100.0% 213 مجموع
  بيانات االستبيان وحسبت منجمعت : المصدر

نجد أن أسباب عدم الرضا عـن خـدمات المـصرف           ) 5(من خالل الجدول السابق     
، وارتفـاع فائدتـه   ، قلة قيمة القرض  (هي  ،  أسباب رئيسية  ةالزراعي تمحورت في أربع   

  ).وصعوبة الحصول عليه، قساط القرض كثيرةوأ
لقروض على  المستفيدين من ا   بين تسديد األقساط وبين رضا       طجل معرفة االرتبا  أومن  

  . ارتباط بيرسونِاستُخدمفقد ، نسبة تسديد هذه القروض
 بين تسديد األقساط وبين رضا المستفيدين من القروض علـى نـسبة             ط االرتبا نيبي) 6( جدولال

  . دالتسدي
  مدى الرضاتسديد القروض 

 **0.148  1 تسديد القروض
 1 **0.148  امدى الرض

    0.004  مستوى المعنوية
 384 384  عدد العينة
  بيانات االستبيان جمعت وحسبت من: المصدر

من خالل استخدام اختبار بيرسون لحساب االرتباط بين رضـاء المقتـرض ونـسبة              
وبمقارنتها مع مـستوى     0.004  ومستوى داللتها  0.148= التسديد نجد أن قيمة االرتباط      

 ،صغر من مستوى الداللة االفتراضـي     نجد أن مستوى الداللة أ     0.01الداللة االفتراضي   
 بين رضا المقترض ونسبة التسديد عند مستوى داللة         وهذا يؤكد وجود ارتباط معنوي جداً     

0.01.  
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عدد المستفيدين من القروض المقدمة من      على    تحليل االستمارات الموزعة   ومن خالل 
حـصول علـى    االقتراحات التي تسهل عملية ال     أهم   ُحددت، المصرف الزراعي التعاوني  

  .ن أهم االقتراحاتيبي) 7(والجدول ، القرض
مـن  المستفيدين من القروض لتسهيل الحصول على هذه القـروض           قتراحاتأهم ا ) 7(جدول  ال

  . التعاونيالمصرف الزراعي
 %النسبة المئوية العدد  اتــاالقتراح

 22.5% 87 القرض قيمة زيادة
 31.8% 122 المصرف قوانين و أنظمة تعديل

 1.0% 4 القرض فائدة فيضتخ
 11.5% 44 القروض تسديد مدة زيادة

 28.4% 109وفعلي حقيقي بشكل الزراعي بالقطاع االهتمام
 4.7% 18 القروض على الحصول إجراءات تسهيل

 100.0% 384 مجموع
  بيانات االستبيان جمعت وحسبت من: المصدر

صول على هذه القـروض مـن       لتسهيل الح  االقتراحات   أهمأن  ) 7(يتبين من الجدول    
وقوانين  ل أنظمة تعدي (اهأهمالمصرف الزراعي التعاوني تمحورت في عدة نقاط رئيسية         

 مـدة زيادة  ، زيادة قيمة القرض  ، االهتمام الحقيقي بالقطاع الزراعي   ، المصرف الزراعي 
، )وإمكانية تخفيض فوائد القرض   . تسهيل إجراءات الحصول على القرض    ،تسديد القرض   

جل زيادة المنافسة   أمؤشر لتعديل السياسة التمويلية للمصرف الزراعي التعاوني من         وهذا  
  .التسويقية لخدماته

  النتائج والتوصيات
  :النتائج

وجود تراجع حقيقي في مقدار القروض المقدمة من المصرف الزراعـي علـى              -1
 10222غ  مبل1999 بلغت قيمة القروض المقدمة للقطاع الزراعي عام          إذ أنواعهاختالف  

 مليون ليرة   8877صبح  ت ل 2007 عام   القروض ت هذه انخفض في حين  مليون ليرة سورية  
 األجـل   القـصيرة  قيمة القروض  البعض نجد أن  مع بعضها   بمقارنة القروض    و ،سورية

 2008أصبحت عام   و ،%84.52مليون ليرة سورية وبنسبة      8640 نحو 1999كانت عام   
األجـل  ة  متوسطا القروض   أم ،%88.21تساوي  بنسبة   مليون ليرة سورية و    9780نحو  

مـن قيمـة    ، 2008عـام   % 8.73نسبة  إلى   1999عام  % 13.65  من نسبة  فانخفضت
  .القروض اإلجمالية

وجود تراجع حقيقي في مقدار القروض المقدمة من المصرف الزراعـي علـى              -2
 %79.8 نحـو  1999 نـسبتها عـام      بلغـت فقروض اإلنتاج النبـاتي      ،اختالف غاياتها 
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 1999 عام   بلغت وكذلك قروض اإلنتاج الحيواني      ،2008 عام   %71.93 إلى تنخفضاو
ا القروض المخصصة لمـستلزمات     أم% 3.16 نحو 2008وأصبحت عام     %5.45 نحو

 في حين أصبحت  % 14.71ما نسبته    1999 عام   بلغتبمعدل كبير حيث     اإلنتاج فازدادت 
 . %24.90 نحو 2008عام 

 من قبل المصرف الزراعـي       الممنوحة للمحافظات   القروض فيوجود تباين كبير     -3
 2008-1999 المدةنوحة خالل   م متوسط نسبة القروض الم    بلغ الحسكة   فمحافظة التعاوني

الممنوحـة  نسبة القـروض    بلغ متوسط    أن محافظة القنيطرة     نجد في حين % 39.56نحو  
وهـذا  ، الزراعـي جمالي القروض المقدمة للقطـاع      إ من   %0.13 نحو المدة نفسها خالل  

 بعـض    ظـروف   مع مراعـاة   ،يحتاج من المصرف معالجة السياسة التمويلية للمصرف      
 .اإلستراتيجية يلصامحال المحافظات التي تنتج

 وذلـك   ،وجود تراجع حقيقي في مقدار القروض المقدمة من المصرف الزراعي          -4
راعته عـام   كانت نسبة القروض المقدمة لز      فمحصول القمح  ،حسب المحاصيل المزروعة  

بلغت القـروض    في حين  ،%36.44  تساوي 2008وأصبحت عام   % 26.17 نحو 1999
ما  2008وأصبحت عام    %0.20نحو   1999 العدس والحمص عام     يمحصولالممنوحة ل 

 %.0.06 هتنسب
المستفيدين من قروض    بين تسديد القروض ومدى رضا       معنوي جداً يوجد ارتباط    -5

 . المصرفاخدمات التي يقدمهعن الالمصرف الزراعي التعاوني 
  :التوصيات

 اإلقراض في المصرف الزراعي التعـاوني بطريقـة         ةليآوتحديث السياسة التمويلية     -1
  .مماثلة لطرائق عمل المصارف حتى يستطيع المصرف المنافسة في السوق

 المزارعين على التوسـع     التي تساعد  ،زيادة نسبة القروض المتوسطة والطويلة األجل      -2
 .بالتكثيف الزراعيالزراعية والتوسع بالمشاريع 

 ممكـن   عددكبر  أ منها   تحقيق العدالة بتوزيع القروض حسب المحافظات بحيث يستفيد        -3
 .من المزارعين

ن يكون  أأو  ،جل اختيار نوعية القرض النقدية أو العينية        أين من   عإتاحة المجال للمزار   -4
 . معاًاً وعينياًالقرض نقدي

 . دائميقيمون بشكللمربين الذين لواني وخاصة زيادة نسبة القروض للشق الحي -5
توزيع القروض العينية بشكل عادل بين المحاصيل الزراعية المختلفـة وفـق خطـط             -6

مع مراعاة ظروف بعض المحافظات التي تنتج المحاصـيل         ، زراعية جيدة ومدروسة  
 .اإلستراتيجية
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