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 Part One    الجزء األول

  
  فريقيامخاطر التمويل الريفي في إقليم الشرق األدنى وشمال إ إدارة

Risk Management in Rural Finance in NENA Region 
  
  

 :Foreword مقدمة
َدم من  يستوجب ذكرهافريقيا أول ما  وشمالنتحدث عن االقراض الزراعي في اقليم الشرق األدنى دما نع  .1 أن ھذا النوع من االقراض يق

راض ذا االقراض .  خالل بنوك زراعية متخصصة فقط وأن البنوك التجارية تحجم عن تقديم مثل ھذا االق ا أن ھ رة ولكن أھمھ ا األسباب كثي طبع
  .  تدعم ھذه البنوك التـيتھا ايغالبا ما تمتلك ھذه البنوك وميزان التـيال يقوى على تحملھا إال الدولة  التـيلمخاطر تكتنفه الكثير من ا

  
ات  التـي المصرفيةالمخاطر  البد وأن نشير الى نوعين من المخاطر وھيوعندما نتكلم عن المخاطر   .2 ع عملي لتكتنف جمي بغض  التموي

ة  ،تھاالنظر عن طبيعتھا أو نوعي ق بالعملي وع من االقراض تتعل ذا الن ةومخاطر خاصة بھ ى  الزراعي دايتھا حت ذ ب تج تسويقمن ا يسمى  المن أو م
  .مخاطر الطبيعة

  
ى آخر رتتع  .3 اطر أو بمعن ن المخ وعين م ذين الن ى ھ ة ال وك الزراعي ائر  تتعرض لض البن ا عرضة للخس ا يجعلھ اطر مضاعفة مم مخ

ا اذا أقامت الدولة بانقاذھا ماليا اذا  إال باستمراروعرضة لالفالس  ا ت إتعرضم ا واذا م ى تحملھ وى عل ى مخاطر ال تق ك اقتضت ل ضرورات ذل
ومخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر تتعرض لھا البنوك ھي مخاطر التشغيل  التـي المصرفيةومن المشاكل أو المخاطر .  التنمية في بلدانھا

يمكن أن تواجه أي بنك تجاري أو زراعي أو غيره، وھذه  ،وھذه متشابكة وليس من السھل فصل بعضھا عن بعض ،وغيرھاعدم كفاية رأس المال 
دريب  فأنظمة العمل وادارة العمليات وعدم توفر بيئة مالئمة للعمل وضعقصور ألموال واتخصيص جة سوء تحدث نتي وقد رامج الت وسوء في ب

  .  لخا والتقلبات في األسعار عمليات االئتمان
  
ه المخاطر المصرفية وھما خصوص من االشارة الى مشكلتين بوھنا البد   .4 أن معظم وأن قياس مثل ھذه المخاطر ليس من السھل القيام ب

لعمل افي ظلھا  يتواجد التـيأما مخاطر الطبيعة فناجمة عن البيئة الطبيعية  .لمراقبة وقياس ھذه المخاطر متخصصةادارة  ينقصھاالبنوك الزراعية 
  .تقوم البنوك الزراعية في تمويلهوالزراعي 

  
من خالل ليس من السھل تحديد أي من مخاطر ألي بنك من البنوك الزراعية في االقليم اال  المصرفية، مخاطر الونظرا لصعوبة قياس   .5

دانھانفسھا  اإلدارات ه إاليقوم ب معرفة بواطن األمور وھذا ال يستطيع أن البحث والتمحيص الدقيقين ة .  أو أجھزة الرقابة في بل ولكن بصورة عام
    .، ألنھا بنوك مملوكة من قبل القطاع العامبصورة أشد وأوضح مما تعانيه البنوك التجاريةربما تعانـي معظم البنوك الزراعية من ھذه المخاطر و

  
  .يفية التصدي لھماعن كال النوعين من المخاطر وك بعض التوضيحاتوسنتعرض في ھذه الدراسة الى اعطاء 

  
 :Banking Risks المخاطر المصرفية

رات   .6 ر أو نتيجة للتغي يواجه القطاع المالي بجميع أشكاله الكثير من المخاطر كما يالحظ أن ھذه المخاطر قد زادت حدتھا في العقد األخي
ي مجال الت دة ف ر من المنتجات الجدي ع ظھور الكثي ة في االقتصاد نفسه وخاصة م دة المفاجئ ور عادات واحتياجات جدي ا أو نتيجة لظھ كنولوجي
  .لألفراد، بمعنى أن االقتصاد أصبح متجددا في كل يوم وبحاجة الى منتجات وسياسات جديدة

  
اليب   .7 ه مضطرا للبحث عن وتطوير األس ا جعل الي مم ا القطاع الم ـي يواجھھ زداد المخاطر الت ومع ھذا التغيير في البيئة االقتصادية ت

دم والنجاح االقتصادي ھو وجود مؤسسات .  وات التـي يمكنه من التعامل مع ھذه المخاطر بكفاءةواألد م عوامل التق ه أن أحد أھ ا ال شك في ومم
  .مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة

  
ى   .8 ة يتركز االھتمام عند البحث في المخاطر المصرفية عل ال كفاي ذي البنكي رأس الم ة البنيشكل خال دفاع األول في حماي ك من وط ال

د من اعطاء لمحة  IIوبازل  Iوقد عالجت لجنة بازل .  للمخاطر المصرفية المتعددة اتعرضھاالفالس في حالة  ا الب ھذا الموضوع بالتفصيل وھن
  .ا المبسطمتاريخية عن ھاتين اللجنتين وقرارتھما بشكلھ

  
ام تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية في نھا  .9 ة ع ك القواعد  1974ي ى أن تكون تل ة المصرفية عل دة للرقاب بھدف وصع قواعد موح

ى ضوابط  .وكاسترشادية وليست الزامية على البن ال بھدف التوصل ال ة رأس الم بعينات بموضوع كفاي ة الس ذ نھاي ا من ولقد بدأت اللجنة اھتمامھ
و محددة تؤدي الى تقوية سالمة واستقرار النظام المصرفي العا ـي في يولي ا النھائ ازل ( 1988لمي، حتى أنجزت تقريرھ دل ) Iب راح مع بشأن اقت

ى  دا أدن ذي وضع ح البنوك، وال ال ب ة رأس الم وم كفاي امال لمفھ ا متك ذي شمل نظام بة "موحد لكفاية رأس المال بالبنوك، ال ين %" 8نس ة ب للعالق
ان ضوااللتزامات العر من ناحية، وبين األصول" بمفھوم أكثر شموال" عناصر رأس المال أوزان مخاطر االئتم من  Credit risksية مرجحة ب

  .  ناحية أخرى
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ة رأس 2004في صورتھا النھائية في يونيو صدرت ، فقد IIأما اتفاقية بازل   .10 وب لكفاي ى المطل ، وأبقت االتفاقية الجديدة على الحد األدن
ازل % 8المال عند مستوى  ر عن ب ع اعطاء Iدون تغيي ة في نطاق ، م وك العامل وب من البن ى المطل ع الحد األدن ة صالحية رف وك المركزي البن

  .اشرافھا
  

بشكل رئيسي والى  Credit Riskبمخاطر االئتمان  Iمفھوم المخاطر، فقد اھتمت بازل  وھ IIوبازل  Iويعد الفرق بين مقرارات بازل   .11
دول  اطر ال ا مخ د م اطر السوCounty Riskح ا أدخلت مخ ام  Market Riskق ، كم ديالتھا ع ي تع بان ف ي الحس ين صدرت  1996ف ي ح ف

اليب Operational Riskبھدف تحقيق فھم أشمل للمخاطر المصرفية وأدخلت أھمية احتساب مخاطر التشغيل  IIمقرارات بازل  ، كما وفرت أس
رارات  ـيالتأكثر دقة لقياس المخاطر المصرفية بشكل يتالءم مع المنتجات المصرفية الحديثة  ا مق م تتطرق لمعالجتھ شملت استخدام أدوات مالية ل

ازل  ة  Iب تقات المالي ا المش ن أھمھ وافر االفصاح  Financial Derivativesم ى ضرورة ت ة والحث عل ات الرقابي دور الجھ ا ل ع تعزيزھ ، م
  .والشفافية

  
  -: يثالثة محاور البد من أخذھا بعين االعتبار وھ IIويوجد وفقا التفاقية بازل 

  
  Minimum Capital Requirementsمتطلبات الحد األدنى لرأس المال   :المحور األول

وك  التـييتمثل ذلك الحد في قيمة رأس المال المقابل للمخاطر   .12 ا البن ان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل(تتعرض لھ ).  مخاطر االئتم
  -: من خالل المعادلة التالية IIمعدل كفاية رأس المال طبقا التفاقية بازل  احتسابويتم 

  
  %8= مخاطر التشغيل+ مخاطر السوق + مخاطر االئتمان )/شرائح 3(رأس المال = معدل كفاية رأس المال

  
ال األساسـي   .13 ال ھو رأس الم رأس الم ـي ب اند  Core capitalوالمعن ال المس ات( Supplementary capitalورأس الم ) االحتياطي

د عن والقروض المساندة لر ل بشرط أن ال تزي ى األق نتين عل ال األساسـي % 250أس المال ألجل س ام (من رأس الم رة تمت اضافتھا ع واألخي
1996.(  

  
  ويتطلب الوصول لمعدل كفاية رأس المال ضرورة قياس كل من   .14

  .جل المحددوھي مخاطر عدم قدرة أو رغبة العميل في الوفاء بالتزاماته في األ Credit riskمخاطر االئتمان  -
ات /وھي مخاطر الخسائر في البنود داخل Market riskمخاطر السوق  - خارج الميزانية نتيجة عدم استقرار عوامل السوق وتقلب

 ).واألسھم أسعار الصرف والفائدة والسلع(أسعاره 
ات الد التـيوھي المخاطر  Operational riskمخاطر التشغيل  - ة تنشأ نتيجة فشل أو عدم كفاية العملي ة  –اخلي املين   –األنظم الع

 .أو نتيجة األحداث الخارجية -
 

طرق لقياس كل من تلك المخاطر تتدرج من البساطة الى التعقيد وھي تھم الجھاز المعنـي بادارة المخاطر  IIرات بازل وقد حددت مقر  .15
  .الحتسابھا

  
  Supervisory Reviewالمراجعة والمراقبة   :المحور الثانـي

ة يركز   .16 اني من اتفاقي ازل المحور الث ـي  IIب ال الت ات رأس الم وك لمتطلب دير البن د من سالمة تق ي التأك ة ف وك المركزي ى دور البن عل
  -:تتناسب مع حجم المخاطر التـي تتعرض لھا، وتقوم المراجعة الرقابية على أربعة مبادئ أساسية وھي

  .لمخاطرالتأكد من وجود أنظمة داخلية جيدة لدى البنك لقياس ا )1
ة المستمرة  )2 ق سالمة لقيام الجھات الرقابية بالمراجع ة لتحقي اذ االجراءات التصحيحية الالزم وك واتخ دى البن ال ل ة رأس الم كفاي

 .النظام المصرفي
زام  )3 بعض قيام الجھات الرقابية بتشجيع البنوك على االحتفاظ برؤوس أموال تزيد عن الحد األدنى المقرر باالتفاقية كما يحق لھا ال

 .البنوك بذلك في حالة زيادة تعرض أصولھا للمخاطر
 .التدخل المبكر من الجھات الرقابية لمنع انخفاض رأس المال عن الحد األدنى واتخاذ االجراءات التصحيحية قبل حدوث أزمات )4

  
  Market Disciplineانضباط السوق   :المحور الثالث

ـيالبنوك سواء من حيث حجم المخاطر يقصد بانضباط السوق تعزيز االفصاح من جانب   .17 وال،  الت ة رؤوس األم ا أو مدى كفاي تواجھھ
ة تمكن المت ة بصورة دوري ات والمعلومات الدقيق درة عحيث أن االفصاح والشفافية سوف يؤدي الى نشر البيان د مدى ق وك من تحدي ع البن املين م

  .باط السوقنشاطه، األمر الذي يؤدي الى انض ءالبنك على االستمرار في أدا
  

  II  1لماذا بازل
ى جانب  بأكثر IIيمكن الحديث عن اتفاق بازل  .18 ر أومن أسلوب ومن منطلقات متعددة، وكل منھا يلقي ضوءا عل ذا الموضوع  أكث من ھ

ون من  د يك ام، وق ة  األحرىالھ ي التفاصيل الفني دخول ف دم ال اطر لع دير المخ ي تق ة ف ال  أولطرق المتبع بة رأس الم ذه حساب نس ة، فھ المطلوب
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ذه المقترحات  أنكما .  الجوانب العملية اقرب إلى عمل الممارسين منھا إلى رؤية المسئولين عن وضع السياسات ه ھ ذي مرت ب متابعة التطور ال
ة ا جاءت معالجة ومن ھن.  منذ بدأت لجنة بازل عملھا يمكن أن يلقي اضواء ھامة على عدد من المفاھيم الرئيسية في إدارة المصارف بصفة عام

  .ھذا الموضوع من ھذه الزاوية، وخاصة من زاوية عالقة اتفاق بازل والدول النامية
  

ان القضية األساسية في إدارة   .19 ومن الممكن مالحظة أن تطور معايير كفاية رأس المال في البنوك إنما كان انعكاسا لإلحساس المتزايد ب
  .أكثر ظھورا في القطاع الماليھذه المخاطر أحد المعالم الرئيسية لالقتصاد المعاصر، وھي بالطبع  البنوك ھي قضية إدارة المخاطر، وقد أصبحت

  
ازل تعكس تطورا   .20 ة أال وھو خضوع النشاط االقتصادي  آخراومن ناحية ثانية، فان مقترحات ب ة الدولي اة االقتصادية والمالي في الحي

ع  .والمالي بشكل متزايد لقواعد ومعايير دولية  –ورغم أن القواعد والمعايير التـي تضعھا لجنة بازل لم تصل إلى درجة اإللزام القانوني، فإنھا تتمت
دو أن يكون  –مع ذلك  ة، وھو أمر ال يع بفاعلية كبيرة في التأثير على مختلف النظم المحلية للرقابة واإلشراف على القطاع المصرفي بصفة عام

  .في ميدان إدارة البنوك مظھرا من مظاھر العولمة الجديدة
  

د   .21 ات البنك  آلخروقد راعت مقترحات بازل الجديدة اختالف ظروف عمل البنوك من بل ة، وحجم عملي بحسب درجة تطوره من ناحي
م .  أخرىوتشعبھا من ناحية  ازل ل ان مقترحات ب ذلك ف أتول ع،  ت ى الجمي دة تسري عل ام موح افي شكل أحك ارا وإنم ة من الخي ت تضمنت قائم

ال  دول لالنتق ا لل ارا ممكن دم أيضا مس ول المقترحة لمختلف الحاالت يق وع في الحل من المختلفة لتناسب مختلف الظروف وتنوعھا، ولكن ھذا التن
  .  ارتقاء من حيث طبيعة األساليب المستخدمة لقياس المخاطر والتعامل معھا أكثرمستوى  إلىمرحلة اقل تطورا 

  
ة و  .22 أتي أھمي ا ت ن ھن ازل وم اق ب ام اتف ع أحك ق م ة للتواف ذ  IIضع سياسات مرحلي ة الظروف لألخ ى تھيئ ي نفس الوقت عل ل ف والعم

ذا  أنوال شك .  باألساليب األكثر تقدما مع توفر الظروف المناسبة لذلك رھ انه  األم ة لوضع  أنمن ش وك المركزي ى البن رة عل ئولية كبي يضع مس
للتطوير المؤسسي بما يسمح بإتباع األساليب والطرق األكثر تقدما في  وإنمافق مع أحكام االتفاقية الجديدة ، المناسبة، ليس فقط للتوا تاالستراتيجيا

  .الوقت المناسب
  

دة  أھمولقد لعبت لجنة بازل للرقابة على البنوك دورا رائدا في تقنين العديد من ھذه التطورات، ويمكن تلخيص  ـيالخصائص الجدي ا  الت أخذت بھ
  :2كما يلي IIبازل مقترحات 

  
 :نظرة متكاملة للمخاطر  )أ(

ان  أوسعھناك ضرورة لنظرة  أنالمال بل  رأسلمتطلبات  أدنىليس مجرد ضمان حد  األمر نإ  .23 للمخاطر تتجاوز مجرد مخاطر االئتم
ى أنللمخاطر وبخاصة مخاطر التشغيل، فضال عن  األخرىالمظاھر  إلدخال وفير حد  التعامل مع المخاطر ال يقتصر عل ىمجرد ت  رأسمن  أدن

  .  السليمة للبنك والتحقق من الوفاء بھا اإلدارةالمال، بل يتطلب مراعاة منظومة كاملة من مبادئ 
  
 :حساسية اكبر للسوق في تقدير المخاطر  )ب(

البنوك.  حساسية لتقديرات السوق أكثر أصبحت أنھاھو  IIالفكرة الرئيسية لمفھوم المخاطر في بازل   .24 ا المستمر في  ف من خالل تعاملھ
ة ل IIاقدر على تحديد ھذه المخاطر، ومن ھنا فان االتجاه العام في بازل  األسواق ى وضع نظم داخلي وك عل ا ھو نحو حفز البن دير المخاطر وفق تق

طوير برامج داخلية لتقدير المخاطر البنوك الصغيرة والمتوسطة وغير القادرة حاليا على ت أيضاتوجه  IIوفي نفس الوقت فان بازل  .لنظرة السوق
ان من خالل مؤسسات  أياالعتماد على تقديرات المخاطر لدى مؤسسات تقييم الجدارة االئتمانية،  إلى االعتماد على تقدير السوق للمخاطر وان ك

  .أخرى
  

 رأس"لرقابة الفعالة على البنوك ظھرت فكرة ل األساسيةفمع مراعاة المبادئ .  على شمولية مفھوم المخاطر للتأكيدوجاء المحور الثاني   .25
ة إلىالمال استنادا  رأستمكن البنك من تحديد مدى كفاية  التـيو" المال االقتصادي ة من كل عملي وم .  مستوى المخاطر المتوقع ال  رأسومفھ الم

ى  يجنبھا البنك لمواجھة المخاطر المترتبة على كل التـي األصولي تلك ـاالقتصادي لكل بنك يعن ه؛ بمعن ة  أنمن عمليات الحديث ال يكون عن كمي
  .  ثابتة ال تتغير، ولكن عن نسبة تراعي حجم المخاطر المتوقعة من كل عملية وتتزايد ھذه النسبة مع زيادة ھذه المخاطر

  
ه يساعد  أكثريكون تقدير المخاطر  أنوال يضمن ھذا التوجه فقط   .26 ل ان ى أيضاحساسية لتقديرات السوق، ب د سياسة البنك في  عل تحدي

هالبنك  إدارةالذي يتفق مع كفاءة  األمريربط العائد من كل عملية مع حجم المخاطر المترتبة عليھا، وھو  اتسعير عملياته بم ق في  ألموال ا يحق وبم
وم من خالل ھذا الم IIاتفاق بازل  أنومن الواضح .  نفس الوقت كفاءة توزيع الموارد وفقا لدرجة المخاطر فيھا دمج مفھ نة  اإلدارةحور ي  أوالحس

  .في البنوك اإلدارةالمخاطر وكفاءة  إدارةالمال، وبذلك يؤكد التكامل بين  رأسالسليمة ضمن معايير كفاية 
  
 :التمييز مع زيادة المرونة إلغاء  )ج(

وعت األخذ إلى Iعمد اتفاق بازل   .27 ين مجم ز ب ان يمي د ك دول؛ بنوع من التقدير الجزافي للمخاطر، فق ىين من ال ھي مجموعة دول  األول
ادي" بأعضاء أشبهوبنوك منظمة التعاون االقتصادية، وھي  دول " ن ة ھي ال زة، والمجموعة الثاني دول المتمي ـيو األخرىال ك  الت ظلت خارج ذل

                                                 
  2004 -حافظي البنوك المركزية العربية دراسة أعدت لمجلس م: صندوق النقد العربي 2
  



 4

ازل .  المال رأسفأعضاء ھذا النادي يتمتعون بمعاملة متميزة من حيث مستلزمات .  النادي اق ب ا  IIوقد جاء اتف ىمتوجھ ر  إل تناد بدرجة اكب االس
د  إلى ىتقدير السوق للمخاطر، وبالتالي فانه عم اء إل دول، فالمخاطر ھي المخاطر، والسوق وحدھا ھي  إلغ ين ال ز ب ذا التمي رھ ى  األكث درة عل ق

   .تقديرھا
  

اف. تضع معيارا كميا ثابتا يطبق بشكل عام على كل العمليات Iقد كانت بازل ل  .28 ة ھذه البس اين في حجم وطبيع اة التب طة حالت دون مراع
 .المال الجديدة رأسالبنوك في تطبيقھا لمعايير كفاية  أماملتوفر مزيدا من المرونة  IIومن ھنا فقد جاءت بازل .  ھذه المخاطر

  
لم تضع  IIن بازل ، فإ)تلزمات الكميةالمس(المال  لرأس األدنىالمتعلق بمتطلبات الحد نه حتى بالنسبة للمحور فإا تقدم، م إلى وباإلضافة  .29

اك .  قائمة من االختيارات الممكنة بحسب ظروف كل بنك أتاح وإنماالمال،  رأسواحدا لتحديد مستلزمات  أسلوبا ان، ھن ففيما يتعلق بمخاطر االئتم
داخلي  إمكانية يم ال نھج التقي اري وم نھج المعي دوره  The Internal Rating – Based Approach (IRB)لالختيار بين الم ذي يقسم ب ىوال  إل

اك .  ، ومنھج التقييم الداخلي المتقدماألساسيمنھج التقييم الداخلي  ق بمخاطر السوق، ھن ا يتعل ه فيم يم  األسلوبوبالمثل فان اذج التقي اري ونم المعي
  . الداخلي

  
والمنھج المعياري ومنھج القياس المتقدم  Basic Indicator Approach األساسيبالنسبة للمخاطر التشغيلية، ھناك منھج المؤشر  ماأ  .30

Advanced Measurement Approach  ار  األساليبوھذه القائمة من ة لالختي المختلفة لمختلف جوانب تقدير المخاطر ال تعطي البنوك مرون
ربساطة ولكنه  أكثر أسلوبن لالنتقال والتطور م أسلوبا أيضاالمتاحة وفقا لظروفھا، ولكنھا تمثل  األساليبفقط بين انسب  ا،  أكث ىتحكم  أسلوب إل

ة  األساليبوھكذا تمثل ھذه التعددية في . تقدير السوق إلىتعقيدا ولكنه اقرب  أكثر امالمتاحة ليس فقط مزيدا من الخيارات والمرون وك  أم االبن  وإنم
  .دقة األكثرتلك  إلىبساطة  األكثر األساليبك من المخاطر لدى البنو إدارة أساليبمسار ممكن للتطور والتقدم في  إلى أيضاترشد 

  
 والدول النامية IIاتفاق بازل 

ان  إلى Iترجع الجذور التاريخية التفاق بازل   .31 ذلك ف هالدول الصناعية العشرة، ول م  أحكام ذل ار  تأخ ا  في االعتب ة  –دائم  –بدرجة كافي
االتفاق  أحكاممعظم  أنقد وجه عناية اكبر الحتياجات الدول النامية، فان ذلك لم يمنع من  IIل التفاق باز اإلعدادكان  وإذا.  احتياجات الدول النامية

  .الجديد قد قصد بھا البنوك في الدول الصناعية المتقدمة وخاصة البنوك الدولية ذات النشاط الدولي المتعدد
  

ة وخاصة  اإلضراريترتب عليھا  أناق يمكن ذلك االتف أحكامكانت  إذاعدة تساؤالت عما  IIصدور بازل  آثاروقد   .32 بمصالح الدول النامي
امالتساؤل عن كيفية تعامل بنوك الدول النامية مع  أثيركذلك .  من بنوك الدول المتقدمة إليھا األموالمن حيث تدفق  اق ومدى  أحك ذا االتف اھ  تأثرھ

  :كاآلتيلى ھذه التساؤالت ع واإلجابة.  IIفي بيئتھا المالية بالمحاور الثالثة التفاق بازل 
  
 ؟IIھل تضار الدول النامية من اتفاق بازل   )أ(

الي إدارةمزيد من الكفاءة في  إلىسوف يؤدي  IIبازل  بأحكام األخذ أنال شك   .33 .  المخاطر كما سوف يساعد على مزيد من االستقرار الم
النظر  إلحجامابعض  إلىسوف يؤدي  األحكامبھذه  األخذكان  إذاولكن السؤال عما  ة ب دول النامي ىمن بنوك الدول الصناعية لالستثمار في ال  أن إل

ادة ( اإلقراضي زيادة تكلفة ـالذي يعن األمرالدول الصناعية،  أسواقفي  اإلقراضلمعظم ھذه الدول تزيد على مخاطر  اإلقراضمخاطر  نتيجة لزي
دول  التـي األموالوھكذا تفقد الدول النامية جزءا من  .ميةفي الدول النا) المال رأسالمخاطر وبالتالي مستلزمات كفاية  وك ال كانت تقترضھا من بن

  .لھا اإلقراضفي الفوائد المفروضة عليھا لتعويض البنوك عن ارتفاع تكلفة  إضافية أعباءتحمل  إلىتضطر  أوالمتقدمة 
  

ة   .34 ىللوھل ة صحيحة األول ذه النتيج دو ھ د تب اطر .  ق راضفمخ دول ا اإلق ة لل ىلنامي اطر  أعل ن مخ ام م كل ع راضبش دول  اإلق ي ال ف
ازل  أنالصناعية، وبذلك يبدو  ين المقترضين من  Iاالنتقال من النظام المفروض في ب ز في المخاطر ب ذي ال يمي رادوال المشروعات من  أو األف

ذه المخاطر، يمكن والذي يعتمد بدرجة اكبر على تق IIالنظام المفروض في بازل  إلىالمال  رأسحيث مستلزمات  ا  أندير السوق لھ يكون مجحف
البنوك العالمية كانت تقتصر في ضمانات  أنتفترض  أنھاومع ذلك فان ھذه النتيجة قد ال تكون صحيحة دائما، ذلك .  بالدول النامية من ھذه الناحية

ة  إقراضھاالفعل في معظم ھذه البنوك كانت تعتمد ب أنولعل الحقيقة ھي  Iبازل  أحكام إتباععلى  اإلقراض اذج داخلي ى نظم ونم ة عل دول النامي لل
  .  األساسلتقدير المخاطر الحقيقية في ھذه الدول، وكانت تتم معاملتھا على ھذا 

  
نوك ليست خلقا لنظام جديد لتقدير المخاطر، بل الحقيقة انه استجابة وتطوير للعمل الجاري ومتابعة لما تقوم به معظم الب IIبازل  فأحكام  .35

د من  IIبتطبيق بازل  األخذولذلك فانه من الناحية العملية، قد ال يترتب على .  العالمية الخروج على الممارسات المستقرة بالفعل في تعامالت العدي
وك  األحوالفي كثير من  IIبازل  فأحكام.  البنوك العالمية مع الدول النامية ذه البن ة في ھ أكثرھي تقنين للممارسات القائم ا استحداث لقواعد  ب منھ
  .جديدة على بنوك الدول الصناعية

  
  :ومبادئ الرقابة الفعالة على البنوك IIاتفاق بازل   )ب(

ازل  IIكما توضح سابقا فان التغيير في بازل   .36 د من  Iعن ب يس مجرد مزي امل ة  األحك اس مدى كفاي ال،  رأسوالضبط لقي االم ا  وإنم م
ليم .  المخاطر واستقرار القطاع المالي إلدارةة كاملة بمنظوم األخذمن  IIتضمنته بازل  امولذلك فان التطبيق الس ازل  ألحك ع  IIب يتكامل في الواق

للرقابة الفعالة على البنوك  األساسيةلجنة بازل في صدد الرقابة على البنوك وخاصة فيما يتعلق بالمبادئ  أصدرته أنبما سبق  األخذمع التوافق في 
   .حد بعيد بمدى توافق الدولة مع ھذه المبادئ إلىيرتبط  IIبازل  بأحكام خذاألومن ھنا فان 
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يم القطاع  .37 امج تقي ا يعرف ببرن الي فيم ة للقطاع الم ايير الدولي  كذلك يقوم صندوق النقد والبنك الدوليين بمراجعة مدى التزام الدول بالمع
ا  التـيفقط من الدول % 50حوالي  أنالتجربة  أوضحتقد و.   Financial Sector Assessment Programs (FSAP)المالي تمت مراجعتھ

ادئ  األساسيةقد حققت توافقا مع ھذه المبادئ  دأ 25من (الصادرة عن لجنة بازل وذلك في حدود عشرة مب دول )مب ـي، وان عدد ال ع  الت توافقت م
ھناك تباينا كبيرا بينھا، وان متوسط التوافق فيھا يقتصر على سبعة مبادئ  وفيما يتعلق بالدول النامية فان%.  30خمسة من ھذه المبادئ ال يتجاوز 

اممعظم الدول للتطبيق المتكامل  أمامھناك مشوارا طويال  أنوھكذا يتضح .  في المتوسط للتوافق في الدول المتقدمة مبدأ 19مقابل ) 25من (  ألحك
للرقابة  األساسيةصعوبة الستيفاء توافقھا مع المبادئ  أكثربالنسبة للدول النامية  األمر المخاطر ويظل إلدارةوما يفترضه من مبادئ  IIاتفاق بازل 

  .الفعالة على البنوك
  

مى   .38 وك ويُس يم خمسة       CAMEL Rating Systemوتقوم بعض البنوك المركزية بتطبيق نظام تصنيف البن ى تقي وم عل ذي يق وال
ال  ة رأس الم ا كفاي  (Management Quality)وجودة اإلدارة  (Assets Quality)وجودة األصول  (Capital Adequacy)عناصر، أولھ

  .وھذا أسلوب متقدم في التصنيف الزال الكثير من بنوكنا بعيداً عنه. (Liquidity)والسيولة  (Earnings)والربحية 
  

  :والبنوك الزراعية IIمقررات بازل 
ي اإل  .39 ة ف وك الزراعي ن أن البن رغم م ى ال ى عل ـي اتجھت إل ا إال أن بعضھا وخاصةً الت ل دولھ ة من قب يم مملوك ال المصرفية قل األعم

ح اإلقراض الزراعي بدأ التنبه إلى أھمية تطبيق مقررات بازل من حيث كفاية رأس المالباإلضافة إلى  رجَّ ار المخاطر  أي( الم ين االعتب األخذ بع
دارة المخاطر في بعضھا كما في مصر والسودان والمغرب ضوء ذلك إنشاء دائرة خاصة حديثاً إل في وقد تم. )المختلفة التـي سبقت اإلشارة إليھا

ة ظمھا الزال حديث العھد بھذا األسلوب التحليليواليمن واألردن، غير أن مع رة والتجرب ا أن . وتنقصه الخب يمكم ة في اإلقل وك التجاري  معظم البن
ً  ذلكحديثة العھد في  ليست أحسن حاالً فھي ة  .وتنقصھا الخبرة والتجربة أيضا دأت بمطالب ذلك وب ام ب حتى أن البنوك المركزية بدأت حديثاًَ◌ االھتم

ررات  ية باإلضافة إلى اإلقراض الزراعيالبنوك الزراعية التـي تمارس األعمال المصرف اة مق ة بمراع ازلمثلھا مثل البنوك التجاري والتعليمات  ب
ـي تصدر عن ة الت وك  الدوري ة االبن ذا اللمركزي ق مفھومضمن ھ ا يتعل ال وايفبك، وخاصةً فيم ديون الھالكة رأس الم د ال اً ألوضاعھا بتحدي ة وفق

ومن المتوقع أن يزداد االھتمام في أخذ مثل ھذه المخاطر  ھذه المخصصات من األرباح المعلنة،المخصصات الالزمة لھا وتنزيل التسديدية ورصد 
ً  بعين) IIبازل وفقاً التفاقية ( . االعتبار وأن تزداد الخبرة والمعرفة في كيفية تحديدھا أو احتسابھا من خالل االتفاقات الثنائية مع البلدان األكثر تقدما

  .في مصر الياً كأمر واقعوھذا ما نراه ح
  

ى يؤديلم  ذلك من قبل البنوك في الدول المتقدمة إال أن IIبازل وفق مقررات  المبكر وعلى الرغم من العمل  .40 ذي  إل صدرت الغرض ال
امين  من أجله ھذه المقررات ولم يمنع وقوع اإلفالس، ة في الع ـي ضربت األسواق المالي ة الت ة الخانق وبالتالي عانت ھذه الدول من األزمات المالي

  . City Groupو  Merrill Lynchكھا مثل وطالت أكبر بنو ،بنكاً في أمريكا وحدھا 150الماضيين وأدت إلى إغالق أكثر من 
  

ازل   .41 ررات ب ق مق ـي أن تطبي ذا يعن ذي ي IIوھ وفر اإلحساس حمليست السحر ال ا يتطلب األمر ت وك من مخاطر اإلفالس وإنم ي البن
دة  ابات المعق ادالت والحس ـي ال يمكن قياسھا من خالل المع دير المخاطر الت وفربالمسؤولية وتق ك بت رن ذل ل أن يقت طات  فقط ب د من التحوُّ العدي

عن الربح الفاحش والسريع والسھل  األخالقية والمثُل المجتمعية التـي ال تنساق وراء البحثالمبادئ  إلدارية والمالية والفنية باإلضافة إلى مراعاةا
  .وأن يكون ذلك مقترناً برقابة حكومية حثيثة

  
  مخاطر الطبيعة

ل المحصول وھي   .42 ى تلف جزء أو ك ؤدي إل ـي ت اطر الت ك المخ ل الفيضانات وھي تل ة مث ر المواتي ة غي ى الظروف المناخي زى إل تع
ر أو . والجفاف والرياح الشديدة والبَرد والصقيع وغيرھا وھناك مخاطر بيئية أخرى وھي األمراض الواسعة االنتشار مثل صدأ القمح أو جنون البق

و ق ونف ل الحرائ ات والسرقة والنيوكاسل الذي يصيب الدواجن، وھناك مخاطر قد تصيب المحصول مث دھور ق الحيوان اآلالت ومخاطر  سرقةوت
بشيء من التفصيل  بحثهھذا ما سن .مقدرة المقترض على التسديد إضعاف، وھذه المخاطر غالباً ما تؤدي إلى المرضتتعلق بالمقترض مثل الوفاة و

   .في الصفحات التالية
  



 6

 Part Two      الجزء الثاني
  

  قليم الشرق األدنى وشمال إفريقياإدارة المخاطر في إ سياسات وأدوات
Risk Management Policies and Tools in Rural Finance in NENA Region  

  
د   .43 ة، ولق ة المخاطر المصرفية ومخاطر الطبيع تقوم المؤسسات البنكية وخاصة الزراعية منھا في اإلقليم باعتماد أساليب متعددة لمواجھ

ه بشيء من التفصيل، ولكن  IIية وأھمھا تطبيق مبادئ اتفاقية بازل سبقت اإلشارة إلى المخاطر المصرف م بحث ذا ت والمتعلقة بكفاية رأس المال وھ
إلدارة  ساممن خالل البحث وِجد أن قليالً من البنوك الزراعية تعمل وفق ھذا المبدأ بسبب حداثة ھذا الموضوع وحداثة االھتمام به وحداثة إنشاء أق

ھذه البنوك تملكھا الحكومة وتمدھا بالمال  ھو أنولكون بعض البنوك ال تمارس األعمال المصرفية، وأخيراً وليس آخراً  ليم،المخاطر في بنوك اإلق
وك . إذا ما تعرَّضت إلى أزمات أو نقص في التمويل ـي تتخذھا البن طات الت ولكن عوضاً عن ذلك أو إضافةً إليه ھناك العديد من اإلجراءات والتحوُّ

ة أمين  الزراعي كال الت ن أش كل م ى أي ش اليب تنطوي عل ون أس د تك ة، وق ة أو مالي ة أو فني اليب إداري ون أس د تك ذه ق اطر وھ ى المخ ب عل للتغل
Insurance.  

  
ى   .44 ل عل د التحلي وك، ومن أجل أن يعتم ذه البن ه سياسات وعمل ھ ذي تمثل ع ال اليب بصورة تعكس الواق ذه األس ومن أجل استعراض ھ

ه  26بإعداد استبيان يحتوي على  NENARACA عن ھذه البنوك قامت المنظمة معلومات حقيقية ا مؤشراً يمكن أن يكون ل سؤاالً يمثل كل منھ
ين الملحق ) 1(ويبين الملحق  أداء البنك،عالقة بالمخاطر المختلفة التـي لھا تأثير سلبـي أو إيجابي على  تبيان، ويب ذا االس أسماء المؤسسات ) 2(ھ

  .على ھذا االستبيانالتـي أجابت 
  

ة   .45 ـي وردت كما تبين الصفحات التالي ة الت ً كبن) 11(من ملخصاً لألجوب ا ا ر ) 2(، منھ ر من أكب رة تعتب ة واألخي اقي زراعي ة والب تجاري
يِّنم تحويل اإلجابات إلى نسب قد تو. البنوك الزراعية في اإلقليم ى سياسة م تب ا أو تتبن ؤدي عمالً م ـي ت وك الت ي عدد البن دد الكل ى الع ا منسوباً إل

  .إعطاء بعض التفاصيل أحياناً أخرىإلى أحياناً أو  )Population(للمجموعة المختارة 
  

  بخصوص إدارة المخاطرلدراسة الميدانية انتائج  ملخص
  

  :المنقولةغير  الضمانات  .46

 100 %والطويلة لمتوسطةوا الصغيرة للقروض العقارية الضمانة تشترط المالية والمؤسسات البنوك من. 
 100 %الصغيرة والقروض الموسمية القروض مع تتساھل المالية المؤسسات و البنوك من. 
 5000أكبر من  ھو عقارية بضمانة يصدر الذي القرض حجم معدل$. 
 ع وك جمي وم البن رھن تق ارات ب دى العق اكم ل ات المح إدارة المختصة والجھ يم ب احة األراضي وتنظ رة( والمس ھر ،األراضي دائ  الش

 ).العقاري
 80 %الرھن وفك الرھن تكاليف المقترض تحمل البنوك من. 
 الرھن تكاليف من قوانينھا بموجب مقترضيھا تعفي فقط األردن/الزراعي اإلقراض ومؤسسة السوري الزراعي المصرف. 
 الدين قيمة من 0.200-0.016 بين ما تتراوح الرھن تكلفة معدل. 
 التالي قبل من تقديرھا فيتمغير المنقولة  تالضمانا قيمة لتقدير بالنسبة: 
 12 %والمساحة األراضي دائرة قبل من فيھا الضمانات تقدير يتم العينة من. 
 22 %اإلقراض ضباط قبل من فيھا الضمانات تقدير يتم العينة من. 
 66 %التقدير بعد بالتدقيق البنكويقوم ) شركات، خبراء( الخاصالقطاع  قبل من فيھا الضمانات تقدير يتم العينة من. 
 100 %وك من وم البن دير تق ة بتق دارج بالسعر الضمانات قيم عار( ال ة السوق أس ذ) الجاري ا ويؤخ بته م ة من% 70 نس ات قيم  التأمين

  . التحوط أشكال من كشكل للقرض كضمان
  

  :المنقولة باألموال الضمانات  .47

 89 %المنقولة باألموال الضمانة يقبل ال% 11و. معينة شروط ضمن المنقولة الباألمو الضمانة تقبل المالية المؤسسات و البنوك من. 
 5000 نحو عن قيمتھا تقل يـالت للقروض المنقولة باألموال الضمانات تقبل$. 
 ل األ الضمانات تقب ة موالب روض المنقول مية للق روضال أو والقصيرة الموس طة ق ات المتوس راء( لغاي زة ش دا األجھ  اآلالتو توالمع

 ).الصيد وقوارب والحراثات راراتوالج
 المركبات وترخيص السير دوائر مثل االختصاص وجھات حاكممال لدى الكفاالت ھذه توثق البنوك جميع. 
 30 %المحاكم لدى الموثقة الشخصية الكفاالت أو البنكية الكفاالت تقبل والمؤسسات البنوك من. 
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 30 %وال( الضمانات من ة األم تم) المنقول ديرھا ي ل نم تق وك قب ا% 30و والمؤسسات البن تم منھ ديرھا ي ل من تق  الخاص القطاع قب

 .حكومية جھات قبل من تقديرھا يتم منھا% 40و) شركات، خبراء(
 قيمتھا بكامل والودائع البنكية الكفاالت تقبل حين في% 60 نسبته ما تعادل ) منقولة أموال( للتأمينات المقدرة القيمة من المقبولة النسبة. 
  

  :القرض لطالب االئتمانية الجدارة دراسة  .48

 وم والمؤسسات البنوك جميع إجراء تق ة جدارة دراسات ب ا القرض لطالب ائتماني  بسيطة دراسات% 20و مفصلة دراسات% 80 منھ

 .الزراعية للخطط موحدة نماذج وتعتمد والفنية المالية التقارير إلى أقرب
 70 %الفنية والتقارير الموحدة النماذج لىع تعتمد والموسمية القصيرة القروض من. 
 90 %الصغيرة للمشاريع األعمال دعم مراكز أو المؤسسة أو البنك بھا يقوم الدراسات ھذه من. 
 10 %ط ن فق ات م وم الدراس ا يق رض بھ اع أو المقت وم الخاص القط ك ويق دقيقھا البن ذات بت روض وبال طة الق م المتوس رة الحج  والكبي

 .واالستثمارية
 100 %اإلقراض قرار اتخاذ عند المرجع ھي الدراسات ھذه أن أكدت العينة من. 
  

  :ي تقر القروضـالت الوظيفية المستويات عدد  .49

 4.6 العينة في الوظيفية المستويات عدد معدل  
 ندوق ة ص غيل التنمي ه األردن/والتش ة 3 لدي تويات وظيفي ي مس ين ف ك ح ي البن ودان الزراع د الس ه يوج تويات 9 لدي ةوظي مس ي في  ف

 .اإلقراض صالحيات
 والصالحيات الوظيفية المستويات كافة في اللجان أسلوب يعتمد الزراعي واالئتمان للتنمية الرئيسي البنك. 
 د وك تعتم ودانية البن روع تصنيف الس ى الف الث إل تويات ث ايير ضمن)  A,B,C( مس ة مع ة مالي ا وإداري نعكس مم نيف ىعل ي  تص

 .ستوياتم ةثالث إلى اإلقراض صالحيات
 وبالدوالر تقريبا العينة في الصالحيات معدل: 
 5000......................الفــــــروع$ 
 15000.....................الجھوية/اإلقليم إدارة$ 
 20000....................المركزية/الرئيسية اإلقراض لجنة$ 
 20000 من أكثر......................اإلدارة مجلـــس$ 
  

  :الشھرية االقتطاعات و الدخل مصادر وعتن  .50

 100 %الطلب مقدم دخل مصادر تنوع تشترط ال العينة من. 
 100 %اختياري الشھري الحسم تعتبر العينة من. 
 72 %للقروض ضمانة أو لتسديد تذكر نسبة أي الشھري الحسم يشكل ال العينة من. 
 28 %ة من% 50 نحو الشھري الحسم شكلي العينة من ا تغطي  اإلقراض مؤسسة وھي للقرض كضمانة أو للتسديد القروض ليإجم

 .العراق/التعاوني والمصرف األردن/التشغيل و التنمية وصندوق الزراعي
 ع وك جمي ر البن م تعتب تظم الشھري الحس ن المن ب م وظفين روات وع الم ن ن واع م ززة أو الضمانات أن دا للضمانات المع ة ماع  مؤسس

 .بالتأمينات عالقة لھا ليس و القرض لتسديد آلية فقط هتعتبر األردن/الزراعي اإلقراض
  

  :الجغرافي والتوزيع القروض تنّوع  .51
 أھدافھا حسب القروض توزيع كان حيث المالية والمؤسسات البنوك في والتمويل االستثمار مجاالت تنوعت. 
 100 %مباشرة غير وأ مباشرة ةبطريق ةزراعي قروض تمنح كانت العينة من. 
 العينة من% 36 ةوشخصي تھالكيةاس قروض. 
 ةالعين من% 63 ةالريفي التنمية قروض. 
 ةالعين من% 54 سيارات وشراء ةتجاري قروض. 
 ةالعين من% 63 ةوصناعي ةومھني ةحرفي قروض. 
 والمؤسسات للبنوك جماليةاإل القروض محفظة قيمة جماليإ من% 63.5 نسبته ما الزراعية القروض شكلت. 
 السودان/  الزراعي والبنك األردن/ الزراعي اإلقراض مؤسسة محفظة من% 100 نسبة ما عيةالزرا القروض شكلت. 
  ون لایر من أصل  321حيث بلغت  يـاليمن التعاوني الزراعي التسليف بنك فيمتدنية جداً  النسبة كانت حين في ار لایر 41.3ملي  وھي ،ملي
 .العينة في والمؤسسات البنوك جميع بين ما ةنسب أقل
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 ة قروضب اإلقراض مؤسسات بتمويل يقوم حيث مباشر غير زراعي بتمويل يقوم األردن/  والتشغيل التنمية ندوقص ادة بالجمل  إقراضھا إلع
 .زراعية لغايات Micro Credit الصغير واإلقراض المقترضين صغار فئة إلى
 د ع أن وج وك جمي تھدف والمؤسسات البن ة تس اطق كاف ة المن ي الجغرافي ا، ف ع أقطارھ ز م ى تركي اطق عل ة المن ة الريفي ث والبادي ت حي  كان

 .القروض إجمالي من% 46 يـتقريب بمعدل الزراعية والمناطق والبوادي األرياف حصص
  

 :مين الزراعـي وإدارة المخاطرالتأمين  والتأ  52
 فرة في معظم بلدان اإلقليم، وإن توفرت في تختلف بلدان اإلقليم من حيث توفر خدمات التأمين الزراعي المختلفة، فھي بصورة عامة غير متو

ويبين العرض التالـي .  بعض البلدان فالمنتسبين إليھا من المزارعين قليلون، وھناك بلدان قليلة تشترط التأمين المسبق قبل الحصول على القرض
 .ملخصا للوضع في بعض البلدان العربية

 قترض وعلى مشروعه االستثماري ضد أي أضرار وعلى حيوانات المزرعة الممولة ففي مصر يشترط البنك الرئيسي التأمين على حياة الم
 .من البنك ويقوم باألول شركات تأمين خاصة كما يقوم بالثاني صندوق تأمين الماشية التابع لوزارة الزراعة

 بنك الزراعي ويتم من خاللھا التأمين على أما في السودان فيقوم بالتأمين بأنواعه المختلفة بما فيھا الزراعي شركة حكومية مستقلة عن ال
لم يكن .  من أقساط التأمين، كما تقدم الشركة التأمين على الحيوانات% 50المحاصيل مثل القمح والقطن والذرة والسمسم وتتحمل وزارة المالية 

وقد باشر بنك التنمية التعاونـي .  لزراعي الحاليھذا التأمين إجباريا للمقترضين ولكن سيصبح إجباريا لدى البنك الزراعي اعتبارا من الموسم ا
 .اإلسالمي التأمين على القروض القصيرة

  ،أما في تونس فالتأمين إجباري للفالحين الحاصلين على قروض فالحية، إذ تشترط البنوك ھذا التأمين كشرط مسبق للحصول على القرض
 .ـي الفالحي باإلضافة إلى عدة شركات تأمين خاصةويقدم التأمين الفالحي الصندوق التونسي للتأمين التعاون

  أما في المغرب فيقوم بالتأمين ضد البرْد في زراعات الحبوب والعواصف في البيوت المغطاة والحريق واآلالت واألبنية الزراعية شركات
% 70مؤسسة في التأمين الزراعي وتستحوذ على تأمين خاصة كما تقوم التعاضدية الفالحية المغربية للتأمين بالتأمين ضد الجفاف، وتعتبر أھم 

بأن يقوم المقترض بالتأمين ضد الجفاف وعلى اآلالت وعلى حياة المقترض في قروض السكن ) CA(يشترط القرض الفالحي .  من حصة السوق
 .األول تقوم به التعاضدية المغربية والباقي تقوم به شركات تأمين خاصة.  واالستھالك

  من خدمات التأمين الزراعي حيث توجد شركات % 70فيقوم بالتأمين الصندوق الوطنـي للتعاون الفالحي ويستحوذ على أما في الجزائر
التأمين إجباري للحصول على . ويؤمن ھذا الصندوق ضد المخاطر المناخية والحريق ونفوق الحيوانات والحوادث.  خاصة أيضا تقدم ھذا التأمين

 .القروض
 وقد سعت الحكومة .  وجد لديھا أي نوع من التأمين المحصولي، كما أن التأمين ليس شرطا مسبقا للحصول على القرضأما في سورية فال ي

يوجد في سورية صندوق خدمات الماشية وھو صندوق شبه حكومي للتأمين .  السورية إلدخال ھذا التأمين ولكن لم يتم إقرار النظام الخاص بذلك
 .والتأمين ھنا إجباري لألبقار التـي يمولھا البنك.  على الحيوانات ضد النفوق

 أما في األردن فال يوجد أي نوع من أنواع التأمين الزراعي، وتحجم شركات التأمين الخاصة الدخول في ھذا المضمار نظرا للتكلفة العالية  .
 .الخاص به ولكنه لم يزاول أعماله بعد وقد سعت الحكومة إلنشاء صندوق يسمى صندوق إدارة المخاطر الزراعية، وتم إقرار النظام

  أما في باقي البلدان العربية فال يوجد أي شكل من أشكال التأمين الزراعي، والبنوك الزراعية فيھا ال تلزم المقترض بأي شكل من أشكال
  .وقد باشر بنك التسليف التعاونـي والزراعي في اليمن بإنشاء شركة تأمين خاصة به.  التأمين

  
 .وسيتم إعطاء تفاصيل أكثر عن التأمين الزراعي في الصفحات التالية ھذا  .53
  

  :السلم وبيع جلهآ بعقود القروض  .54
 آجلة بعقود بالقروض تتعامل ال والمؤسسات البنوك جميع.  
 18 %محفظة من% 8ونح وتشكل السودانية البنوك في الممارسة ھذه وتنحصر اإلسالمي التمويل صيغ ضمن) السلم بيع( تمارس العينة من 

 .المثال سبيل على التجاري المزارع مصرف قروض
  

  :التعاونية الجمعيات قروض  .55
  .الجمعيات بتمويل تقوم والمؤسسات البنوك من% 100 -
ً  البنوك جميع في ضئيل وزن أو حجم لھا الجمعيات أن يتضح - ً  التمويل إمكانيات رغم عمليا  ھذا ،البنوك ھذه وأنظمة قوانين ووفق نظريا
ل حجم بلغ الذي السوري الزراعي المصرف عن داع ات تموي ىإ الجمعي ىإ المحفظة ل اأ ،%16 السوداني الزراعي والبنك% 45 نحو ل اقي م  ب

 .جداً  محدودة كونھا النسبة ھذه لىإ تشير لم فإنھا والمؤسسات البنوك
  

  :المساھمة ونسبة تطوير، بداية، القائمة، المشاريع تمويل  .56
 مشاريع إنشاء وتمويل القائمة المشاريع تطوير مثل مراحلھا عن النظر بغض المشاريع بتمويل تقوم بالعينة المشمولة والمؤسسات البنوك جميع إن

  .القرض قبل المشروع في أصالً  قائمة أعمال تمويل يتم ال نأ تشترط جميعھا لكنھا ،جديدة

ً  القرض طالب مساھمة وتنحصر المشروع في المقترض مساھمة نسبة في البنوك تتشدد ال م وبنسبة الجدية ظھارإو التحتية البنى نشاءإ في نظريا  ل
  .المشروع قيمة من% 30 عن تزيد

  
  :مخازن وصوالت ضمان  .57
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دم ولم جداً  بسيطة مصارفھا في الممارسة ھذه نأ لىإ أشارت غلبھاأ لكن المخازن وصوالت بضمان تقبل البنوك من% 27 ام تق ذه نسب وأ أرق  بھ
  .رساتالمما

ا في  السودان في المبردةفي المخازن  البطاطس محصول في التعامالت ھذه وكانت وب كم ة المختصة بتسويق الحب ات الوطني ة التعاوني وفي حال
  .المغرب

  
  :)احتكارية( ةالحصري التسويق مؤسسات  .58
ا في) ةمحدد( ةحصري تسويق مؤسسات مع تتعامل البنوك من% 27 ونس غربوالم سوريا في وھي بالدھ اأ ،وت اقي م دان ب ديھا يوجد فال البل   ل

  . احتكارية تسويق مؤسسات
  

  :التدريب  .59
ائن المقترضين لصغار تدريب تقدم المؤسسات ھذه من% 27و لزبائنھا، ةتوعوي وأ تدريبية خدمات يأ تقدم ال والمؤسسات البنوك من% 23  وزب

  .فقط Microcredit الصغير التمويل
م - يع أھ ةالمطر المواض دريب وح ي للت ة( ھ ارات تنمي ة المھ ة اإلداري الكي والمالي اريع لم غيرة المش دورات بعض) (الص ة ال  الحرفي

  ).المشاريع أعمال لتطوير والحاسوب
 .NGOsأو وزارات و االئتمان ضباط وبالذات البنوك كوادر قبل من الدورات ھذه تنفيذ يتم -
 

 :الزراعي اإلرشاد  .60
دور دتأشا التمويل مؤسسات من% 45 - اد ب زارعين داءأ تحسين في ودوره الزراعي اإلرش ذات الم ة األقطار في وبال  سوريا،( التالي

 )العراق اليمن، السودان،( وھي بالدھا في الزراعي اإلرشاد ودور إمكانيات ضعف أكدت المؤسسات من% 55) المغرب مصر، ،األردن تونس،
  

  :المروية المشاريع  .61
  .التمويلية والمؤسسات البنوك اغلب في الزراعي التمويل حجم إجمالي من%  27.8 نحو المروية اريعللمش الموجه التمويل شكل

  
  :االئتمان ضباط محفظة تجديد  .62

  .المغربية المملكة في الفالحي القرض شركة عدا واحد إقراض لضابط المحددة ةئتمانياال المحفظة أسلوب تعتمد ال والبنوك المؤسسات جميع
ن% 63 وكال م ات بن ة والمؤسس د المالي لوب تعتم وافز أس املة الح ع الش ا لجمي مل أي موظفيھ ع تش يس الجمي زين ول ا المتمي ا لكنھ كليا تربطھ  ش

  .التحصيالت ونسب بإجراءات
  .الحوافز أسلوب تعتمد ال المؤسسات ھذه من% 27
  .والمميزين المجتھدين الموظفيھ معين جزء تخصيص مع الشاملة الحوافز أسلوب تعتمد المؤسسات ھذه من% 15
ً  العراقي الزراعي المصرف كان   .التحصيالت للجان كحوافز المحصلة المبالغ من 0.001 يخصص سابقا

  
  :المعلومات  .63

  .فعالة حاسوب وبرامج بيانات قاعدة لديھا تتوفر العراق في الزراعي المصرف عدا والمؤسسات البنوك جميع
  .المركزية البنوك في المعلوماتية القاعدة الى الوصول على القدرة ولديھا المركزية لبنوكا مع تتعامل والمؤسسات البنوك جميع

  
  :الودائع استقطاب برامج  .64
  . القرض فتح قبل جارية أو توفير حسابات فتح البنوك ھذه معظم تشترط وال ودائع استقطاب برامج لديھا المالية والمؤسسات البنوك من% 72
  . والتعليم والدراسة اإلسكان لغايات ادخارية برامج تونس في  الفالحي يـالوطن البنك يوفر
بة من% 72 تحقيق من التسليف بنك تمكن اليمن في ع نس ى الودائ بة كانت المغرب وفي القروض إل ا% 155 النس  في  الرئيسي البنك تمكن كم

  % 140 نسبة تحقيق من مصر
  

  :االستقاللية  .65
  .مختلط او خاص قطاع مؤسسات منھا% 45 ،وإداريا ماليا مستقلة ةحكومي مؤسسات العينة من% 55

ر ذات الطبيعية والمخاطر العامة الكوارث حاالت في الفوائد من اإلعفاء أو الجدولة إعادة أجل من الحكومية التدخالت تنحصر ى الشمولي األث  عل
  .المالية والمؤسسات البنوك وإدارات يةالحكوم اإلدارات مابين وتعاون تنسيق وفق تتم التدخالت ھذه لكن ،القطر

  
  : الشامل البنك أو صالتخص  .66
  .الشاملة المصرفية األعمال جزئي أو كامل بشكل تمارس والمؤسسات البنوك ھذه من% 72
ن% 27 ذه م ات المصارف ھ زال ال والمؤسس وك ت ات أو بن ل مؤسس ذات متخصص تموي ندوق وبال ة ص غيل التنمي ة والتش راض ومؤسس  اإلق
  .مصرفية أنشطة أي تمارسان وال فقط القروض تقدمان تزاالن ال فھما األردن في لزراعيا

  
  :للقروض الھالكة التقييم  .67

  .المالية لمحافظھا شامل تقييم تمارس أنھا العينة في البنوك جميع أكدت
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  .قوانينھا حسب الھالكة مخصصات للقروض بوضع تقوم ال منھا% 18
  .الھالكة للقروض بةنس بتخصيص تقوم منھا% 82

  . أقطارھا في المركزية البنوك تعليمات حسب أو% 8 -% 5.5 بين النسبة ھذه تتراوح
يمن في التعاوني الزراعي التسليف لبنك كانت الھالكة للقروض المخصصات ھذه أعلى ع ال ا% 8 بواق ان واقلھ زارع لمصرف ك  في التجاري الم

  % .5.5 بواقع السودان
  .الھالكة للقروض مخصصات بتجنيب تقومان ال األردن في والتشغيل التنمية وصندوق اعيالزر اإلقراض مؤسسة

  
  :الھالكة القروض شروط

  الھالكة القروض تقدير فيھا يتم ال% 18
   المركزي البنك وتعليمات بشروط تلتزم البنوك من% 36
   يونالد إلھالك تعليماتھا المركزي البنك لشروط باإلضافة لديھا البنوك من% 46
  :الھالكة القروض شروط أھم

  .البنك حسب وتختلف التسديد عدم على)  أعوام 5 إلى عام من( فترة عليھا مضى -
   الشركة أو الشخصي اإلفالس إشھار -
  .تركة بال العميل وفاة -
 .البالد من ھروبه أو قانونيا الزبون مالحقة تعذر -

  
  :القروض لتسديد الحوافز أنظمة  .68
   بالتسديد الملتزمين لعمالئھا تشجيعية وافزح تقدم البنوك من% 45
  بالتسديد الملتزمين لعمالئھا حوافز تقدم ال البنوك من% 54
  :بالتسديد الملتزمين للمقترضين المتبعة الحوافز أھم

  القروض سقف رفع -
 جديدة ائتمانية تسھيالت تقديم -
 الفائدة قيمة على تشجيعية خصومات تقديم -
 جديدةللقروض ال الفائدة نسبة خفض -
 للمقترض االئتمانية الجدارة رفع -
  الخدمة نوعية تحسين -
 والوثائق والمستندات الصرف وآليات الضمان متطلبات تخفيض -
                                                                                                                                                                                    المميزة الخدمة -

  
  :عقوبات عدم التسديد  .69
  . الضمانات بيع إلى الوصول تىوح  المحاكم لدى القانونية المتابعة في الحق لديھا جميعھا لكنھا وعقوبات إجراءات لديھا البنوك من% 81
  :السداد عن المتخلفين المقترضين بحق المتبعة العقوبات أھم

  %4 -% 1.5 بين ما تتراوح بنسبة األقساط عن تأخير غرامة فرض -
  المركزي البنك لدى السوداء بالقائمة التصنيف -
  جديدة قروض منح عدم -
 الدين تنفيذ وإجراء القانونية المتابعة -

  
  :صيالتنسبة التح  .70

  % 72.2 نحو كانت 2009 لعام االستبيان في المشاركة البنوك التقريبية لجميع التحصيالت نسبة معدل
  

  :وجود إدارة متخصصة في المخاطر  .71
   المخاطر إلدارة إدارات لديھا توجد ال البنوك ھذه من% 63
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 Part Three      الجزء الثالث
  

  عية في ضوء نتائج الدراسة الميدانيةسياسات وأدوات إدارة المخاطر الزرا مناقشة
Discussion of Risk Management Policies and Tools in Relation with the Field Study Results  

  
تعرض   .72 ة، تس نوات طويل يم لس ي اإلقل ي ف ل الريف ي التموي ب ف رة الكات ائج وخب ذه النت ي ضوء ھ تبيان، وف ائج االس تعراض نت د اس بع

و ة مناقشة النتائج التـي تم الوصول إليھا وتبيان دور كل من المؤشرات التـي تم االستفسار بشأنھا في التأثير على أداء البنوك سلباً أالصفحات التالي
 ً   :إيجابا

  
  :أساليب إدارية ومالية وفنية -أوالً 

  
  :وھذه تشمل المؤشرات التالية

  
  :Collateral الضمانات

ادةً  تلجأ معظم البنوك الزراعية إلى  .73 رة مضمونة ع ا، وتكون القروض الكبي الحصول على ضمانات منقولة وغير منقولة لضمان ديونھ
وفي حالة رھنھا ال يمكنه التصرف . بأموال غير منقولة كاألراضي أو العقارات التـي ال يستطيع المقترض التصرف بھا إال من خالل دوائر الدولة

   .بھا إال إذا سدد الدين المرھونة من أجله
  

ى بعض المخاطر  .74 ه ينطوي عل تمكن البنك من االستحواذ : وعلى الرغم من القوة القانونية لھذا النوع من الضمانات إال أن د ال ي ثالً ق فم
تم اجتماعيةعلى الضمانة في حالة عدم التسديد ألن صاحب الضمانة يستند إلى قوة  د ال ي كن أو سياسية، وحتى في حالة االستحواذ على الضمانة ق

ر من األحوال . البنك من تسييلھا نتيجةً لعدم وجود مشترين إما خوفاً من المدين أو تعاطفاً معه ردد في كثي ة تت وك الزراعي ھذا اإلضافة إلى أن البن
دى خوفاً ع/ أو بسبب عدم خدش كرامة مقترضھا أو/ اللجوء إلى إجراءات تسييل الدين بسبب اإلجراءات القضائية الطويلة والمتعددة  لى سمعتھا ل

  .جمھور المواطنين
    

ك   .75 ة رسمي ألن األراضي في تل ند ملكي ا س ـي ال يوجد لھ يم الت دان اإلقل كما أن ھناك الكثير من الضمانات غير المنقولة في كثير من بل
يج مث دان الخل ي وبل انل سلطنة عُ البلدان لم يتم مسحھا وتسجيلھا بشكل رسمي وھذا أكثر انتشاراً في بلدان المغرب العرب يمن م ذه وفي ال ، وفي ھ

  .الحالة ال يتمكن البنك من رھن مثل ھذه األموال بصورة قانونية موثقة
  

ر من المشاكل  .76 ا الكثي ه صاحبھا فيعتريھ ذي يمكن أن يحصل علي دين ال ففي بعض : أما عن تقدير أسعار ھذه الضمانات لتحديد حجم ال
ل  البلدان يقوم بذلك البنك نفسه بالتعاون راد من القطاع الخاص مقاب ه مؤسسات أو أف وم ب مع دوائر حكومية كما في األردن، وفي بعض البلدان تق

ه. أجور اً علي اً مالي ة . ويتحمل المقترض عادةً في معظم بلدان المنطقة باستثناء األردن ھذه األجور مما يشكل عبئ اك تكلف ى أن ھن ذا باإلضافة إل ھ
لللرھن لدى دوائر تسجيل األرا تثناء األردن ضي في ك ة باس دان المنطق ا ( بل ة أي تملكھ ان القرض صادر من مؤسسة حكومي و مجاني إذا ك فھ

  .وھذه قد تكون نسبة معينة من قيمة القرض، ويتحمل ھذه التكاليف المقترض نفسه مما يشكل عبئاً إضافياً عليه، )الدولة
  

ة   .77 اقي كما تقوم معظم بلدان اإلقليم بتحديد نسبة معين ق ب ه شريطة تحقي ذي يمكن الحصول علي ى للقرض ال ة الضمان كحد أعل من قيم
في بنوك المنطقة العربية، وھذا التحَوُ◌ط يكون عادةً من أجل درء % 100 -% 50وھذه النسبة تتراوح ما بين . مقومات أو شروط منح القروض

ة بسبب المخاطر المحتملة مستقبالً مثل احتمال ھبوط قيمة العقار نتيجة تح ى مستويات عالي دين إل والت قوى العرض والطلب أو نتيجة تجاوز ال
  .عدم التسديد وتراكم الفوائد لسنوات طويلة

  
ر   .78 ا تعتب اراً من القروض إال أنھ ذين ال يملكون عق زارعين ال وعلى الرغم من سلبيات الضمانة غير المنقولة في أنھا قد تحرم بعض الم

  .المخاطر المتعلقة باحتمال عدم تسديد الدين ولو حتى من الناحية النفسية أنجع أنواع الضمان في درء
  

ة وھي   .79 ر المنقول دائل للضمانات غي يم ب دان اإلقل ل بل دى ك ة فل ر منقول واالً غي اراً أو أم ون عق ذين ال يملك زارعين ال ى الم ھيالً عل وتس
ا الضمانات المنقولة ومنھا ضمانة المحصول أو حجز أموال منقولة ك اآلالت والحيوانات أو الكفالة الشخصية وھذه تتحدد حسب قيمة القرض، فكلم

  . كان صغيراً كلما تم تخفيف شروط الضمان من غير منقول إلى منقول أو إلى كفالة شخصية
  

ان من حيازتھ غير المنقولة وربما يعتري بعض ھذه الضمانات  .80 م المقرض في بعض األحي د عدم بعض المخاطر نتيجة عدم تحك ا عن
ات أو بعض اآلالت ا في رھن المحصول أو رھن الحيوان م المقرض كم ا دون عل وم المقترض بالتصرف بھ اك بعض . التسديد، فقد يق ولكن ھن

ة األخرى ھي المسؤولة  والً ألن البنك أو بعض مؤسسات الدول اً مقب البلدان كالسودان وسوريا تعتبر رھن المحصول في القروض الموسمية رھن
  .استالم المحاصيل أو شرائھا أو تسويقھاعن 

  
  :(Repayment Capacity) والمقدرة التسديدية (Credit Worthiness)دراسات تقييم الجدارة االئتمانية 



 12

ذا األسلوب   .81 د ھ الشك أن ھذا النمط من مواجھة المخاطر ال يقل أھمية عن الضمانات، فالمؤسسة الناجحة في قروضھا البد من أن تعتم
دخل . ط دفاع أول لتحصيل ديونھاكخ فھذا األسلوب يحدد أوالً أھلية المقترض للحصول على القرض من خالل دراسة قائمتَـي الميزانية وحساب ال

د  ي وھيالزراعي لعدد سابق من السنوات لمعرفة االتجاه الذي يسير فيه العمل المزرعي إن كان نحو األفضل أو نحو األسوأ، وموازنة التدفق النق
ـي األسلوب األ يم بصورته المبسطة والت ه في اإلقل مثل الذي يتحدد من خالله حجم القرض وموعد صرفه وجدولة تسديده، فھذا األسلوب معمول ب

  . من النادر أن تكون دراسات فردية وإنما تكون دراسات معيارية يتم األخذ بھا في إقراض منطقة معينة أو محصول معين أو ھدف معين
  

د ال تعكس  وحتى  .82 ة ق باب، فھي دراسات تقريبي دة أس ك لع ة وذل في حالة إجراء مثل ھذه الدراسات فمن النادر أن تُعطى األھمية الالزم
ذلك  ة، ول ة والتاريخي بية الدقيق د الوضع الصحيح والمؤكد للمقترض ألنه ال يتوفر لدى األغلبية الساحقة من طالبـي القروض السجالت المحاس تعتم

  .ى خبرة المحلل ومعرفته بأحوال المنطقة التـي يعمل بھالات على المعلومات التـي يتم الحصول عليھا من المقترض وعھذه الدراس
  

ار ناك إغفال شبه كامل لوضع طالب القكما أن ھ  .83 ين االعتب ا تأخذ بع ادراً م دي ن دفق النق ة الت ذه الدراسات، فموازن رض المعيشي في ھ
ه من خارج المزرعة نفقات طالب القرض االستھال دي موجب (off-farm income)كية ومداخيل دفق نق دو ذات ت د تب الكثير من المشاريع ق ، ف

د من األخذ بع ا الب دين، وھن ار ولكن نجد أن أصحابھا ال يسددون ديونھم ألن نفقات األسرة تستنفذ ھذه التدفقات وال يبقى فائضاً لتسديد ال ين االعتب
  .(operator budget)مقترناً بموازنة المزارع  (business budget)موازنة المزرعة 

  
84.   ً تثماريا وب اس ان القرض المطل ة بدراسة جدوى المشروع إذا ك اليب التحليلي ذه األس رن ھ ا يجب أن تقت وفر . كم ذا يستوجب أن يت وھ

اليب المخصوم ا واستعمال األس ة تمويلھ ة للمشاريع المطلوب داخلي للمشروع أخصائيين في تحليل الجدوى المالي الي ال د الم د العائ  (IRR)ة لتحدي
وإذا ما توفر في قليل من المؤسسات  ،وھذا النوع من التحليل نادر االستعمال في بلدان اإلقليم. لمعرفة مدى ربحية المشروع ومقدرته على التسديد

يم وال يأ ة الصحيحة للتقي ات والمعلومات أو تنقصه اآللي ية المشروع للظروف المعاكسة فقد تنقصه الدقة في البيان ار مدى حساس ين االعتب خذ بع
اجئ في المخرجات أو الحروب أو الظروف ا وط المف ة والتـي يتواجد الكثير منھا في اإلقليم، كاالرتفاع المفاجئ في أسعار المدخالت أو الھب لجوي

  .الخ...غير المواتية 
  

رار فأساليب التقييم المذكورة رغم أھميتھا إال أنھا غ  .85 د إق ير معمول بھا في معظم المؤسسات وإن وجدت فإنھا غير ُمفَعَّّ◌لة لألخذ بھا عن
 ً ل مشاريع . القروض لألسباب المذكورة سابقا راض أو تموي ؤھلين لالقت ر م ل أشخاص غي وقد يعزى جزء ال بأس به من عدم التسديد بسبب تموي

  .ليست ذات جدوى
  

  :قرضدراسة وإقرار ال  (tiers) تعدد مستويات
روض،  NENARACAيظھر االستبيان الذي أعدته   .86 رار الق ددة في دراسة وإق أن كل البنوك الزراعية في اإلقليم لديھا مستويات متع

ام بدراسة القرض وإصدار . وھذا اإلجراء يحد من اتخاذ قرارات إقراض فردية ذات وجھة نظر واحدة ة للقي فبوجود عدد من المستويات الوظيفي
المناسبة بخصوص حجم القرض ومواعيد تسديده يأخذ في االعتبار جميع نواحي الضعف والقوة في مقدرة المقترض على تسديد قرضه التوصيات 

  .وتحديد القرار المناسب بخصوصه، وھي من األساليب الفعالة لدرء مخاطر إصدار قروض ألشخاص غير مؤھلين لھا
  

ة مخاطر  .87 ليماً لمواجھ اً ال  وإن كان ھذا إجراًء س د يصبح إجراًء روتيني دد في المستويات ق ذا التع ية ھو أن ھ عدم التسديد إال أن الخش
ذه  ذي تحتاجه ھ ل ال أخير إصدار القروض بسبب الوقت الطوي ى ت اً إل ؤدي أحيان د ي ا ق يخضع للتمحيص والتدقيق من كل من ھذه المستويات، كم

  .سات المتعلقة بهالمستويات الوظيفية لدراسة وتمحيص طلب القرض والدرا
  

  :مصادر دخله/أو تنويع المحفظة المالية للبنك وتنويع نواحي االستثمار للمقترض
ذه المحفظة في اإلقراض   .88 بدأ الكثير من البنوك الزراعية بتنويع محفظة قروضھا لتشمل القطاعات االقتصادية المختلفة وعدم حصر ھ

واليمن بدأت في العمل كبنوك شاملة تقرض كل القطاعات، وھذا  والسودان غرب وتونس ومصرالزراعي فحسب، فالبنوك الزراعية في كل من الم
اح من اإلقراض . يتم من خالل استقطاب المدخرات واستعمالھا في ھذا التوسع في اإلقراض ق أرب ى تحقي ان إل ر من األحي وقد ساعد ذلك في  كثي

ة ح ةً غير الزراعي وتغطية خسائر اإلقراض الزراعي في حال وك مقارن ذه البن الي لھ ى تحسين الوضع الم ك إل ا أدى ذل ـي بدوثھا، كم البنوك الت
  .وھذا سيتم بحثه أكثر تفصيالً في الصفحات القادمة .الزالت متخصصة فقط في اإلقراض الزراعي

  
بي  .89 ى س الكما أن اإلقراض للمزارعين الذين لديھم زراعات متعددة كمزارعي المحاصيل ومربي المواشي عل تكون فرص تسديد  ل المث

وھذا من الناحية النظرية قد يبدو منطقياً وسليماً، ولكن قد يكون ھناك مزارعون في . قروضھم أفضل ممن يمارسون نوع محدد من العمل الزراعي
يس من ا ام، فھؤالء ل ة األغن ل تربي وب أو عمل زراعي محدد مث ر محصول واحد كزراعة الحب وك مناطق معينة ليس لديھم غي ى البن لسھل عل

  .استثنائھم من القروض وفي ھذه الحالة تكون مخاطر إقراضھم عالية وھو ما تعاني منه معظم البنوك الزراعية في اإلقليم
  

ديونھا من خالل وجود دخل آخر للمقترض من خارج   .90 بة تحصيلھا ل وقد تجد بعض البنوك بعض الوسائل األخرى التـي ترفع من نس
ة للمقترض  (off-farm income)المزرعة  كالعمل في الوظائف العامة أو الخاصة، وفي ھذه الحالة تكون المقدرة التسديدية أو الجدارة االئتماني

ه الثابت لحساب تسديد د. أفضل مما تكون في حالة الزراعة وحدھا ل جزء من راتب ى تحوي ه للبنك المقِرض وقد يتم االتفاق مع المقترض عل يون
، علماً أن ذلك يكون في معظم األحيان اختيارياً وبموافقة المقترض نفسه وليس واليمن في بعض األحيان األردنالبلدان ك بعضي ف وھذا معمول به

  .شرطاً للحصول على القرض
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 :(risk-decreasing)أو مقللة المخاطر  (low risk projects)اإلقراض للمشاريع قليلة المخاطر 

ال . في اإلقليم المشاريع ذات المخاطر المنخفضة أو المشاريع التـي تحد من مشكلة المخاطرتشجع كل البنوك الزراعية   .91 بيل المث ى س فعل
ل المشاريع التـي تحتوي على مصدر دائم للري أو تعطي المقترض الفرصة  ىكل البنوك تموِّ م مصدر للحصول عل ا في دائ ري كم ر  لل ة حف حال

اً المغرب واألردن، حيث و اآلبار في تونس ذين يزرعون زراعات مغطاة للخضار والموز تحوط زارعين ال رة من الم دم قروض ألعداد كبي تق
ا في األر ة كم ع انجراف الترب اء  دنلمخاطر الصقيع أو لحفر اآلبار العميقة كما في األردن، أو لبناء الجدران االستنادية وزراعة األشجار لمن وبن

  .مصاطب كنتورية كما في اليمن
  

  :جلة أو استالم المحاصيل من قبل البنك أو المؤسسات الرسميةالعقود اآل
ة  (value chain)وقروض سلسلة القيمة المضافة  أسلوب العقود اآلجلة  .92 ا منفي المنطقة العربي ا ينطوي عليھ بقاً  وم د السعر مس تحدي
لَة م المحصولتسليو ـي تُ فھي موجودة بشكل محدو ،نادرة الحصول عند الحصاد للجھة المموِّ بعض الزراعات الت ا دَّ َصد في المغرب ل ى أوروب ر إل

يسدد المقترض قرضه  إذ، وھي صيغة بيع السلم انتشاراً  الصيغ اإلسالمية في اإلقراض، وأكثرھا مثل البطاطس، أما في السودان حيث يتم تطبيق
ى القرض د الحصول عل دماً عن ده مق تم تحدي و. بتسليم المحصول للبنك وفق سعر ي ا تق ا كم وم بھ وك باستالم بعض المحاصيل أو تق م بعض البن

ون مؤسسات خاصة أو عامة نيابةً عن الدولة مثل استالم الحبوب ونس وزيت الزيت غ في ت وب من خالل . والتب دم األردن دعم لمزارعي الحب وتق
  . لحبوب وتخزينھا في مخازن المصرفم االزراعي باستال المصرفب ممثلة كما تقوم الحكومة السورية. استالمه من قبل وزارة الزراعة

  
ة جزءاً يكون في معظم في أن البنك الزراعي ھذه اإلجراءات تعود أھمية و  .93 دان المختلف ه من من األحيان في البل وم بتحصيل ديون ا ويق ھ

ذه الزراعات  أن عددولكن المشكلة في ھذا األسلوب  .مخاطرلمواجھة ال الھامة الوسائل منبصورة عامة تعتبر وھي  خاللھا، ل ھ المقترضين لمث
ل بعض المقترضين  .باستثناء مزارعي الحبوب ،ألنه يتعلق بزراعات محدودة في مناطق محدودةيكون قليالً  اك بعض التالعب من قب كما أن ھن

  .بتسليم محاصيلھم للجھات الحكومية المقرضة من خالل أشخاص آخرين غير مقترضين
  

  :مقابل اإلقراض االستثماري اإلقراض قصير األجل أو الموسمي
ة   .94 ل القروض قليل ار من تموي ل أو اإلكث ل تموي ة المخاطر مقاب تبعاد القروض عالي ال تستطيع البنوك الزراعية وفقاً لدورھا التنموي اس

ر من المخاطرة في اإلقراض الالمخاطر، فمن المعروف أن حجم المخاطرة في اإلقراض  ى بكثي ل األجل أعل الموسمي أو قصير متوسط أو طوي
د نفسھا األجل، كما تكون القروض الموسمية  دِّ ـي تَس ر من القروض الت ان صغيرة الحجم وتعتب ه يمكن  (self-repaying)في معظم األحي أي أن

ق د التحقي ذه القروض استردادھا أو تحصيلھا حتى وإن لم يتم تحقيق زيادة في اإلنتاجية، ھذا مع العلم أن الزيادة في اإلنتاجية أمر مؤك ل ھ  ،في مث
ـي تعمل عل ة الت ة الحديث اليب التكنولوجي ا من األس دات وغيرھ اج كاألسمدة والمبي ى ألن أغراض ھذه القروض تكون عادةً لتمويل مدخالت اإلنت

ذه القروض . زيادة اإلنتاجية بة تسديد ھ ذلك نجد أن نس ى في بعض كما أن معظمھا تكون في مناطق مروية أي يتوفر فيھا ري دائم، ول ھي األعل
  .%95البنوك الزراعية كما في مصر والسودان وسوريا، وقد تصل نسبة تسديدھا إلى أكثر من 

  
ة والمرضية   .95 د من المخاطر التسويقية والجوي ادةً عرضة للعدي أما المشكلة فتكمن في القروض المتوسطة وطويلة األجل، فھذه تكون ع

جار ة األش ل زراع ا مث دواجن وواستصالح ا وغيرھ اريع ال اء مش ةألراضي وإنش روة الحيواني ا والزراعات  الث ة وتجھيزاتھ ار العميق ر اآلب وحف
وين  أو ضروري وغيرھا، لذلك نجد أن تمويل مثل ھذه المشاريع االستثمارية على الرغم من أنه حتمي المغطاة ع من حجم التك ا ترف وخاصةً أنھ

راه الرأسمالي وتدفع بالنمو االقتصادي إلى مستوي ا ن ذا م ذه القروض وھ ل ھ بة تسديد مث ات أعلى، إال أن البنوك الزراعية تعاني من انخفاض نس
راق،  ومصر بوضوح في معظم البنوك الزراعية في اإلقليم من المغرب ذه القروض عن حتى اليمن والسودان والع بة تسديد ھ د نس -50إذ ال تزي

ا تكمن مشكلة عدم التس. في أفضل األحوال% 80 ذا الجانب ديدوربم ة وخاصةً  في ھ وك الزراعي ـي تكون معظم في في معظم البن وك الت البن
  .قروضھا متوسطة األجل مثل األردن

  
  :لمشاريع الجديدةتمويل المشاريع القائمة مقابل ا

ة أو الت (MFIs)معظم مؤسسات اإلقراض الصغير   .96 اـي تأكدت استمراريفي اإلقليم تقوم بتمويل المشاريع القائم  من أجل ،تھا ونجاحھ
ة في توسعھا أو تزويدھا بحاجتھا من  البنوك الزراعي ةً ب داً مقارن ة ج ذه المؤسسات عالي بة التحصيل في ھ ذلك نجد أن نس ل، ول ال العام رأس الم

ة  .وع، ولذلك تكون نسبة األمان عاليةتخطيه بسبب االستدامة التـي حققھا المشرتم ألن جزء كبير من المخاطر  ،اإلقليم في حين أن البنوك الزراعي
ى األرض، وذات البعد التنموي ال تستطيع أن تضع مثل ھذا الشرط، ففي معظم األحيان يكون التمويل إلقامة مشاريع ج ر موجودة عل دة غي ذا دي ھ

ة  الكبيرة العديد من المخاطر ينطوي على وجود درة اإلداري ل من حيث المق وَّ المخاطر التسويقية وللمقترض التـي يمكن أن تواجه المشروع المَم
دة . المخاطر الجوية وغيرھاو ة مشاريع جدي ل إقام ة بتموي ا ملزم يم، إذ أنھ ة في اإلقل ى باإلضافة وھذا حقيقةً شأن معظم البنوك الزراعي ل إل تموي

  .محفظة التمويل للمشاريع الجديدة أضعاف محفظة تمويل المشاريع القائمةعادةً تكون و ،المشاريع القائمة
  

  :تمويل جزء من التكاليف مقابل كل التكاليف مع الرقابة على التنفيذ والتشغيل
ر  .97 وم المقت ا تشترط أن يق اليف إنشاء المشاريع، إذ أن جميعھ ل كامل تك يم بتموي ل جزء من ال تقوم البنوك الزراعية في اإلقل ض بتموي

كلمتبقي من التكاويكون التمويل للجزء ا ،ًمقدماتكاليف المشروع  ى  .ليف من قبل البن د يصل حجم مساھمة المقترض إل ل في % 20وق ى األق عل
قبل البدء في صرف  وتشترط معظم البنوك الزراعية أن يُقَدِّم المقترض تمويله مقدماً أي أن يصبح المشروع قائماً على أرض الواقع. معظم البنوك
ه جزءاً س للمقترض أنه يملك جزًء من ال، وتنظر البنوك إلى ھذا األمر على أنه يعطي اإلحساقرض البنك تثمر في ا  مشروع واس ه مم من مدخرات

  .يحفِّز لديه اإلحساس بالمسؤولية واالھتمام الكافي لتحقيق النجاح لمشروعه
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از  .98 ديھا جھ ة ل وك الزراعي ذ المشاريع اً ھذا عدا أن كل البن ة تنفي د من التنفي ،لمراقب ة للتأك ة مفاجئ ارات ميداني وم بزي وم وتق ى يق ذ، وحت

تمراريته د من اس ا من بنك آلخر. بعضھا بھذه الزيارات بعد تنفيذ وتشغيل المشروع من أجل التأك تم زيارتھ ـي ت بة المشاريع الت د تختلف نس  ،وق
ونس والمغرب وأو أقل من الفائدة التجارية ولكنھا تكون عند حدھا األعلى في البنوك التـي تكون فوائد قروضھا مدعومة  يمن، أو مثل ت األردن وال

ة األطراف دان المترامي ا تُ . قد تأخذ عينات عشوائية للقيام بمثل ھذه الزيارات في البل رة ألنھ دة كبي ارات ذات فائ ذه الزي وك من مكِّوتكون ھ ن البن
  .لقائمة التـي سبق التأكد من تنفيذھاومن استباق المخاطر والتعاون مع المقترضين لتحاشيھا في حالة المشاريع ا ،لمشاريع الجديدةاالتأكد من تنفيذ 

  
  :استقاللية البنوك الزراعية

افع أو   .99 ر من المن ى كثي ذا ينطوي عل ا وھ ل دولھ ة من قب وك مملوك يم ھي بن ة في اإلقل وك الزراعي ال أن البن يجب أن ال يغيب عن الب
رغم م. عندما يتعلق األمر بالمخاطر اإليجابيات والمساوئ أي السلبيات ع باالستقالل فعلى ال ا الخاصة وتتمت ا مجالس إداراتھ وك لھ ذه البن ن أن ھ

في األردن ولبنان والمغرب ومصر واليمن وتونس،  رموز الدولة مثل وزير الزراعة كماالمالي واإلداري إال أنھا مرتبطة بصورة أو بأخرى بأحد 
، وھذا بدون شك له إيجابيات أھمھا أن الدولة تكون قريبة من مشاكل ھذه أو وزير االقتصاد كما في سوريا، أو وزير المالية كما في السودان وھكذا

ل حدوثھا أو حال حدوثھا ا قب ول لھ اد الحل ى إيج ة حصول نقص في التم. البنوك وتعمل عل وزراءففي حال وزارات أو ال ذه ال ل، تھرع ھ ى  وي إل
ادات موازنة الدولة من  لھذه البنوك من أي مصدر متاح إما منتخصيص األموال  ة زي وك المنطق ع بن د شھدت جمي ا، وق ع رؤوس أموالھ أجل رف

ديم ال ة أو من خالل تق دعم من الدول ا ب ي رؤوس أموالھ ة ف ة متتالي ادة الخصم تسھيالت المالي ا بصورة إع وال  (Re-discounting)لھ من األم
ة وھذه اإلجراءات ھي من أفضل . الفائضة لدى البنوك المركزية كما في سوريا واألردن ـي يمكن ألي مؤسسة مالي إجراءات مواجھة المخاطر الت

ك . أن تجدھا في حالة األزمات وھذا مكَّن البنوك الزراعية من تخطي الكثير من األزمات، فلو كانت بنوكاً تجاريةً مملوكةً للقطاع الخاص ألدَّت تل
  . األزمات إلى إغالقھا

  
وك من ،ولكن مقابل ذلك  .100 ذه البن اني ھ لبي الزالت تع ة بس ة المعروف ع أشكالھا من حيث الترھل ات اإلدارة الحكومي دني مستوى جمي وت

ـي الرواتب والحوافز  ليمة الت ة الس ادئ البنكي اب أو تغييب المب ع غي جعم ادرة و تُش ار والمنافالمب ةاالبتك ق الربحي ذه . سة وتحقي ا أدت تسمية ھ كم
ة ،يةبحى ھذه البنوك على أنھا غير رإل لنظرةالبنوك من قبل الدولة بالبنوك التنموية إلى تكريس ا الي مطالَب البة ب وھي بالت د س ديم القروض بفوائ تق

ضياع وھذا يعنـي  ،نموالتحقيق ضرورات خم والتشغيلية وكلفة المال وكلفة القروض الھالكة والتض النفقات والتـي تشملأي ال تكفي لتغطية نفقاتھا 
حيال ھذه البنوك أدت إلى المنتفعين من القروض  التـي تكرست لدىإلى ذلك أن ھذه النظرة  يضاف. أجل البقاءاالستدامة واالعتماد على الدولة من 

ل منحة من  أموال عامة أو اعتبار أموالھا ةقب تعمالھا  ،الدول اءة اس ى . أو عدم تسديدھا (abuse)ويمكن إس ـي أدت إل ذه من أشد المخاطر الت وھ
  .اجتھا المستمرة إلى دعم الدولةحإضعاف استدامتھا وبالتالي لبنوك ورات المالية لھذه اف القداضعإ

  
دون على أن بلدان اإلقليم تنظر إلى ھذه البنوك  ،كما من السلبيات األخرى  .101 ية بقصد أو ب ق أھداف سياس ا تحقي ا أداة يمكن من خاللھ أنھ
ر يح. أو إعادة جدولة الديون المتعثرة/و وذلك من خالل القرارات المفاجئة لتخفيض أو اإلعفاء من الفوائد ،قصد ى ففي حين أن أي دين متعث اج إل ت

ى تكريس النظرة  ولكن دون أن دراسة أو إعادة جدولة ؤدي إل د ي ـي، ق ع البنك المعن اً دون التنسيق المسبق م اً وأحيان اً ومفاجئ يكون األمر جماعي
وك ذه البن ى عدم التسديد ا. الخاطئة لدور ھ ك عل د يشجع ذل ةوق رارات الحكومي ذه الق ل ھ وم . نتظاراً لمث يم تق رغم من أن حكومات اإلقل ى ال وعل

ى التوز وك، وعل ذه البن تقبل ھ ى عمل ومس لبية عل ار س ا آث رارات، إال أن لھ ذه الق ل ھ ع بتعويض ھذه البنوك عن الخسائر التـي تنطوي عليھا مث ي
  .ثل ھذا الدعم الحكوميمن موالفقراء األمثل للموارد وخاصةً حرمان غير المقترضين 

  
ى   .102 ِذين عل ار المالك والمتَنَفِّ اكم وكب ارب وأعضاء الحزب الح رارات اإلقراض لحصول أق ة في ق ل الدول وقد يكون ھناك تدخل من قب

ر وعرضةً وإن كان ذلك قليل الحدوث أو فيه  .تأجيل تسديد ھذه القروضقد يكون التدخل لالقروض وخاصةً إذا كانت مدعومة الفوائد أو   حرج كبي
 ً   .، ھذا عدا عن أنھا قد تسيء إلى سمعة البنكومثل ھذه القروض قد يكون احتمال عدم تسديدھا كبيراً  .للنقد والمحاسبة ولكنه يحدث أحيانا

  
  :لديون الھالكةرصد مخصصات ل

ا  .103 فافية وإظھ ى الش ه، ألن إن رصد مخصصات للديون الھالكة ھي إحدى واجبات البنوك التـي تحرص عل ى حقيقت الي عل ا الم ر مركزھ
نسبة الربح أو زيادة نسبة الخسارة المعلنة لھذه المؤسسات، ولكنھا في نفس الوقت  ضيفإدخال نسبة الديون الھالكة في الحسابات الختامية تعنـي تخ

ك ان ذل ا ك ابق، وكلم ر المخاطر  ھي من األساليب الفعالة التـي تلغي أثر المخاطر التـي واجھھا البنك في الس تبعد البنك أث ا اس نوياً كلم اً أو س دوري
إن . وبالتالي تحاشى تراكم ھذه المخاطر أوالً بأول التـي واجھھا في السابق ففي حالة تراكم ھذه المخاطر بسبب عدم وضع مخصصات سنوية لھا ف

ة وأوالً  .تعرضه لإلفالس وأالوقت سيأتي ليظھر ھذا األثر بصورة مفاجئة مما يؤدي إلى االنكشاف المالي للبنك  ى معالجة دوري اج إل األمر يحت ف
  .بأول

  
ة مشكلةالوتبقى   .104 ة في كيفي وك المركزي ـي تصدر عن البن رره التعليمات الت ادةً يق ذا ع ة، وھ ا أو الھالك د القروض المشكوك فيھ . تحدي

مر في ھذا المجال ولم يُحسم بعد ھناك جدال مست. ارية األخرىوالسؤال المطروح دائماً ھل من العدل معاملة القروض الزراعية مثل القروض التج
دى البنك الزراعي اإلحساس   يتعلق فقطولكن بدون شك أن األمر ال. ي كثير من بلدان اإلقليمف بتعليمات البنوك المركزية، ولكن ينبغي أن يكون ل

  .لتـي تكون اإلدارة مقتنعة بھا إلظھار وضع البنك على حقيقتهوبالتالي البد من وضع األسس ا ،بأن ھذا أمر حيوي ويتعلق بمستقبل البنك
  

ايأما مدى التزام البنوك الزراعية في اإلقليم بھذه األداة التـي تعمل على عزل وتح  .105 ابقة وم د المخاطر الس ديون  ي راكم لل ك من ت ه ذل يمثل
فقط فإنه مع األسف ضعيف في اإلقليم، وتلتزم بحده األدنى وھي كثيرة،  ،في محافظ تلك البنوك (ageing of arrears) الھالكة أو المتأخرة السداد
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ا تعليماتالالبنوك التـي تمارس العمل المصرفي بحكم تبعيتھا للبنوك المركزية والتزامھا ب ةالصادرة عنھ ديون الھالك د ال ة في تحدي ا مدى الدق  ، أم
  .تحديد حجم ھذه الديونفھذا أمر ال يعرفه إال اإلدارات التـي تقوم ب ومخصصاتھا،

  
  :برامج االدخار واألعمال المصرفية األخرى

ال المصرفية  ،تقديم القروض فقط ھو وجه واحد للعملة  .106 ع واألعم اً للوجه اآلخر وھو استقطاب الودائ اً أو تغييب وبذلك يكون ھناك غياب
تسعير القروض والسوق المالي ما أن غيابه يؤدي إلى تشويه عملية األخرى، فاستقطاب الودائع ھو من أھم وسائل مواجھة مخاطر نقص السيولة ك

ة ار والمنافسة والربحي ادرة واالبتك ى المب وم عل ـي تق ومن حسن الطالع أن بعض حكومات . بأكمله، ھذا باإلضافة إلى أنه دفن للمبادئ البنكية الت
ام اإلقليم بدأت تعي أھمية استقطاب الودائع والمدخرات وممارسة األعمال ذا العمل البنكي الھ فنجد . البنكية وسمحت لبنوكھا الزراعية بممارسة ھ

ة نظام ادة ھيكل ى إع ذا أدى إل  أن بلدان مثل المغرب وتونس والجزائر والسودان ومصر واليمن بدأت في ممارسة العمل المصرفي بكل جوانبه وھ
  .ي بكل أشكالھا وأھمھا مبدأ المنافسةالفوائد ليعكس التكلفة الحقيقية للمال وسيادة مبدأ العمل المصرف

  
ة   .107 ى مواجھ ك عل درة البن ز ق الي تعزي ة وبالت ق الربحي ى تحقي ؤدي إل ال المصرفية ت ذه األعم ة ھ اطر أن ممارس ن الخ ب ع ا ال يغي كم

في اإلقراض التجاري، وھذا  فعلى سبيل المثال قام القرض الفالحي في المغرب بشراء بنك تجاري محض الستقطاب الودائع واستعمالھا. المخاطر
  .أدى إلى تحسين الوضع المالي للبنك وأتاح له مصدر جديد للسيولة وللربحية

  
من  اً يسير اً قد يعترض البعض على ھذا التوجه ألن صفة البنك الزراعي قد تضيع في مثل ھذه الممارسة ويصبح نصيب الزراعة جزء  .108

اك البنك الزراعي الفرنسي والبنك الزراعي التركي محفظته، ولكن ھناك تجارب عالمية ناجحة في ال ھن ا  ھذا المجال، فعلى سبيل المث وغيرھم
اءة ونجاح  الكثير ين بكف ان كال العمل ديھما ويؤدي ة ل وھما من أكبر البنوك المصرفية في العالم في حين أن صفة التخصص الزراعي الزالت قائم

ديثاً بنك التسليف والقرض الف. ي والعالميالمحل على المستويين ونس وح اوني والزراعي في الحي في المغرب والبنك الوطنـي الفالحي في ت التع
ة تتن ى القروض التجاري بتھا إل اقص اليمن ھي من التجارب الناجحة في اإلقليم، ففي ھذه البنوك لم ينخفض حجم القروض الزراعية لديھا ولكن نس

  . رية بوتيرة أكثر مما ھو في األعمال الزراعيةوھذا أمر طبيعي في ظل تعاظم األعمال التجا
  

  :سياسة متابعة تحصيل القروض في مواعيدھا
ا   .109 د التسديد المتفق عليھ مع األخذ بعين االعتبار ضرورة توفر العوامل اإليجابية األخرى التـي تمكن المقترض من تسديد دينه في مواعي

ة في عقد الدين، فإن متابعة تحصيل القروض ھو من ة الالزم ا األھمي ـي ينبغي إعطاؤھ ة الت التسديد ھي من المشاكل فمشكلة عدم . األمور الھام
دى المؤسسات ال ـي ول د المعن يئة داخل البل ى اكتساب السمعة الس ة التـي تُعرِّض وعرَّضت البنوك الزراعية إلى تدھور أوضاعھا المالية وإل تنموي

ام البنك إعطائھا وتستوجب ،داء المالي للبنكالدولية، وھي المقياس الرئيسي لمستوى األ ة كامل اھتم ة المطلق المقترض حت. واألولوي ان  ىف وإن ك
يولة ناجحاً في أعماله،  إذا لم يتم تذكيره المستمر بالدين المطلوب منه في األجل المعلوم، فإن ھناك احتماالً بأن ال يسدد دينه ويستعمل ما لديه من س

  .ر بالمدينين ومطالبتھم بتسديد ديونھمملزم وجود جھاز متابعة حثيثة لالتصال المستفي أعمال أخرى، فھذا يست
  

رة   .110 فعلى الرغم من أن ذلك متوفر في معظم البنوك الزراعية، إال أن األعداد الكبيرة للمقترضين منسوبةً إلى عدد محصلي القروض كبي
ونھم جداً، وھذا ال يُمكِّن الموظف المختص من تكرار االتصال فحين نجد أن . أو الزيارة أو أحياناً ال يتمكن من االتصال بعدد كبير ممن تستحق دي

)(MFIs  ،ين  إال أن معظمومعظم البنوك التجارية تحقق تحصيالت شبه كاملة للديون المستحقة ا ب -40البنوك الزراعية تتراوح نسب تحصيلھا م
يوھذا ناجم عن وجود ع% 70 ة ا دد محدود من المقترضين ف دين في قائم ل  )MFIs(لموظف المسؤول عن تحصيل ال ة، مقاب وك التجاري والبن

  .وجود أعداد ھائلة مطلوب تحصيل ديونھا من قبل الموظف المسؤول عن التحصيل في البنوك الزراعية، قد تفوق طاقته
  

ا تتناسب طردياً مع أداء ا )MFIs(يضاف إلى ذلك أن الحوافز في البنوك التجارية و   .111 ة إم وك الزراعي ل، في حين أن حوافز البن لمحصِّ
  .ضعيفة أو يتم توزيعھا على جميع الموظفين دون اعتبار ألداء كل موظف على حدة إال في القليل منھا

  
دين   من النادر أن يتمفي المواعيد المحددة فتكاد تكون معدومة إال في حاالت نادرة، فمثالً أما حوافز المسددين من المقترضين   .112 اء الم إعف

ى  الملتزم بالتسديد أخير عل من نسبة من الفوائد في حالة تسديد دينه في اآلجال المحددة، وھناك حاالت قليلة أيضاً يفرض البنك الزراعي غرامات ت
درة ال ز مق ى تعزي ا تعمل عل الزم ألنھ ام ال ة الطلب المماطلين في تسديد ديونھم، فھذه العوامل مجتمعة البد من إعطائھا االھتم ة لمواجھ بنك المالي

ة در مشكلة عدم . على القروض وتُحسِّن من أرباح البنك وتعينه على مواجھة المخاطر المختلف تدامة البنك بق ى اس ا ھو أشد وطأة عل وال يوجد م
  .التسديد وتراكم الديون الھالكة

  
  :(Marketing) والتسويق (Extention)واإلرشاد الزراعي  (Training)التدريب 

ة  .113 ة والفني ة واإلداري واحي المالي ع الن از اإلداري في جمي اءة أداء الجھ  التدريب يشمل العديد من النواحي، فھناك التدريب الالزم لرفع كف
  . أھداف ومتطلبات التدريب سطة وطويلة المدى تراعيخطط قصيرة ومتووفق أن يكون ھذا ينبغي و ،للبنك

  
اتاعية ال يلقى االھتمام الكافي ويُ يب الموظفين في معظم البنوك الزرومن المؤسف أن االھتمام بتدر  .114 ه من الكمالي اً وكأن ا  ،عتبَر أحيان إم

دريب ة الت وعي ألھمي ات ،لعدم وجود ال وفير في النفق ى المستجدات . أو من أجل الت ذة االطالع عل ق ناف وك يغل دى البن دريب ل ود الت فتراخي جھ
دي هويكرَّس كل ما ھو قديم وتقلي ة لموظفي درات المعرفي ع الق و دون رف دم وينم ه البنك. ، وال يمكن ألي بنك أن يتق ا يملك ى م الموظف ھو أغل  ،ف

  .التدريب المتواصل ليكون قادراً على العطاء ،ويجب أن يوفر له باإلضافة إلى العيش الكريم والحوافز
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ي بعض   .115 ه ف دريب، يالحظ أن ام بالت دم االھتم وكومن مظاھر ع درِّب الم البن ار المت تم اختي ـي المناسب،ال ي امج التدريب إذ  ناسب للبرن

ي اً ف دريب  يشارك أحيان رامج الت اء أو ال ب ر أكف ع مشاركون غي الھم م ة أعم وائم طبيع امتت ـيموضوع البرن ار . ج التدريب اتج عن أن اختي ذا ن وھ
ر موضوعيةالموظفين لحضور البرامج التدريبية يخضع أحياناً العتبارات شخصية وغ دريب وحيث أن جزءاً . ي راً من الت اد كبي ةً خارج يكون ع

ات  ،ھبة يمنحھا البنك للموظف ميزة شخصية أو القطر، لذا يعتبر حضور مثل ھذه البرامج ى العالق ولذلك يتم اختيار المتدرب على أسس تعتمد عل
افي والبد من اإلشارة من نا. الشخصية أكثر منھا على أھمية التدريب للمشارك ام الك حية أخرى إلى أن ھناك بعض البنوك تولي ھذا الجانب االھتم

  . وترسل موظفين متميزين ويحققوا نتائج إيجابية أثناء التدريب وبعد عودتھم إلى مؤسساتھم
  

ذ  .116 ا يستعين يوجد لدى معظم البنوك الزراعية في اإلقليم دوائر أو أقسام للتدريب وھذه الدوائر تُقدِّم التدريب لموظفي ھ وك ومعظمھ ه البن
د . بمدربين غير متفرغين من جھاز البنك نفسه أو من المعاھد العلمية والجامعات المحلية د من المعاھ دريب الكما تم إنشاء العدي متخصصة في الت

دريب  ،في األعمال المصرفية في معظم بلدان اإلقليم دم ت ا تق تقلة، ولكنھ ة أو مس وك المركزي ع البن دة . عالي المستوىوھذه قد تتب ة الوحي ا الجھ أم
 200يحضرھا أكثر من  برامج تدريبية في العام 4-3، إذ تقدم NENARACAالتـي تقدم التدريب المتخصص في التمويل الريفي في اإلقليم فھي 

  .متدرب من البنوك األعضاء في اإلقليم
  

رامج اإلقراض األصغر  مالذي يُقدَّ وھو التدريب في اإلقليم وھناك نوع آخر من التدريب   .117 ين في إطار ب لفئة صغار المقترضين المحتََمل
(Microcredit) إذ يقوم الكثير من المنظمات غير الحكومية ،(NGOs)  ة وزارات المعني ة إلكساب المشاركين بعض أو ال رامج تدريبي بتنظيم ب

ان مثل تعليم الخ ،المھارات التـي تمكنھم من إنشاء أعمال خاصة لھم وألسرھم ات واألجب ة وصناعة المعجن ات المنزلي ياطة للفتيات وتربية الحيوان
فھذا النوع من التدريب ضروري وھام لتمكين الفقراء والنساء من الخروج من . وغيرھا من النشاطات الصغيرةوالعصائر والمَربَّيات والمخلالت 

  . ة تكاليف المعيشةفي مواجھ دائرة البطالة إلى سوق العمل والحصول على مداخيل تساعدھم
  

ةفي إعداد وتنظيم وتموأو وزارات الزراعة أو التنمية ك والبن بعض ساھموقد ت  .118 وك الزراعي وم البن ا تق رامج، كم ذه الب ل ھ ل مث ديم ب ي تق
االقروض لھذه الفئات  ـي تتبناھ رامج اإلقراض األصغر الت يمومن حس. ضمن ب دان اإلقل ه في معظم بل ذا معمول ب ذا  ن الحظ أن ھ ل ھ دم مث ويق
درة المقترضين . ة المعنية بالتمويل األصغريمنظمات الدولالمن  كبير بدعم المحلية (NGOs)التدريب منظمات الـ  ز مق ى تعزي وھذا كله يھدف إل

  .الحصول على القروض وتسديدھا في
  

وع السماد . لتسديديةاإلرشاد الزراعي ھو جزء أساسي لتحسين أداء المقترضين وبالتالي تحسين قدراتھم ا  .119 د ن زارع في تحدي فإرشاد الم
ـي تصالمناسب لمزرعته وموعد الزراع ةة ونوع المكافحة لألمراض الت ك من الممارسات الزراعي ر ذل ه وغي ه أو حيوانات  الناجحة يب مزروعات

(good agricultural practices)  ى كما أن اإلرشاد ينبغي أن ي. لزراعة ناجحةوھام ھي عنصر أساسي تم التوصل إل رن باألبحاث بحيث ي قت
ة ويساعد في . أفضل الممارسات والنصائح التـي تناسب بيئة المزارع وقدراته المالية ويجب أن يعمل اإلرشاد على تغيير األنماط الزراعية التقليدي
  . إدخال التكنولوجيا الحديثة التـي تحسِّن نوعية اإلنتاج وتزيد اإلنتاجية

  
ى  ،من األھمية، يجب أن يُنظَر إلى التسويق وبنفس القدر  .120 ادراً عل فالمزارع أو المقترض الذي ال يتمكن من تسويق محصوله لن يكون ق

اد . تسديد دينه زارعين في إيج ألة التسويقية ويساعد الم تم بالمس د وأن يھ فالبنك الزراعي من خالل عالقته بوزارة الزراعة والقطاع الزراعي الب
ذا األسلوب في غور  أو تشجيع العقود اآلجلة،/رجية ووھذا قد يتم من خالل اتفاقيات مع األسواق الخا. منتجاتھمقنوات تسويقية ل دأ انتشار ھ وقد ب

ع م األردن بخصوص تسويق الخيار والفلفل والفراولة إلى األسواق األوروبية من خالل العقود اآلجلة، ة ومن ى تنظيم األسواق الداخلي ع العمل عل
قياالحتكا وِّ زارعين وللمَس دم البنك القروض التسويقية للم ا بسھولة، وأن يق زارعين االطالع عليھ ن ر وتوفير المعلومات التسويقية التـي يمكن للم

  . لتسويق أو تخزين المحاصيل لحين توفر فرص بيعھا
  

وم   .121 ة لتق ة ووعلى الرغم من عدم توفر اإلمكانات الكافي وك الزراعي ة عة وزارات الزراالبن ة العربي ديم وحكومات المنطق دورھا في تق ب
ود اك جھ ة، إال أن ھن اءة عالي ا  اً اإلرشاد واألبحاث وتنظيم األسواق بكف أس بھ اتال ب ذه الجھ ا ھ وم بھ ذه الخدمات في  تق ديم ھ لتحسين مستوى تق

وف. بلدانھا ع ت يم وخاصةً م دان اإلقل م ملحوظ في مثل ھذه الخدمات في معظم بل رة من المھندوھناك تقٌدُّ وظفھم ر أعداد كبي ذين ت زراعيين ال سين ال
  .توفير الكثير من التدريب والتعليم المستمر لھممع للقيام بھذه المھام  والبنوك الزراعية الزراعة وزارات

  
  :المعلومات

رامج   .122 يم ب ة في اإلقل ة القروض و (software)يتوفر لدى جميع البنوك الزراعي ة حرك ا من متابع ع إعطاء الوضع تمكنھ التسديدات م
ا  ،ھذا باإلضافة أن التطوير والتحسين لھذه البرامج يسير بصورة مستمرة. شاملةدقيقة والمالي للبنك بصورة  ط م حتى أن الكثير منھا قام بعمل رب

ة بين الفروع والمركز، بحيث تصل المعلومات ذا طب. إلى المركز بصورة يومي اوھ زّود اإلدارات بالمعلوم اً ي نھم من ع ا يمك ت وقت حصولھا مم
ى . اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب االطالع عل كما أن وجود مثل ھذه البرامج يسمح لإلدارات سواًء على مستوى الفروع أو المراكز ب

د المخصصات  الموقف التسديدي لكل مقترض مما يسھل متابعة عملية التحصيل وعملية تصنيف القروض من حيث نجاحھا أو فشلھا وعملية تحدي
  .وغير ذلك السنوية للديون المشكوك فيھا
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لدى البنوك المركزية تحتفظ لديھا بقائمة المقترضين  (bureau)أما الجانب اآلخر من المعلومات المتوفرة في اإلقليم فھي وجود مكاتب   .123
أو  ھا من قبل البنوك الزراعية ومعرفة ھؤالء لتحاشي التعامل معھموھذه يمكن الوصول إلي (black-listed customers)سيئي التعامل والسمعة 
  .الحذر عند التعامل معھم

  
 ً   :الزراعي التأمين –ثانيا
ل  تبيَّن أن بعض  .124 ا من قب ات إم ى المحاصيل والحيوان أمين عل ذا يشمل الت البنوك الزراعية في االستبيان لديھا نوع من أنواع التأمين وھ

ا شركات تأمين متعد ة كم ا الحكوم ددة األغراض وتملكھ أمين متع دة األغراض يملكھا القطاع الخاص كما في المغرب وتونس، أو من قبل شركة ت
ه. في السودان ى محاصيله أو حيوانات أمين عل زم المقترض بالت ذ  وفي كلتا الحالتين التأمين اختياري ماعدا في السودان إذ بدأ البنك الزراعي يل من
ة . مبداية ھذا العا رة حكومي ل دائ ات من قب ى الحيوان أمين عل ة كما يوجد أسلوب آخر في الت به حكومي اري أو ش ا في مصر وسوريا وھو اختي كم

 ً   .كما في العراق في بعضھا اآلخر وھناك تأمين على حياة المقترض. كما يوجد تأمين على اآلليات الممّولة بقروض في معظم المؤسسات. أيضا
  

ا ول بصورة عامة أن التأمين على المحاصيلولكن يمكن الق  .125 اة المقترض وھم ى حي وفر وعل ة، ال يت ر أھمي يم بصورة  اناألكث في اإلقل
  .البنوك األھمية الالزمة ماالتطبيق وال تعطيھ اوربما حديث انمحدود ا فھماشاملة وإن وجد

  
ا  .126  إذ توجد شركة خاصة لضمان القروض ھو في األردن وھناك بعض الترتيبات األخرى التـي تھدف إلى ضمان تسديد القروض كم

ار دارھا عن عشرة آالف دين ل مق ـي يق ى القروض  ،وھذه تملكھا مجموعة من البنوك التجارية وتضمن القروض الت ق شروطھا عل ولكن ال تنطب
ـ. الزراعية ر واضح كما أن ھناك صندوق ضمان في تونس تنتسب إليه البنوك التجارية ومن ضمنھا البنك الوطن أثيره غي ي الفالحي التونسي وت

  .على األداء التحصيلي للبنك
  

  .فسيتم مناقشة ھذا الموضوع في الفصل القادم بجميع تفاصيلهبصورة أكثر عمقاً، وھو األھم  الزراعيومن أجل بحث موضوع التأمين 
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 Part Four      الجزء الرابع
  

  التأمين الزراعي
Agricultural Insurance 

  
  :Introductionمقدمة 

ه من . يعتبر التأمين من األساليب المعمول بھا في بعض البلدان لمواجھة المخاطر بأنواعھا المختلفة  .127 ة المؤمن علي ؤمِّن حماي ويھدف الم
نوية وتنطوي فلسفة التأمين على تجمع عدد كبير من المخاطر الصغيرة التـي ال يمكن ا. الخسائر المحتملة ائر الس ؤ بالخس لتنبؤ بھا بحيث يمكن التنب

ا يسم ذا م ة، وھ ائج المتوقع ع النت ى التساوي م ة إل ائج الحقيقي ة مالت النت ا ازداد عدد الحاالت المؤمن انون للمجموعة بأكملھا إحصائياً، وكلم ى بق
ً ، وتكون المخاطرة قليلة للتأمين كلما كان التنبؤ باحتBig numbersاألعداد الكبيرة  ويقوم المؤمن عليه بدفع قسط . مال حدوثھا وتقدير كلفتھا ممكنا

Premium  ا ائر المجموعة كلھ ادةً جزءاً من خس ذا القسط ع أمين ضدھا ، ويغطي ھ ود الت ـي ي أمين ضد المخاطر الت ة للت معين للشركة المؤمن
  .باإلضافة إلى جزء آخر من نفقات إدارة الشركة المؤمنة

  
م المخاطر  .128 اف  ومن أھ ل الجف ى كل أو جزء من محصوله مث اً عل ـي تقضي أحيان ة الت زارع ھي مخاطر الطبيع ا الم اني منھ ـي يع الت

وط األسعار نتيج ة عن ھب اك مخاطر ناجم ا ھن ا، كم ة وغيرھ ة والسيول الجارف ينية الجاف ة والخماس اح العاتي َرد والصقيع والري ة والفيضان والب
اومخاطر ناج. اإلغراق وزيادة العرض ى جزٍء منھ ا أو عل ا كلھ د تقضي عليھ ـي ق ات واألمراض الت ات باآلف . مة عن إصابة المحاصيل والحيوان

ى . وھذه المخاطر جميعھا قد تستوجب اتخاذ إجراءات محددة من أجل التغلب على آثارھا ا إل وغالباً ما تتطلع الدول المختلفة وقطاع المزارعين فيھ
ذه المخاطر. حد من ھذه المخاطرتلمس الوسيلة المناسبة من أجل ال . والتأمين الزراعي بأشكاله المتعددة ھو أحد الوسائل المعمول بھا للتعامل مع ھ

  .وقد يقوم البعض بإنشاء صناديق لمواجھة الكوارث في حالة وقوعھا، وسيتم بحث ذلك بشيء من التفصيل في حينه
  

ام كون أن الزراعة نشاط يحظى التأمين الزراعي باھتمام واسع في مختلف بلد  .129 ان العالم وخاصةً الدول المتقدمة منھا، ويأتي ھذا االھتم
وإزاء طبيعة األخطار التـي تتعرض لھا العملية الزراعية وحجمھا الكارثي في . معنـي بأھم الحاجات اإلنسانية المتعلقة بحياة وبقاء الجنس البشري

  .ط من ھذه األخطار يعتبر أحد أساليب مواجھة المشكلةأحيان كثيرة فإن توفير حماية واسعة لھذا النشا
  

ا ) المخاطر(وتتوفر عادةً لدى شركات التأمين المتخصصة في اإلنتاج الزراعي إحصاءات عن متوسط عدد الحاالت   .130 ـي يتعرض لھ الت
ذه  ذه الشركات من خالل ھ ددة، ويمكن لھ ة مح ي منطق ة ف ة معين رة زمني ين خالل فت اج محصول مع ة إنت ائر المحتمل د حجم الخس ات تحدي البيان

  . لمجموعة المزارعين في تلك المنطقة والكلفة التـي عليھا مواجھتھا وبالتالي تحديد األقساط المطلوبة من المجموعة كلھا
  

ة خالل   .131 ة معين ـي في منطق رو محددة فعلى سبيل المثال عندما تتوفر لدى شركة التأمين إحصاءات عن عدد حاالت الفيضان الت د (فت ق
وب ) تكون سنة أمين المطل د قسط الت ا تحدي الي يمكنھ رة، وبالت يمكنھا معرفة الخسائر المحتملة لمجموعة المزارعين في تلك المنطقة خالل تلك الفت

رة المحددة ذلك كل. تحصيله من المؤمن عليه لتغطية ھذه الخسائر ولتغطية التكاليف اإلدارية للشركة المؤمنة في الفت ى ول نين عل ؤمَّ ا زاد عدد الم م
أمين بشأن ة، كانت توقعات شركة الت  مزارعھم ضد الفيضان في تلك المنطقة واقترب عددھم من العدد الكلي لمجموعة المزارعين في تلك المنطق

  .الخسائر، وبالتالي تحديد أقساط التأمين، قريبة من الواقع
  

ؤمن ضدھا، ويتحدد وفي مقابل دفع قسط التأمين للشركة المؤمنة ت  .132 ا تعرض لمخاطر م قوم الشركة بتعويض خسارة المؤمن عليه إذا م
ـي يتع ائر الت ل، الخس ن، أو لك رض مقدار التعويض في ضوء االتفاق ما بين الشركة المؤمنة والمؤمن عليه، ويكون ھذا التعويض مساوياً لجزء م

ى ذلك اق المسبق عل ه، حسب االتف ادةً ترا. لھا المؤمن علي ة وع ة مصاريفھا اإلداري دفعھا ومواجھ ـي ت ة التعويضات الت أمين تغطي عي شركة الت
  . وتحقيق أرباح تمكنھا من االستمرار في عملھا

  
أمين الخاصة   .133 ادةً شركات الت ه ع ه، وتقدم ون في االنتساب إلي ذين يرغب ھناك أشكال متعددة للتأمين منھا ما ھو عام لجميع المواطنين ال

هالعاملة في ال د يشمل . قطر المعنـي، وينطبق على المزارع ما ينطبق على المواطن العادي من شروط والتزامات وحقوق عندما ينتسب إلي ذا ق وھ
ق والتخر ة ضد السرقة والحري أمين الملكي ة، وت ا المختلف أمين الحوادث، خاصةً اآلالت بأنواعھ راد أسرته وت زارع وأف ب، التأمين على حياة الم ي

أمين الص اعيوالت اعي من خالل مؤسسات الضمان االجتم أمين اجتم اً ت وفر أحيان د يت ا ق ذه . حي، كم ه ھ د تقدم ذي ق أمين الزراعي ال اك الت وھن
  .الشركات الخاصة في بعض األحيان أو يُقَدَّم من خالل مؤسسات أو صناديق متخصصة بالتأمين الزراعي تقوم الحكومات بإنشائھا

  
أمين زراعي مناسب قابل للتطبيق يقبل به المزارعون وله فرص كبيرة للنجاح في اإلقليم فإن ذلك قد يؤدي إلى وفي حالة تبنـي برنامج ت  .134

  :الكثير من النتائج اإليجابية وأھمھا
ى قطاع  - اً عل نعكس إيجابي ا ي زارع مم تخفيف الخسائر التـي يتكبدھا المزارع في المواسم الرديئة وھذا يساعد على استقرار دخل الم

 .زراعة وعلى االقتصاد الوطنـي، كمل يعمل على تثبيت صغار المزارعين في قراھم ومزارعھمال
ا ال  - ـي ربم ة الت ديل عن الضمانات التقليدي ه يصلح كضمان لقروضھم كب يسھل وصول صغار المزارعين للمؤسسات المقرضة ألن

 .يملكونھا
 .أكبر من المزارعين والمستثمرين لھذا القطاعتشجيع االستثمار في الزراعة والتراكم الرأسمالي وولوج عدد  -
 .تعزيز استدامة مؤسسات اإلقراض الزراعي عبر تقوية المقدرة التسديدية للمقترضين المؤمَّن على مزروعاتھم وممتلكاتھم -
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 .إعطاء ثقة أكبر للمزارعين بتبنـي أساليب تكنولوجية حديثة تساعد على زيادة وتحسين اإلنتاج -
ا في حاالت الطوارئ، بنظام ينطوي المساعدة في استب - دعوةً ألدائھ دال المعونات المتفرقة والعشوائية التـي تجد الحكومات نفسھا م

 . على قدر أكبر من المؤسسية المنَظَّمة مع توفر العدالة في تحمل األعباء والحصول على التعويضات
والً  - اً مقب أمين دعم الي يعتبر الدعم المقدَّم من الحكومات لقطاع الت ذا بالت ه، وھ ة علي ارة الدولي ة التج ة منظم اً من خالل موافق عالمي

ا من  راً لمزارعيھ اً كبي يحسن من القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المحلي في مواجھة المستورد من البلدان المتقدمة والتـي تقدم دعم
 .خالل التأمين

توى  - ى مس ة عل اظ بسجالت مزرعي اھرة االحتف ريس ظ ى تك ل عل ركات يعم ة وش توى الدول ى مس ة عل زارع وسجالت زراعي الم
ة  اليب متقدم نة وتحسين أو تطبيق أس نين والمحاصيل المؤمَّ التأمين، مما يشكل قاعدة بيانات دقيقة ومفيدة من أجل توسيع قاعدة المؤمِّ

 .في التأمين
  

  :لزراعي في اإلقليم ما يليومن المشاكل التـي قد يواجھھا التطبيق السليم والمجدي لبرامج التأمين ا  .135
وم : Moral hazardsالمخاطر األخالقية  - د يق ددة، إذ ق أمين الزراعي بأشكاله المتع ى فشل الت ؤدي إل ـي ت فھذه من أھم المخاطر الت

وق  المؤمن بعدم تحاشي المخاطر أو عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية محصوله من الصقيع أو الفيضان أو الرياح أو حيواناته من النف
ع أرضه أو . نتيجة األمراض ألنه يرى أن التعويضات أكثر إغراًء له ة بتعويضات ال يستحقھا ويغش في موق كما قد يقوم أحياناً بالمطالب

 .المحاصيل التـي زرعھا أو التأخير في التبليغ لخداع لجنة تقدير التعويضات وغيرھا
ي أن يدخل في التأمين ذوو المخاطر العالية ويتحاشاه ذوو المخاطر القليلة، وھذا وھذا يعنـ: Adverse selectionاالختيار العكسي  -

 .وھذا يؤدي حتماً إلى إفالس مؤسسة التأمين. يعنـي حصول مؤسسة التأمين على أقساط قليلة وتكبدھا تعويضات كبيرة
ادةً : استعمال تعويضات التأمين لتسديد القروض الفاشلة وغير المسددة - ذا يحدث ع أمين بمؤسسة  وھ ط الت د رب ة عن دول النامي في ال

ى  اإلقراض، إذ يمكن لذوي النفوذ وكبار السياسيين والمقترضين من الحصول على تعويضات قد ال يستحقونھا نتيجةً لنفوذھم وتأثيرھم عل
داخيلھم األخرى دة من م ذا. مؤسسة التأمين،ويستعملونھا في تسديد قروضھم التـي لم تسدد لسنوات عدي م ولمؤسسة  وھ وضع ُمغري لھ

راض نفسھا ذا . اإلق رن الماضي نتيجةً لھ عينيات الق ي تس ي المكسيك ف أمين الزراعي ف ار مؤسسة الت ك انھي ى ذل ة عل ة الحي ومن األمثل
 .السلوك

أمين - رامج الت ق ب بة لتطبي امج إن نجاح . انخفاض مستوى النضج الثقافي واالجتماعي والسياسي وعدم توفر بيئة قانونية مناس أي برن
أمين،  ة الت ات نجاح وأھمي ادئ ومتطلب م مب تيعاب وفھ انوني من أجل اس افي والق تأمين يقتضي توفر قدر كاٍف من النضج  السياسي والثق
أن نجاح  ين اإلحساس بالمسؤولية والشعور ب ع المعني دى جمي وفر ل ل انتظار التعويضات، وأن تت ة قب وأھمھا تسديد االلتزامات المطلوب

 .تأمين ھو رھن بمدى تعاونھم ودعمھم لھا، ال بمدى ما يحصلون عليه من تعويضاتمؤسسة ال
اخ . ضعف المعلومات اإلحصائية عن اإلنتاجية والمناخ - يتطلب نجاح أي برنامج للتأمين توفر سلسلة زمنية من اإلحصاءات عن المن

ر من . ية الزراعيةواإلنتاجية للمحاصيل المختلفة وقاعدة شاملة للبيانات عن كل مناحي العمل ان في كثي وفر في معظم األحي ر مت وھذا غي
 .بلدان المنطقة، وإذا ما توفر ذلك، فإن ھناك شكوكاً في مدى مصداقية ودقة ھذه البيانات

ادئ . ضعف القدرات اإلدارية والتقنية وغياب التجربة التأمينية - درة الجھات المسؤولة العمل وفق مب أمين ھو رھن بمق إن نجاح الت
ادئ في ا ذه المب إلدارة الرشيدة والمصداقية والعدل في التطبيق والتنفيذ، وربما الزال األمر بحاجة إلى وقت أطول من أجل تكريس مثل ھ

 .اإلقليم
ةً  - أمين تكلف واع الت ر أن ه من أكث اً في حين أن . أكثر المخاطر شيوعاً في المنطقة العربية ھو الجفاف وھو من أكثر أنواع التأمين مطلب
لذلك ال يقوى أي برنامج تأمين استھالل أعماله بالتأمين ضد الجفاف، إذ يحتاج تبنـي تأمين مثل ھذا الخطر إلى بعض الوقت حتى تتكون و

 .لدى شركة أو مؤسسة التأمين تراكمات مالية وتجارب كافية للتعامل مع ھذا الخطر، وھذا التأخير قد يُولَد امتعاضاً لدى قطاع المزارعين
ال تتمكن شركات التأمين الزراعي عادةً من توفير التعويض الكامل عن : ت التأمين الزراعي ال تغطي كامل اإلنتاج المتوقعتعويضا -

ا أمين دفعھ دور شركات الت يس بمق ة، ول ك عالي ى ذل ة عل اليف المترتب ة، ألن التك ذي يصاب بكارث ولكن . قيمة المحصول المؤمن عليه ال
ى حوالي   تقتصر تعويضات التأمين عادةً  دان عل ع أي تعويضات إذا % 70-50في معظم البل ى عدم دف ذا باإلضافة إل ة، ھ ذه القيم من ھ

 . من قيمة المحصول المصاب% 20-15كانت الخسائر أقل من 
أمين : تحصيل أقساط التأمين - دما يكون الت أمين الزراعي وخاصةً عن تعتبر ھذه من أصعب وأخطر المشاكل التـي تواجه شركات الت

اك . فتحصيل األقساط يحتاج إلى متابعة مستمرة تنطوي على تكاليف إدارية عالية. لجميع المزارعين Mandatoryإجبارياً  وقد تكون ھن
أمين للخطر اك . مماطلة من البعض أحياناً وعزوفاً عن دفع األقساط أحياناً أخرى، وھذا قد يؤدي إلى تعرُّض وجود شركة الت د تكون ھن ق

د تكون بعض األساليب  ى قرضه أو ق لتحصيل األقساط إذا كان المزارع مقترضاً من البنك الزراعي، إذ يمكن أن تضاف قيمة األقساط إل
ا تم تحصيل األقساط من خاللھ ى مؤسسات رسمية، إذ يمكن أن ي ليم المحصول إل ات محددة لتس ذه . ھناك ترتيب ل ھ وفر مث م تت ا إذا ل أم

ا الوسائل فأن تحصيل األقساط يعتبر م ن أكثر األمور صعوبةً في أي معادلة تأمينية وخاصةً إذا كانت مؤسسة التأمين حكومية وينظر إليھ
 .وھذه حقيقة يجب أخذھا بعين االعتبار وإعطائھا األولوية المطلقة. كما ينظر إلى القروض الزراعية بأنھا مال عام يمكن إساءة استعماله

  
ى الت  .136 ة في تبعاً لذلك ال ينبغي النظر إل اتھم ألخطار معين ضھم أو زراع ة تعرُّ زارعين في حال أمين الزراعي كبلسم شافي لمشاكل الم

ه . Moral hazardsاإلقليم، فھو أوالً ال يقدم تعويضاً كامالً لكل خسائر المزارع وينطوي على صعوبات إدارية وفنية وأخالقية  واألھم من ھذا كل
على تحملھا في صورة أقساط يؤديھا إلى الجھة المؤمنة بمفرده، وفي ھذه الحالة البد من توفر دعم مالي  ينطوي على أعباء مالية ال يقوى المزارع

ذا ال ل ھ ديم مث ة لتق ة للدول درة المالي ى المق د عل . دعم السنويتقدمه الدولة لدعم ھذه األقساط ولحماية مؤسسة التأمين من اإلفالس، وھذا أيضاً يعتم
ا وعند النظر إلى األوضاع  الي يصعب عليھ اني من عجز مزمن وبالت المالية للبلدان غير النفطية في اإلقليم نجد أن معظم موازنات ھذه البلدان تع
  .تحمل أعباء مالية جديدة
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أمين الزراعي   .137 الم للت ي الع ددة ف اك تجارب متع ة وقبرص ) المحصولي(وھن دول األوروبي دة ومعظم ال ات المتح ا تجارب الوالي ومنھ
ا، وواجه . كسيك وكوستاريكا وغيرھاوالم ل المكسيك في وقت م ة مث ى إفالس الشركات المؤمن رة أدت إل ا صعوبات كثي بعض منھ د واجه ال وق

  .البعض منھا مشاكل مالية مثل الواليات المتحدة وكوستاريكا، كما حقق البعض منھا نجاحاً متواضعاً مثل قبرص وإسبانيا
  

  :أنواع التأمين الزراعي
ذي يصيب المحصول . ناك نوعين من التأمين المعمول به في العالمھ  .138 دمار ال دار ال أمين مق ى ت ـي عل وع األول وھو مبن  Damageالن

based insurance  ة وفق قواعد ة معين ـي أصابت المحصول نتيجة كارث وھذا ھو النوع التقليدي من التأمين الزراعي، إذ يتم تقدير الخسائر الت
ت ايير ي دير األقساط وأسس ومع بقاً لكل محصول لتق ادةً . Compensationوالتعويضات  Premiumم وضعھا مس تم ع اس ال ي ذا المقي اً لھ ووفق

من قيمة المحصول، دون % 70-60من قيمة محصوله، كما ال يزيد التعويض فيه عادةً عن % 20-15تعويض المتضرر إذا كان الضرر يقل عن 
  . ـي تكبدھا المزارع على محصوله منذ زراعته حتى حدوث الكارثةاألخذ بعين االعتبار التكلفة الت

  
ا  .139 تاريكا وقبرص وغيرھ ات المتحدة وكوس بانيا والمكسيك والوالي ا إس دان منھ ر من البل ا ھو . ويتم العمل بھذا النظام حالياً في كثي وكم

ايير عن كم ة مالحظ فإن ھذا النوع من التأمين يحتاج إلى وضع قواعد وأسس ومع ا ولكل منطق وع من المحاصيل المؤمن عليھ اج لكل ن ة اإلنت ي
ة د حدوث الكارث زارع عن ائر الم أمين ھو . ولكل تكنولوجيا زراعية معينة ولفترة زمنية طويلة من أجل إيجاد معدالت اإلنتاج وتقدير خس ذا الت وھ

ل التأمين المعمول به في بعض بلدان اإلقليم التـي لديھا مؤسسة تأمين متخصصة  أمين متخصصة مث ران والسودان، أو صناديق ت مثل قبرص وإي
  .تونس والمغرب والجزائر ومصر وسوريا، أو يقوم بالتأمين فيھا شركات التأمين التقليدية مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر

  
يض المزارع مبنـي على أساس احتساب ومن الجدير بالذكر أن أسلوب التعويض وفقاً لھذا التأمين كان قد حل محل أسلوب آخر في تعو  .140

  .ما خسره المزارع حقيقةً على محصوله من تكاليف
  

ديرات الشخصية   .141 ه عرضةً للتق ع من كون اس تنب ذا المقي ا أن صعوبة ھ رى ھن ارات Subjective measureون ام بزي د من القي ، فالب
دير  ا لتق ا أو موقعھ ان حجمھ ا ك ا مھم ؤمن عليھ د من الزراعات . األضرارميدانية لكل مزرعة م ة للتأك ارات ميداني ك زي د وأن يسبق ذل ا الب كم

تعملھا شركات  Equationsوھناك معادالت . المؤمنة ومساحتھا، وأن تكون ھذه الزيارات في أوقات محددة غير قابلة للتأجيل رياضية محددة تس
  .حديد التعويضاتالتأمين الزراعي لھذا الغرض حيث يتم تطبيقھا في تحديد األقساط وفي ت

  
ة للتوسع   .142 َدَرُ◌ج محسوب بدق وكما نرى فإن ھذا المقياس ينطوي على تعقيدات كثيرة وتكاليف إدارية عالية ويحتاج إلى خبرة واسعة وتَ
بحيث  Economies of scaleالبد وأن تراعى فيه اقتصاديات الحجم  Financially viableولكي يكون ھذا النوع من التأمين مجدياً مالياً . فيه

ذا  Mandatoryينضوي تحت لوائه عدد كبير من المشاركين، وھذا يستلزم أن يكون إجبارياً  اني ھ ين وإاّل يمكن أن يع على األقل للمحصول المع
اطئ  ار العكسي أو الخ كلة االختي ن مش أمين م ن الت وع م ذين تن Adverse selectionالن ك ال ون أولئ ه يكون ن ينضمون إلي ى أن م وي بمعن ط

تقرار  اطقھم نحو االس ل من رة وتمي ديھم مخاطر كبي يس ل ذين ل ه ال ط، في حين يتحاشى االنضمام إلي رة فق زراعاتھم أو مناطقھم على مخاطر كبي
  .البيئـي

  
اني من   .143 رن الماضيوعلى العموم كان يعتبر ھذا التأمين من أكثر أنواع التأمين الزراعي قبوالً وانتشاراً في العالم طوال النصف الث . الق

أمين الزراعيت البلدان المتقدمة تكما الزال العمل جارياً به في كثير من البلدان، في حين بدأ ار  تجه نحو النوع الثاني من الت ى معي د عل ذي يعتم ال
 .weather-based insuranceأو  Index-based insuranceوالمسمى  معين من الظواھر الجوية

  
ة ھذا النوع من التأم  .144 ذه الظاھرة الجوي ى أن تكون ھ ة، عل اً لشدة الظاھرة الجوي ين مبنـي على تقدير الدمار الذي أصاب المحصول وفق

دة  أم Rainfall كانت تتعلق بكمية األمطار أقابلة للقياس سواًء  ذا  Humidityبكمية الرطوبة الزائ ر ھ ة، ويعتب أو الحرارة المنخفضة أو المرتفع
ذرة (التأمين في نظر خبراء التأمين وخاصةً في حالة الجفاف وتأثيراته على محاصيل الحبوب  التأمين من أفضل أنواع ...  cornالقمح، الشعير، ال

ة المؤمن ع). الخ ا فھذا النوع من التأمين ال يحتاج إلى عمل ميداني لتقدير الخسائر، إذ تتحدد الخسائر من خالل معرفة كمية األمطار في المنطق ليھ
داً . لسجالت لدى محطات األرصاد الجويةمن واقع ا دخر جھ ة ال ي ذه الحال المزارع في ھ ة، ف أمين في تالفي المشكلة األخالقي ذا الت ا يساعد ھ كم

ن ى أفضل محصول ممك ار . للحصول عل ين االعتب ذ بع ددة دون أن تأخ ون مح ى ألن األقساط تك ده األدن د ح ون عن ار العكسي يك ا أن االختي كم
بصورة واضحة مع حجم  sufficiently correlateالمناخ تتناسب  Parametersوحيث أن معايير . للمخاطر للمزارعين كلھم التكوين التجميعي

ائر أمين . المحصول، فھذا يؤدي إلى دقة كبيرة في تقدير حجم الخس د ت ة كل عق ى مراقب اج إل و ال يحت ة، فھ امج ليست عالي ذا البرن ة ھ ا أن تكلف كم
دعم ويمكن أن يقدم. فردي ة . من قبل القطاع الخاص دون أو بأقل ما يمكن من ال ال الزراعي اء وصالح لألعم راء واألغني زارعين الفق ويصلح للم

  .والقطاعات األخرى
  

وفي نيكاراغوا يقوم المزارع في ھذا النوع من التأمين بشراء كوبونات في ضوء حجم المساحة التـي يرغب التأمين عليھا ضد الجفاف،   .145
دة . تعويض المزارع عندما يكون المطر في منطقته أقل من حد معين ويتم ة الزائ ويمكن أن يصلح ذلك أيضاً كتأمين لألضرار الناتجة عن الرطوب

  .أو الحرارة المنخفضة، ويجب أن تتوفر معلومات دقيقة عن الطقس في البلد المعنـي وعن متوسطات اإلنتاج في ظل جميع الظروف المؤمن عليھا
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ة أو الحرارة   .146 ات األمطار أو الرطوب ومن صعوبات تطبيق ھذا النوع من التأمين في اإلقليم ھو ضعف المعلومات اإلحصائية عن كمي
ة  تنباط عالق ين  correlationلسلسة زمنية طويلة في الماضي وعن كميات اإلنتاج المالزمة لكل من ھذه الظواھر الجوية، إذ ليس من السھل اس ب

د حصول الظاھرة الظاھرة المن ا عن اد عليھ ة ضرورية من أجل االعتم ذه العالق اخية وحجم المحصول بدون وجود ھذه اإلحصاءات، حيث أن ھ
  . مجال البحث من أجل تقدير حجم الخسارة، كما يجب أن تتوفر محطات أرصاد جوية منتشرة بشكل واسع في جميع المناطق التـي يشملھا التأمين

  
وقد يكون ھذا النوع من التأمين ھو األنسب . البلدان الناميةادية لھذا النوع من التأمين يقوم بھا البنك الدولي في بعض وھناك مشاريع ري  .147

ى  د عل ـي تعتم ة الزراعات الت األمطار لحالة البلدان النامية التـي تتوفر فيھا معلومات دقيقة عن الظواھر المناخية المؤمن ضدھا وخاصةً في حال
اطق . وبمساحات شاسعة مثل الحبوب ـي وفي من وال يوجد مثل ھذا التأمين في المنطقة العربية ماعدا في المغرب التـي الزالت في الطور التجريب

  .محددة
  

وط األسعار  .148 أمين مخاطر ھب أمين وھو ت وع آخر من الت ى من  Commodity price risk management وھناك ن لضمان حد أدن
القھوة والقطن، بحيث تكون األسعار الدخل للمزارع، وھذا م ـي ك د المعن عمول به في البلدان المتقدمة وللمحاصيل التـي تتوفر لھا بورصة في البل

دان . معروفة بدقة وبصورة يومية وھذا النوع من التأمين ال يوجد في أي بلد من بلدان اإلقليم نظراً لعدم وجود قاعدة البيانات الالزمة التـي تمكن بل
 ة من تطبيقه، ولكن تقوم بعض الحكومات أحياناً بضمان حد أدنى من األسعار وشراء اإلنتاج من المزارعين وفقاً للسعر المحدد إذا انخفضتالمنطق

األردن ع وب ك ا من الحب ى األسعار عن ذلك السعر المحدد، وھذا معمول به في محاصيل الحبوب في البلدان التـي لديھا نقص كبير في احتياجاتھ ل
  .يل المثالسب
  

ه   .149 تم في ل بعض شركات التسويق أو من المصدرين، ي زارعين من قب كما بدأ في السنوات األخيرة ظھور أسلوب التعاقد المسبق مع الم
ا ل والبطاطس وغيرھ ار والفلف ل الخي ة محاصيل مث ا في حال ليم المحصول كم ذا . االتفاق على سعر محدد لمحصول محدد يتم دفعه عند تس دأ ھ ب

ا . بصورة خاصة في مناطق األغوار في األردنألسلوب باالنتشار ا كما أن ھناك أسلوب آخر وھو بيع الّسلم وھو من الصيغ اإلسالمية المعمول بھ
  .في السودان، إذ يتم فيه االتفاق على سعر محدد مقدماً كما سبقت اإلشارة إليه

  
دان  لتجاربقليم، تبيِّن الصفحات التالية ملخص وقبل البحث في أساليب التأمين الزراعي في بلدان اإل  .150 دين من بل التأمين الزراعي في بل
أمين المسمى . قبرص وإيران مازوھ خارج المنطقة العربية اإلقليم  Damage-based insuranceإذ تمثل تجربة التأمين الزراعي في قبرص الت

اً بالبنك . ولةوتديره مؤسسة حكومية مستقلة استقالالً تاماً عن مؤسسات الد أما التجربة اإليرانية فتمثل نفس النوع من التأمين ولكنھا مربوطة إداري
  .Keshavarzi Bankالزراعي اإليراني 

  
  :ملخص لتجارب تأمين زراعي في اإلقليم من بلدان غير عربية

    
  :تجربة التأمين في قبرص

لھذا الغرض، وھي مؤسسة ) OGA(الل إنشاء مؤسسة حكومية تسمى من خ 1978بدأت قبرص في تطبيق نظام للتأمين الزراعي عام   .151
  :راعة والموارد الطبيعية والبيئة، ومن أھم خصائصھا ما يليغير ربحية ذات اھتمام اجتماعي وتعمل تحت رعاية وزير الز

 اح واأل: بدأت بتغطية خسائر المحاصيل بصورة تدريجية وكما يلي ل التف اقطة األوراق مث دراق والكرز األشجار المتس جاص والمشمش وال
ام 1989، والبطاطس عام 1985، ثم تغطية خسائر الحمضيات عام 1978واللوز والعنب، وكذلك القمح والشعير عام  ة ع ، والفاصوليا الجاف

 1998والخرشوف والزعرور عام  1997
  ام 1978وقد كان التأمين في البداية ضد البََرْد عام ام  1981، ثم تطور ليشمل الصقيع ع م العواصف والمطر ع ة 1991ث اح العاتي م الري ، ث

 2002والرياح الجافة عام  1991عام 
 ال يشمل التأمين الخضروات والزيتون وبعض الفواكه االستوائية مثل الموز واألفوكادو. 
 وبذلك يشمل التأمين حوالي ثالثة أرباع إجمالي قيمة المحاصيل المنتجة. 
 تبلغ ھذه النسبة في الوقت الحاضر . الدخل المنتظر تحقيقه من كل محصول مؤمَّن عليه كأقساط لمؤسسة التأمين يدفع المؤمِّن نسبة مئوية من

 .لباقي المحاصيل% 6بالنسبة للبطاطس والحبوب واألعالف الشتوية، و% 8
  األوروبي ومنظمة التجارة العالمية وينسجم ھذا الدعم مع قواعد االتحاد% 50تدعم الحكومة األقساط التـي تستحق على المزارعين بنسبة. 
  ع(من الخسائر % 20-15ال يدخل في التأمين أول بة ) من قيمة المحصول المتوق اقي بنس م يضرب الب زارع نفسه ث ا الم إذ ينبغي أن يتحملھ

 .من قيمة الخسائر حسب نوع الخطر المؤمن عليه% 74-60على أن ال يزيد التعويض عن %) 88-70(التعويض المئوية 
 يتم تحديد أسعار المحاصيل المؤمن عليھا من أجل احتساب أقساط التأمين أو التعويضات على أساس أسعار بيع الجملة عند الحصاد. 
  

ذه . بصورة عامة يجب أن تكون النسبة ما بين التعويضات المدفوعة واألقساط المستحقة أقل من وحدة واحدة ويتضح من دراسات المؤسسة أن ھ
  2006-1978، وتحت نقطة التعادل خالل الفترة 2002-1978على من نقطة التعادل خالل الفترة النسبة كانت أ

  
  ل المنتجين  2006بلغت في نھاية ة األقساط المدفوعة من قب ة في دعم المؤسسة  44.8قيم ه قبرصي، ومساھمة الحكوم ون جني  35.2ملي

 .نيهمليون ج 75مليون جنيه، وبلغت التعويضات المدفوعة للمنتجين 
  على التوالي من التعويضات المدفوعة% 29.46، %29.4، %35.9أھم المخاطر وأكثرھا جدية كانت الجفاف والبََرْد والصقيع بحصص. 
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  اء العكسي أو الخاطئ ك لتالفي مشاكل االنتق ة وذل للمشاركين في  Adverse Selectionالبرنامج إلزامي لكل المنتجين للمحاصيل المؤمن
 ).ن ينضم إليه فقط المنتجين للمحاصيل التـي تتعرض لمخاطر عاليةأي أ(البرنامج 

  وع من المخاطر ى مستوى كل محصول وكل ن ة بصورة مستمرة عل وم بالدراسات األكتوري ة، إذ يق يتصف البرنامج بكثير من الديناميكي
يتم إضافة مخاطر إضافية غير إلزامية لمن  كما. وتعديل األقساط والتعويضات في ضوء ذلك، وذلك من أجل عدم تعريض المؤسسة لإلفالس

 .يرغب مقابل أقساط إضافية
  ى ية أخرى ھي توسيع نظام تضطلع مؤسسة التأمين الزراعي، باإلضافة إل ة رئيس ا،  بمھم ة عليھ ع التعويضات المترتب ائر ودف يم الخس تقي

امالتأمين ھذا وتحسينه على أساس دراسات إكتوارية عن شؤون التأمين تجري من وق ديثھا بانتظ تم تح ى آخر وي وضمن إطار توسيع . ت إل
 ً ا ه قريب ى تطبيق ذا النظام . وتحسين ھذا النظام، تم إعداد نظام تأمين متنوع الصفات ھو األول من نوعه في قبرص، وسوف يصار إل ينص ھ

اري على الجمع بين تأمين أساسي إجباري أقساطه منخفضة ومحدود التغطية بالنسبة للتعويض) الجديد( أمين آخر اختي ين ت ات والمخاطر، وب
ة . يتيح للمزارعين فرصة الحصول على تغطية أوسع ولكن بأقساط إضافية ر بمثاب سوف يطبق ھذا النظام على بضعة محاصيل على أن يعتب

 .تجربة بالنسبة لباقي المحاصيل المؤمن عليھا وغير المؤمن عليھا
 تدامة  يتم ھذا كله بغية المحافظة على التوازن بين ك لضمان اس الخطة المتعلقة بكل محصول على حدة وبين نظام التأمين الزراعي ككل، وذل

  .ھذا التأمين
  ى انخفاض ا ھو معروف، يبقي عل ال تنوي مؤسسة التأمين الزراعي، في الوقت الحاضر على األقل، التخلي عن التأمين اإلجباري ألنه، كم

ار السيئاألقساط التـي يستطيع المزارعون احتمالھ تم تجنب االختي زارعين وي د أيضاً . ا إذ أن الخطر يتوزع فيما بين عدد أكبر من الم وال ب
ؤخراً  ر حدوثھا م ـي كث ة الت ة مختلف الظواھر الجوي ة في مقاوم دة وفعال اً وأداة مفي اري تصرفاً اجتماعي  من اعتبار التأمين الزراعي اإلجب

 .  والتغير المناخي الذي ال مراء فيه" رة الكرة األرضية ارتفاع حرا" بأشكال أعنف من المعتاد بسبب 
  

  :المشاكل التـي تعترض تنفيذ البرنامج
  

  :يمكن تلخيص ھذه المشاكل بما يلي  .152
 عدم تقبل بعض المزارعين للبرنامج. 
  ك أوحى أمين، إذ أن ذل ا الت م تقديم بعض الدعم في سنـي االنتخابات للمزارعين للخسائر التـي ال يغطيھ وفر لھ م تت و ل ى ل ه حت زارعين أن للم

 .تغطية التأمين الالزم فإنھم سيحصلون على تعويضات بشكل مساعدة من الدولة
 ولكن بعد انضمام . قبل إلغاء مجالس التسويق كان يتم تحصيل األقساط من خاللھا مثل ھيئة الحبوب القبرصية ومجالس تسويق البطاطس إلخ

تم تحصيلھا من خالل المؤسسة القبرصية قبرص إلى االتحاد األوروبي وإل اك مشكلة في تحصيل األقساط، في ذه المجالس أصبح ھن غاء ھ
ق  ة أو عن طري دمھا الدول ـي تق اج"للمدفوعات الزراعية من الدعم الذي يتسلمه المزارعون والذي يكون مصدره المساعدات الت ان اإلنت " بي

صول أو قبله يُبيَّن فيه كمية اإلنتاج المتوقع من كل نوع من المحاصيل في كل قطعة أرض حيث يستدعي ذلك تقديم البيان عند بدء موسم المح
ة ردي. مزروع اس ف ى أس تحقة عل الغ المس واتير بالمب ال الف تحقة وإرس اط المس اب األقس أمين الحتس ة الت تخدمھا مؤسس ات تس ذه البيان . وھ

أخير أو رفض المز ة ھي الت اذ إجراءات والمشكلة الرئيسية في ھذه الطريق تھم واتخ ى مالحق ا يضطر المؤسسة إل واتيرھم مم ع ف ارعين دف
 .قضائية بحقھم

 ى ة عل ة أو النوعي أساس  بعد وقوع الخسائر وتقديم المنتجين مطالبھم يقوم أفراد من الخبراء الزراعيين بتقدير الخسائر ميدانياً من حيث الكمي
ائر إال أن ذلك يستغرق وقتاً طو. كل قطعة أرض على حده يالً وتولد احتجاجات من قبل المزارعين الذين ال يتقبلون أبداً احتمال أن تكون خس
ى أساس المساحة. جيرانھم أكبر من خسائرھم دأت المؤسسة في احتساب التعويض عل زارعين ب ع الم ات م ذه الخالف وتحتفظ . ولتحاشي ھ

ديثھا بانتظام في ضوء المعلومات ا تم تح و الشركة بقاعدة معلومات ي دمھا المزارعون ويصححھا موظف ـي يق اج الت ات اإلنت واردة في بيان ل
 .المؤسسة بناًء على نتائج تفتيش فجائي يقومون به

  دة رة وبح ى أخطار أخرى تحدث بكث اف إضافةً إل ترفض معظم شركات إعادة التأمين تقديم تغطية التأمين اإللزامي الذي يغطي خطر الجف
 .أقساط عالية جداً لدرجة ال تستطيع المؤسسة شراؤھاشديدة، وفي حالة قبولھا تطلب 

  
  :تجربة التأمين في إيران

ام   .153 أمين المنتجات في ع دما تأسس صندوق ت ة . 1983نشأت خدمة التأمين ھذه في إيران عن وك التجاري وك المتخصصة والبن دم البن ال تق
  .ج في منطقة محدودة على أساس تجريبي، ثم يعمم بعدھا في جميع أنحاء البالديتم التأمين بداية على كل منت. األخرى في إيران أي تأمين بتاتا

  
ر يقوم بنك كيشافارزي بتوزيع القروض وإعطاء التسھيالت  .154 ا 1815من  من خالل فروعه البالغة أكث وم أيضا وفي ذات الوقت فرع ، ويق

ة والمواشي ى المحاصيل الزراعي رة من. بالتأمين عل ة كبي ه أھمي ذا ل بة  وھ ا والتصرف باقتصاد بالنس أمين عليھ الزم الت د الحاالت ال حيث تحدي
بوقة وانتشار . لتكاليف التأمين الحالية ر مس عالوة على ذلك فإن تسديد القروض من قبل المزارعين، الذي قد يتأثر من جراء تعرضه لحوادث غي

زارعين األمراض، غدا مضمونا بتأمين المحاصيل الذي بحد ذاته يمكن اعتباره ت أمينا على القرض، وفي حالة حدوث تلفيات يصبح باستطاعة الم
ا البنك . تسديد قروضھم من التعويض الذي يدفعه لھم صندوق التأمين وم بھ ـي يق ـي الت أمين المصرف ال الت ين أعم ويعتبر ھذا بمثابة روابط ثنائية ب

  . ن الطرفين المحافظة على مصالحهمن ناحية وبين نشاطات المزارعين من ناحية أخرى بحيث يستطيع كل م
  

دريج ليشمل  1984في عام   .155 أمين بالت د الت م امت ى، ث ة أول ى شمندر السكر والقطن كتجرب أمين عل افظتين بالت ه في مح بدأ الصندوق أعمال
ارسبدأ التأمين على المواشي، وكانت أول تجربة التأمين على الضأن والماعز في محاف 1993في عام . منتجات أخرى ويواصل الصندوق . ظة ف

ى .  حتى اآلن نشاطاته المتزايدة في مختلف أنواع التأمين بما في ذلك التأمين على المواشي أمين عل اء بالت ذه األثن وم الصندوق في ھ ا  50ويق نوع
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ة من المنتجات الزراعية ومنتجات البستنة والمواشي والدواجن والزراعة المائية والثروة الطبيعية بأشكال متن أمين مختلف األخطار (وعة وأقساط ت
  ).المتعددة وجميع األخطار

  
ا 2001–2000في العام الزراعي   .156 ؤمن عليھ ة م ة التالي ام، والقمح المروي : كانت جميع المنتجات الزراعي شمندر السكر، وشمندر الطع

من . ، والبصل، وزيت بذر اللفت)البذور والحبوب(والذرة  والبعل، والشعير المروي، والقطن، واألرز، والبطاطا، ودوار الشمس، وفول الصويا،
ام . بين المنتجات المذكورة كان منتجات القمح المروي والقمح البعل والشعير المروي واألرز مؤمنة أيضا ضد الجفاف كانت  2001-2000في ع

  .واللوز، والرمان، والشايالتفاح، والعنب، والحمضيات، والفستق الحلبي، : جميع منتجات البستنة التالية مؤمنة
  

ذكور  .157 ام الزراعي الم ة خالل الع ات مؤمن دواجن والبحري ة من المواشي وال واع التالي د كانت األن ك فق ى ذل اعز، والضأن، : إضافة إل الم
دواجن  ات ) لبياض والالحماالمھات وا(والمواشـي المستخدمة في الصناعة، والخيول، واألبقار المحلية والمھجنة، والمواشي المسمنة، وال وبحري

ات، وتصريف . الماء البارد والدافئ، والربيان، ونحل العسل، والجمال ى مشاريع المراعي، والغاب أمين عل م الت د ت ة فق روة الطبيعي بة للث ا بالنس أم
  . المياه

  
نة الزراع  .158 ة تدل المعلومات واإلحصائيات المتوفرة على استمرار ازدياد أعمال التأمين خالل الس أمين 2002–2001ي م الت ا ت د ازداد م ، فق

ا من  44.8، فبلغت نسبة ھذه الزيادة مزارع 611,387 إلى  422,084عليه من  ع مستوى المنتجات المؤمن عليھ ة وارتف  2,705,608في المائ
  . في المائة 49.1ھكتار، وبذلك بلغت نسبة الزيادة  4,033,825إلى 

  
بذولة ونشاطات التأمين على المحاصيل التـي يتواصل ازديادھا في إيران، بسبب األساليب الزراعية السائدة، بالرغم من الجھود الكبيرة الم  .159

أمين الزراعي في  2000يكاد ال يوجد التزام بالتأمين الزراعـي إذ حسبما يتضح من نتائج الدراسات التـي أجريت في عام  بة استخدام الت بلغت نس
  . فقط مائةفي ال 11.7كل أنحاء البالد 
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 Part Five      الجزء الخامس
  

  ي اإلقليم في مجال إدارة المخاطرتجارب بنوك زراعية رئيسية ف
Measures of Risk Mitigation in Selected/Major Banks in the Region 

  
واع في ستة بسيتم في ھذا الجزء مناقشة إجراءات التقليل من المخاطر   .160 ة أو أن نوك رئيسية في اإلقليم سواًء من ناحية اإلجراءات اإلداري

  :التأمين المعمول بھا في ھذه البنوك وھي كما يلي
  
I.  البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعيفي سياسات وإجراءات مواجھة المخاطر PBDAC – مصر 

دابير للتقل PBDACيتخذ البنك   .161 ه العديد من اإلجراءات والت ـي يمكن أن تواجھ ة الت واع المخاطر المصرفية والطبيعي ع أن ل من جمي ي
ا IIومنھا ما تم توضيحه في نتائج االستبيان المبينة أدناه، ومنھا ما يتعلق بشروط اتفاقية بازل  ة تطبيقھ ذا . والتـي بدأ البنك محاول ة ھ ونظراً ألھمي

  ).3(التجربة تم عرضھا في الملحق األخرى لالطالع على ھذه التوجه الجديد ولكونه مثاالً جيداً للبنوك الزراعية 
  

  :ملخص لإلجراءات التـي يتخذھا البنك للتقليل من المخاطر
  :يبيّن العرض التالي موقف البنك من العديد من إجراءات تقليل المخاطر

  
 :Immovable mortgageضمانات غير منقولة  قبول  .162

  لضمان القروض التـي تزيد عن حد معين ويبلغ ) أراضي وعقارات(تقديم أموال غير منقولة تنص تعليمات منح القروض للعمالء
 .ألف جنيه 250ألف جنيه وللقروض االستثمارية أكثر من  500ھذا الحد للقروض الزراعية أكثر من 

  ة ر المنقول ارات(ويشترط لقبول ھذه األموال غي ارات أو األر) أراضي وعق ذه العق ة للمقترض كضمان أن تكون ھ اضي مملوك
 .ملكية قانونية مسجلة ومشھرة

 يتم اتخاذ إجراءات رھن ھذه الضمانات بمعرفة القطاع القانوني في البنك. 
 تتباين قيمة تكاليف الرھن حسب نوعية الضمان العقاري المقدم وقيمته ويتحمل العميل المقترض تكاليف إجراءات الرھن. 
  بمعرفة أحد بيوت الخبرة المتخصصة المرخص لھا بذلك والمسجل بالبنك المركزي المصري يتم تقييم ھذه الضمانات قبل رھنھا

 .وفقاً ألحكام قانون البنوك والئحته التنفيذية
  ة يتم تقييم بيوت الخبرة لھذه الضمانات بأسعار السوق الجارية وبالقيمة العادلة بعد األخذ في الحسبان حجم الطلب على ھذه النوعي

 .وإمكانية تصريفھا والقوة الشرائية المتاحةمن العقارات 
  حسب نوعية الضمان وحالته الراھنة، ) عقارات –أراضي (تحتسب قيمة القرض المنصرف كنسبة من قيمة األموال غير المنقولة

 %70إلى % 40وقيمته السوقية والجدارة االئتمانية للعميل المقترض، بنسب تتراوح من 
 ان عقد الرھن طوال مدة القرضيتم التأكد باستمرار من سري. 
 تتم متابعة إعادة تقييم الضمان وفقاً ألسعار السوق في مواعيد تجديد الرھن. 
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  قابلة للتخزين أو مستلزمات ) محاصيل ومنتجات زراعية(يتم منح تمويل قروض قصيرة أو متوسطة األجل بضمان أموال منقولة

اإلنتاج الزراعي، أو اآلالت والمعدات أو مواشي، وذلك بضمان إيداعھا بمنشآت البنك أو الثالجة أو مخازن القطاع الخاص، بشرط أن 
تم  ـي ي دات والماشية والت تثناء اآلالت والمع دة سريان القرض باس تكون سريعة التداول في السوق وغير قابلة للتلف بالتخزين طوال م

 .بصفة أمانةتسليمھا للمقترض 
  ع األخذ في الحسبان الجدارة ذه البضائع م ة وسھولة تصريف ھ د التحقق من جدوى النشاط وإمكاني يتم ھذا النوع من المنح بع

 .االئتمانية للمقترض
  بة % 50يتم منح ھذا النوع من التمويل بحد أقصى اج الزراعي وبنس % 60من القيمة السوقية للبضائع المخزنة ومستلزمات اإلنت

 .من الماشية المشتراه% 60لآلالت والمعدات وبنسبة 
  بة لضمان المحاصيل نسبة ھذه القروض بسيطة جداً بالنسبة لجملة منح القروض االستثمارية خاصةً وأنھا قروض موسمية بالنس

 .أو قروض متوسطة األجل بالنسبة لضمانة اآلالت والمعدات) قصيرة األجل(والمنتجات الزراعية 
 ة باستثناء تم ة بجھ ة اإلدارة القانوني ل وبمعرف ة العمي ى نفق ة عل وال المنقول ذه األم رازي لھ ويل شراء الماشية، يتم إجراء رھم احت

 .المنح، ويتم تسليمه للعميل إلدارته بصفة أمانة وأن يتم التخزين بمخازن المقترض
 ديريات الز دة ومشكلة من البنك وم دة من يتم تقييم ھذه األموال من خالل لجان معتم رة المعتم وت الخب ة أو من بي راعة الحكومي

 .البنك المركزي للقروض كبيرة الحجم خاصةً عند ضمانة اآلالت والمعدات
 يتم التقييم طبقاً لنوع البضاعة وأھميتھا اإلستراتيجية وطبقاً لألسعار السائدة بالسوق. 
 ل للبضا ة، يتم إجراء تأمين شامل باسم البنك ولصالحه وعلى نفقة العمي ة األمان ق والسطو والسرقة وخيان ة ضد الحري ئع المرتھن

 .والذبح والنفوق بالنسبة للماشية بكامل قيمة التمويل وملحقاته طوال أجل التمويل
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  ة، من عدد القروض ا% 90معظم القروض المنصرفة من وحدات البنك تصرف لألفراد، ونسبة راد قروض زراعي لممنوحة لألف
ا عن  25منھا ال تتعدى قيمة القرض الواحد عن % 50 د كل منھ ـي تزي ة القروض الت ه عن  100ألف جنيه، وال تتجاوز قيم ألف جني

،والقروض %32من إجمالي محفظة االئتمان، وتبلغ نسبة إجمالي قيمة القروض الزراعية إلى محفظة القروض حوالي % 16حوالي 
 %68تثمارية حوالي االس
  اج تندات وضمانات، فال تحت ه ضوابط وشروط محددة من مس راد تحكم تثمارية الصغيرة لألف صرف القروض الزراعية واالس

إلجراء دراسة مفصلة عن الجدارة االئتمانية والمقدرة التسديدية للمقترض مشروعه، وتحتاج فقط لدراسة مبسطة عن الجدارة االئتمانية 
 .ة تعامالته مع البنك وسمعته ومع الضوابط والشروط الالزمة لصرف القروض وخاصةً القروض صغيرة الحجمللمقترض وسابق

  ة دارة االئتماني ة مفصلة للج ة ائتماني تم دراس ة في ات التعاوني ة أو الجمعي روض المنصرفة للشركات الزراعي بة لصرف الق بالنس
دد والمقدرة التسديدية للمقترض، وتشكل ھذه الدراسة درا الي لع ل الم ع إجراء التحلي ة للمشروع م وائم المالي ة  3سة الق ات متتالي ميزاني
اد . فضالً عن تحليل التدفقات النقدية واالستعالم السوقي د اعتم ق عمل متخصص بالبنك الرئيسي بع ذه الدراسات فري إجراء ھ وم ب يق

دة من البنك  ة معتم بة قانوني اذ . المركزيالقوائم المالية للشركات من مكاتب محاس ية التخ ذه الدراسة كمقومات أساس ائج ھ وتؤخذ نت
ذه القروض ال تتعدى . القرار االئتماني وتحديد حجم القرض وبرنامج سداده وبعد العرض على لجان االئتمان المختصة بة ھ % 10نس

 .من محفظة القروض حيث غالبية قروض المحفظة قروض صغيرة
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  ة تيفاء كاف وم باس ذي يق ان ال نح االئتم ة أخصائي م تم دراسة الطلب بمعرف ة ت رع أو بنك القري عند تقدم العميل بطلب القرض للف

ى  ة عل تم الموافق الشروط والمستندات والمعاينات الالزمة لمنح القرض وإعداد مذكرة ائتمانية تعرض على لجنة االئتمان بجھة المنح وت
 ).بنك قرية، فرع، قطاع، مجلس إدارة(قرار اللجنة حسب سلطات االعتماد المقررة بالسياسة االئتمانية بالبنك 

  وك (سلطات الموافقة على منح االئتمان بالبنك سلطات جماعية من خالل لجان مشكلة من مختلف الوحدات المصرفية بالبنك بن
 ).قبلي، لجنة االئتمان بالبنك الرئيسي، مجلس إدارة البنك الرئيسيالقرى، الفروع، القطاعات، بنك الوجه البحري، ال

  د من رئاسة اع، ويعتم ال توجد سلطات فردية في منح االئتمان على أي مستوى وظيفي بالبنك، ويتم اتخاذ القرار االئتماني باإلجم
 .جھة المنح أو السلطة األعلى حسب سلطات االعتماد المقررة بالبنك

 العتماد بالبنك للمستويات المختلفة لوحدات المنح على النحو التاليوتندرج سلطات ا: 
  لجنة االئتمان ببنك القرية  
  لجنة االئتمان بالفرع  
  لجنة االئتمان بالقطاع  
  قبلي/ لجنة االئتمان بنك بحري   
  قبلي/ مجلس إدارة بنك بحري   
  لجنة االئتمان بنك رئيسي  
  مجلس إدارة بنك رئيسي  
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  ال يشترط البنك تنوع مصادر الدخل للمقترضين مسبقاً للحصول على القروض ألنه بنك متخصص، وعمالء البنك ھم في الغالب
وكل ) قروض استثمارية(أو أعمال متعلقة باإلنتاج الزراعي ) قروض زراعية(من المزارعين، وأنشطة اإلقراض لإلنتاج الزراعي 

 .من ھذه القروض يحكم منھا شروط وضوابط محددة ولھا ضمانات وضوابط محددة ولھا ضمانات مقننة لكل نشاطنوعية 
  ال يشترط تحويل المرتبات أو جزء منھا من رواتب المقترضين من أجھزة الدولة أو القطاع العام إال في حالة صرف القروض

تم تسديد ھذه القروض، وھذا شرط أساسي في منح ھذه القروض الشخصية االستھالكية فقط أو بضمان جھة العمل للمقترض إلى أن ي
 .للعمالء من موظفي القطاع العام والحكومة

  بالنسبة للقروض الحرفية والمھنية والبيئية الصغيرة الحجم فيمكن إقراضھا بضمان تحويل مرتبات الضامن وھذا ليس شرط في
 .لعمالءصرف ھذه القروض بصفة عامة ولكن لمن يرغب من ا

  وتمثل ھذه القروض التـي تتطلب تحويل مرتبات المقترض أو الضامن نسبة بسيطة بالمقارنة لعدد المقترضين للقروض
 .االستثمارية

 
 :أنواع القروض المقَدَّمة وتوزيعھا الجغرافي  .167

  :أنواع القروض التـي يقدمھا البنك
 :القروض الزراعية  )أ 

 صاريف تشغيل زراعة كافة المحاصيل المقلية والبساتين والخضر ونباتات وتشمل تمويل م: القروض قصيرة األجل
 ).التـي ال تمتد دورتھا اإلنتاجية ألكثر من عام(الزينة والنباتات العطرية والطبية 

 علف الفيل وبعض أنواع البرسيم وقروض إنشاء وزراعة  –وتشمل محاصيل قصب السكر : القروض متوسطة األجل
 .صيل زراعية تمتد دورتھا ألكثر من عامالبساتين وأية محا

  :القروض االستثمارية) ب
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 وتشمل قروض مصروفات تشغيل مشروعات الثروة السمكية والحيوانية، والداجنة، والمناحل، : قروض قصيرة األجل
 .الخ...والتصنيع الزراعي، والتنمية الريفية والبيئية والحرفية والتسويق الزراعي 

 وتشمل مشروعات الزراعات المحمية واستصالح واستزراع األراضي : لة األجلالقروض المتوسطة وطوي
إنشاء المناحل ومصانع األعالف واأللبان  –تطوير نظم الري الزراعي  –ومشروعات الثروة السمكية والداجنة والحيوانية 

 .إلخ.. .والصناعات الغذائية وإصالح اآلالت الزراعية والمشروعات التنموية الريفية والبيئية 
  :قروض التجزئة) ج

 وتشمل العالج والتعليم، السفر والسياحة، الحج والعمرة، ترميم المساكن وإدخال المرافق، شراء : القروض االستھالكية
 .السلع المعمرة، الحاسب اآللي

 وتشمل شراء السيارات الخاصة واألجرة والنقل والنصف نقل والمينـي باص: قروض السيارات. 
وتشمل قروض تشغيل أصحاب المھن الحرفية والمرأة المعيلة وتشغيل ): Microcredit(صغيرة ومتناھية الصغر القروض ال) د

  .قروض الصندوق االجتماعي –شباب الخريجين 
  

تتوزع نسب أنواع القروض السابقة طبقاً للطبيعة الجغرافية والبيئية، والنشاط السكاني، واختالف المواسم، والكثافة السكانية،  -
 .نوعية اإلقراض في الريف والحضرو

 %32تبلغ نسبة القروض الزراعية بمحفظة القروض  -
 %68تبلغ نسبة القروض االستثمارية بمحفظة القروض  -
 .وتندرج تحت القروض االستثمارية قروض التجزئة والقروض االستھالكية والقروض الصغيرة ومتناھية الصغر -
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ة  ات الزراعي زارعين والجمعي راض الم ذلك في إق محصول (ال توجد ھذه النوعية من القروض بالمضمون الموضح أعاله إال بشكل مشابه ل

ات ) مشترى المحصول(وفي ھذه القروض يتنازل فيھا العميل عن مستحقاته لدى شركة السكر والصناعات التكاملية ) قصب السكر عن كمي
ل وخصماً القصب المورد منه لل ةً عن العمي شركة لتقوم الشركة بسداد قيمة المديونية المربوطة على العميل لزراعة ھذا المحصول للبنك نياب
  .من مستحقاته لديھا
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وع من القروض يقوم البنك بإقراض عمالئه سواء من األفراد أو الجمعيات التعاونية بأشكالھا المختلفة، وفقاً لشروط وضوا بط محددة لكل ن
  .يعتبر حجم ھذا النوع من اإلقراض في الوقت الحالي محدود مقارنةً بقروض األفراد. الزراعية أو االستثمارية وفقاً للشكل القانوني للجمعية

 
ل بالقرض  .170  :المشروع المَموَّ

دة . وسعة النشاطيقوم البنك بتمويل المشاريع القائمة للتشغيل أو التطوير أو زيادة أو ت ة وإنشاء المشروعات الجدي ل إقام كما يقوم البنك بتموي
  .وبشرط استكمال المقترض للبنية األساسية للمشروع أوالً ) دون تمويل شراء أرض المشروع(
  

نة ومشاريع الزراعات ويشمل ھذا النوع من التمويل كافة المشروعات االستثمارية الزراعية وإنشاء البساتين والمزارع السمكية والداج  .171
  .الخ...ومشاريع التصنيع الزراعي واأللبان والثروة الحيوانية ) الصوب(المحمية 
  

 .وبصفة عامة يتم التعامل مع ھذه المشروعات على أساس حالة بحالة وفقاً للدراسة االئتمانية في ھذا الشأن  .172
  

 :نسبة تمويل المشروع  .173
ا اليف النش ل كامل تك ة ال يتم تموي ل مصروفات زراعة المحاصيل الزراعي ة(ط إال في تموي بة ) القروض الزراعي للمحاصيل % 100بنس
ى حد % 70وبنسبة ) وادي النيل(المزروعة في األراضي القديمة  للمحاصيل المزروعة في األراضي الجديدة والمستصلحة التـي لم تصل إل

  .لمحاصيل األخرىللمحاصيل المحملة على ا% 25الكفاية اإلنتاجية وبنسبة 
  

بة مساھمة من المقترض   .174 د من وجود نس ه، والب اليف النشاط المقرض عن ة تك ال يتم تمويل القروض االستثمارية المختلفة بكامل قيم
وب تمو)مساھمة ذاتية(طالب التمويل  وع النشاط المطل اختالف ن تثمارية ب دمھا البنك من القروض االس ـي يق ل الت ه ، وتختلف نسب التموي تم (يل ي

بة %60، اآلالت والمعدات بنسبة %60، التصنيع الزراعي بنسبة %60تمويل إنشاء البساتين بنسبة  ، مشاريع استزراع واستصالح األراضي بنس
  %).50، مشروعات الثروة الحيوانية %60% : 50، تسويق الحاصالت الزراعية من 50%

 
 :ضمان وصوالت المخازن  .175

  .بالبنك ال يوجد مثل ھذا النشاط
 

 :مؤسسات التسويق االحتكارية والتنسيق معھا  .176
 .ال توجد مؤسسة تسويق احتكارية تقوم باستالم المحاصيل بالمعنى االحتكاري المقصود

 :تدريب المقتَِرضين المحتََملين ونسبة القروض الممنوحة لھم  .177
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يتم ذلك . لبنك على نشاط معين قبل منح ھذه القروض من أموال البنكال يوجد بالبنك قروض يتم منحھا من خالل تدريب المقترض بمعرفة ا
من خالل قرض مقدم من وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الزراعة ) قروض تشغيل شباب الخريجين(فقط في نوع واحد من تمويل البنك 

لمناسب، مع تقديم المشورة الفنية لھم بعد الصرف التـي تقوم ھي بتدريب شباب الخريجين على نشاط معين لتأھيلھم للحصول على القرض ا
وبدون الحصول على أي أتعاب من المقترض وھذه قروض لمشروعات صغيرة حرفية أو بيئية أو صناعات غذائية ال يتعدى حجم اإلقراض 

 .وتمثل ھذه النوعية نسبة ضئيلة من حجم محفظة القروض للبنك. آالف جنيه 5-3فيھا عن 
  

 :شاد والبحث الزراعيخدمات اإلر  .178
ه ك أن  اإلرشاد الزراعي والبحوث الزراعية في مصر لديھما من القدرات واإلمكانات ما يؤھلھما للقيام بدورھما بشكل جيد وكان من نتيجة ذل

ام  ن ع رة م ين  2007-1980خالل الفت راوح ب دار يت ذرة بمق ل القمح وال ة مث ة المحاصيل الزراعي ، %98.5 -% 94.4زاد متوسط إنتاجي
، باإلضافة إلى استنباط أصناف مبكرة النضج ال تزيد فترة بقائھا في التربة عن %64واألرز بمقدار % 47وقصب السكر والبطاطس بمقدار 

وفير  120 ى ت ة % 25يوم مما أدى إل رة في إنتاجي ادة كبي ال، فضالً عن حدوث زي بيل المث ى س ائي لمحصول األرز عل من االستھالك الم
ى الحبوب الزيت ز عل ذلك التركي ة، وك ان المختلف ائل حفظ وتسويق منتجات األلب ة وزھور القطف وتطور وس ية ومحاصيل الخضر والفاكھ

  ).البحوث الزراعية، اإلرشاد الزراعي، االئتمان الزراعي والريفي(تطوير أساليب اإلدارة المزرعية المتكاملة 
  

درة وقد ساھم التعاون الوثيق بين البحوث الزراعية   .179 دعيم الق اه وت واإلرشاد الزراعي واالئتمان في تعظيم العائد من وحدة األرض والمي
ى سداد القروض ا درتھم عل دعيم ق زارعين وت لسابق التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في األسواق المحلية والدولية وبالتالي زيادة دخول الم

 .الحصول عليھا من بنك التنمية واالئتمان الزراعي
  

 :حجم القروض المقدمة للمشاريع ذات مصادر ري دائمة أو شبه دائمة  .180
كافة القروض الزراعية الممنوحة من البنك سواء لألفراد أو للمؤسسات تم منحھا لمشاريع زراعية لديھا مصدر ري دائم أو شبه دائم وتمثل 

 .من محفظة االئتمان في البنك% 32حوالي 
  

 :أموري اإلقراض والتحصيلحجم العمل المحدد لم  .181
 ي،  ،بنك 2عدد  البنك الرئيسيبع يت ھما بنك التنمية واالئتمان الزراعي للوجه البحري وبنك التنمية واالئتمان الزراعي للوجه القبل

ر من  1224قطاع في المحافظات المختلفة يتبعھم  18يتبعھم عدد  ة، وأكث رى جمھوري 2500فرع وبنك قري ة تغطي معظم ق ة مندوبي
ً  4مصر العربية، ويتراوح عدد العمالء حول   .مليون عميل تقريبا

 يوجد في كل وحدة مصرفية تابعة للبنك أخصائي منح ائتمان على األقل وأخصائي ديون متعثرة وموظف لمتابعة االئتمان. 
 من العمالء لكل وحدة من  يختلف عدد العمالء بكل وحده حسب المنطقة والتوزيع الجغرافي للسكان، وال يتم تحديد عدد محصور

 .الوحدات
  يتم صرف مكافآت تشجيعية خاصة للعاملين المجتھدين بجانب الحوافز السنوية التـي تصرف لكافة العاملين حسب جھودھم ونتائج

 .أعمالھم
  

 ):برنامج حاسب آلي(توفر قاعدة بيانات   .182
  د االستحقاق، يوجد عليه الوضع االئتم" برنامج حاسب آلي"توجد قاعدة بيانات دار المستحقات، ومواعي ل يحدد مق اني لكل عمي

 .والمسدد منھا، وتصنيف العمالء على مدار العام وذلك في كل قطاع وفروعه وبنوك القرى
  ة " ببرنامج حاسب آلي"جاري تحديث قاعدة البيانات ة واالئتماني ات المالي ة العملي ات عن العمالء وكاف ة البيان متطور يعطي كاف

 .بحيث يتم ربط قاعدة البيانات والمعلومات بجميع وحدات البنك والبنك الرئيسي على مستوى الجمھوريةلھم، و
  

 :توفر قاعدة معلومات عن المقترضين لدى البنك المركزي  .183
ة المختصة في توجد قاعدة معلومات عن المقترضين لدى البنك المركزي المصري ويمكن ألي بنك االستعالم عن أي عميل من خالل اإلدار

 .البنك المركزي المصري، وكذا تقر جميع البنوك شھرياً عن موقف عمالئھا ومديونياتھا لھذه اإلدارة
    

 :برامج استقطاب المدخرات من المقترضين  .184
ا إ دخرات بأنواعھ بة الم ان نس ي بي ا يل روض، وفيم ى الق ى حجم ال يوجد برنامج الستقطاب مدخرات من المقترضين كشرط للحصول عل ل

  ):2009-2008-2007(القروض المنصرفة خالل السنوات الثالث األخيرة 
  

 )مليار جنيه مصري(                          
  حجم محفظة المدخرات  حجم صافي محفظة القروض المنتظمة  السنة

2007  18.3  15.8  
2008  17.6  23.5  
2009  15.6  22.0  

  
 :مدى استقاللية البنك  .185
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  وع من الشروط االئتمانية للبنك تتيح لجھات المنح اتخاذ قرارات اإلقراض الالزمة طبقاً للضوابط والشروط الموضوعة بھا لكل ن
نظم المصرفية والقواعد  ة أو تسوية في إطار ال ادة جدول أنھا من إع القروض وكذا في تحصيل ھذه القروض، واتخاذ أي إجراءات بش

 .المقررة من البنك المركزي المصري
 ة اءات من  تقوم الدول نحھم بعض اإلعف ك، من خالل م رين من عمالء البن رارات تيسيرات للمتعث ع البنك بإصدار ق بالتنسيق م

ة محفظة القروض  اً عن كاھل ھؤالء العمالء ولتنقي اً لضوابط محددة تخفيف ة وفق ة العام ة والخزان ا الدول مديونياتھم المتعثرة، تتحملھ
 .ولدعم عملية التنمية الزراعية

  
 :ممارسة األعمال البنكية والتجارية المختلفة  .186

  .يقوم البنك بكل ھذه األعمال فيما عدا أعمال التداول لدى البورصة
 

187.   ً  :تقييم المحفظة المالية وشروط اعتبار الدين ھالكا
  العاملةالقروض شھور حيث يتم تحليل المحفظة لتحديد حجم  3يتم عمل تقييم شامل لمحفظة القروض العاملة بصفة دورية كل 

ً لتعليمات البنك المركزي ) دون المستوى، مشكوك فيه، رديء( العاملة، ويتم تصنيف القروض غير العاملةوالقروض غير  طبقا
 .طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك والمقررة من البنك المركزي العاملةالمصري، ويتم تكوين مخصصات لھذه القروض غير 

 وھذه المخصصات يتم تكوينھ ً  .ا من إيرادات البنك سنويا
  على النحو التالي العاملة، والقروض غير %3مخصص عام  العاملةويتم تقسيم نسب ھذه المخصصات للقروض: 

 )يوم 90(    %20مخصص للقروض دون المستوى  -
 )يوم 180(    %50مخصص للقروض المشكوك فيھا  -
 )يوم 360(    %100مخصص للقروض الرديئة  -

  
 :اب والعقاب بحق العمالءتطبيق مبدأ الثو  .188

  على التخفيف عن كاھل عمالئه الملتزمين، وذلك بالسعي إلى جلب مصادر تمويل منخفضة التكاليف ً يقوم البنك بالعمل دائما
إلمكان منح قروض بأسعار فائدة مخفضة فضالً عن أن صرف القروض الزراعية يتم بسعر عائد مدعم من الدولة، باإلضافة إلى منح 

يتيح للعمالء فترات سماح قبل سداد مستحقات البنك، كما أن البنك يقوم ) قروض دولية ميسرة(تثمارية بتمويل خارجي قروض اس
باحتساب فائدة مدينة بسيطة على كافة القروض الممنوحة من البنك، آخذاً في الحسبان ما يقوم به البنك للتخفيف عن كاھل العمالء 

 .لمستندات والضمانات الالزمة لصرف القروضالملتزمين من ناحية اإلجراءات وا
  بالنسبة للعمالء غير الملتزمين يقوم البنك بالتيسير عليھم بعدة طرق سواء بتأجيل األقساط أو إعادة الجدولة أو اإلعفاء من جزء

    .في سداد مستحقات البنك من المديونية، واتخاذ اإلجراءات الودية في التحصيل قبل اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد المماطلين منھم
    

  :التأمين الزراعي  .189
ّدم  ا توجد مؤسسات وشركات تق ره، كم وق وغي ال يوجد تأمين محصولي في مصر لكن يوجد شكل من أشكال التأمين على الماشية ضد النف

  :ضمانات لتسديد القروض الصغيرة، وتفاصيل ذلك مبينة في التالي
  

 :يالجمعية المصرية للتأمين التعاون -
ة بصورة مباشرة أو  1999تأسست عام    اعي للتنمي ة من الصندوق االجتم ومتخصصة في ضمان القروض الصغيرة وخاصةً الممول

  .من قيمته% 80غير مباشرة، وتضمن وثيقة التأمين تسديد القرض غير المسدد بنسبة قد تصل إلى 
 
 :شركة ضمان مخاطر االئتمان -

دفھا ضمان تسديد القروض الصغيرة والمتوسطة ، بم1989ھي شركة مساھمة أسست عام    ة وھ وك التجاري ساھمة مجموعة من البن
  .والمتناھية الصغر

 
 :شركة الشرق للتأمين -

ديم    وم الشركة بتق ة، وتق ية والحاصالت الزراعي ائر الماش دواجن وحظ زارع ال ق لم اطر السطو والحري أمين ضد مخ ائق ت تصدر وث
  .ن لهالتعويض نظير أقساط يدفعھا المؤم

 
 :صندوق التأمين على الماشية -

وھو صندوق شبه حكومي يتبع وزارة الزراعة وھدفه تقديم خدمات بيطرية وأعالف بأسعار مدعومة، وكذلك التأمين على الماشية ضد   
ين . مخاطر النفوق والحريق والحوادث والسطو ا ب أمين م راوح رسوم الت ه، و% 2 -% 1.55تت وان المؤمن علي ة الحي بة من قيم راوح نس تت

رة ). عادي أو شامل(من قيمة الحيوان حسب نوع وثيقة التأمين % 100-94التعويض ما بين  ا من الفت وقد ارتفع عدد الحيوانات المؤمن عليھ
ى حوالي  2007/2008إلى الفترة  2003/2004 ؤّمن  3من حوالي نصف مليون حيوان إل ات الم اع عدد الحيوان م ارتف د ت وان، وق ون حي ملي
  .مليون جنيه على التوالي 12مليون جنيه إلى  1.6ألف حيوان، وارتفعت التعويضات من  7.7ا من حوالي ألف حيوان إلى حوالي عنھ

  
  :PBDACأشكال التأمين التـي يتعامل بھا أو يطلبھا   .190
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مين على المشروع االستثماري تقضي شروط منح االئتمان في البنك التأمين على حياة المقترض و التأ: التأمين على حياة المقترض .1
أمين بكامل ) باسم البنك ولصالحه( زم الت ة، حيث يل ا المختلف تثمارية بآجالھ كأحد شروط منح القروض، وخاصةً في القروض االس

ه% (0.35قيمة التمويل ولحين تمام سداده، ويتحمل المقترض كافة مصاريف التأمين البالغة  ) ثالث جنيھات ونصف لكل ألف جني
ة الجزء المتبقي من تقري ل أو حدوث أي ضرر للمشروع بسداد قيم اة العمي ة وف أمين بتعويض البنك في حال باً، وتقوم شركة الت

 ).غير المستحق(القرض 
يقوم البنك بالتأمين على رؤوس الماشية التـي قام العميل بشرائھا والموجودة بالمشروع باسم البنك : التأمين على حيوانات المزرعة .2

رة ولصالح ه ضد كافة المخاطر بما فيھا النفوق والذبح االضطراري، باإلضافة إلى التأمين ضد خيانة األمانة في المشروعات الكبي
أمين  ذا الت ه % (0.15لدى أمين العدل، والتأمين على موجودات المشروع وذلك على نفقة العميل، ومصروفات ھ خمسة عشر جني

ً ) لكل ألف جنيه  .تقريبا
ً ) سبعة جنيھات لكل ألف جنيه% (0.7بنفس النظام السابق فئة مصروفات التأمين : لمعدات واآلالتالتأمين على ا .3  .تقريبا
ة : التأمين على السيارات .4 ة4% (4ويشمل التأمين الشامل على السيارة موضوع القرض بفئ بة ). جنيھات لكل مئ ذه النس ر أن ھ غي

 .تختلف من شركة إلى أخرى بين الزيادة والنقص
  
II. ات وإجراءات مواجھة المخاطر في البنك الزراعي السودانيسياس: 

ه يتخذ البنك الزراعي السوداني العديد من اإلجراءات والتدابير للتقليل من جميع أنواع المخاطر المصرفية والطبيعية التـي يمكن أن تواج  .191 ھ
  .ومات بخصوص التأمين بأشكاله المختلفةفي ضوء ما ورد في االستبيان الخاص به وما تم الحصول عليه أو جمعه من معل

  
  :ملخص لإلجراءات التـي يتخذھا البنك للتقليل من المخاطر

  :يبيّن العرض التالي موقف البنك من العديد من إجراءات تقليل المخاطر
  

 : Immovable mortgageقبول ضمانات غير منقولة  .192
 4,150حوالي (جنيه سوداني  10,000حالة القروض التـي تزيد عن مبلغ  تشترط المؤسسة تقديم أموال غير منقولة أو منقولة في 

 ).دوالر
 بالنسبة للعقارات واألراضي يتم رھنھا لدى مصلحة األراضي. 
  من قيمة المرھون% 2.5تكلفة الرھن. 
 يتحمل المقترض التكلفة. 
 د ة للمصارف والشركات الخاصة المعتم اري وبعض الشركات المملوك اليم يقوم البنك العق ات باألق دى البنك ومھندسو المحلي ة ل

 .بعملية التقييم، ومن ثم تقوم لجنة من البنك بمعاينة العقار على الطبيعة لتعتمد التقييم أو تخفضه أو ترفعه
 عند التقييم تؤخذ أسعار السوق الجارية كأحد المؤشرات. 
  من قيمة المرھون% 75قيمة القرض ال تزيد عن. 

  
  :Movable collateralنقولة قبول ضمانات م  .193

  كضمان) الخ...محاصيل، آليات زراعية، ودائع استثمارية (يتم قبول األموال المنقولة. 
  جنيه سوداني كما في األموال غير المنقولة 10,000يتم اشتراط وجود األموال المنقولة كضمان إذا زاد القرض عن. 
 تسجيل األموال المنقولة: 

ة    - ات الزراعي را(اآللي ا بواسطة إدارة الھندسة ) رات، حاصداتج تم تقييمھ رور، وي دى شرطة الم تم تسجلھا ل ي
ا . (الزراعية بالبنك بالتعاون مع شركة التأمين ومھندسي المحليات بالواليات ولجنة الفرع المعنـي ة ضئيلة يتحملھ تكلف

 ).العميل
 .ازياآلليات الزراعية غير الجرارات والحاصدات يتم قبولھا بالرھن الحي -
د الرجوع : المحاصيل - ل والمقترض بع ـي بالتموي رع المعن ة الف ويتم تخزينھا تخزيناً مباشراً وتقييم قيمتھا بواسطة لجن

 ).ال توجد تكلفة. (إلى سعر السوق الجاري وأسعار المواسم السابقة
خ...سلطات المرور (األموال المنقولة الخاصة بالشركات وبعد تسجيلھا لدى الجھات المختصة  - دى مسجل ) ال تسجل ل

 .عام الشركات
 .يتم حجزھا فقط: الودائع االستثمارية -

  من الضمان% 100من قيمة الضمان عدا الودائع االستثمارية فإن القرض يساوي % 75قيمة القرض ال تزيد عن. 
  

  :دراسة الجدارة االئتمانية والمقدرة التسديدية  .194
  اون) الصيفي، الموسم الشتوي الموسم(بالنسبة للقروض الموسمية السنوية إن البنك بالتع ع ف وم بإعداد  م زارعين يق اتحادات الم

دان من كل محصول  ة الف دراسة موحدة تحدد متطلبات الفدان من كل محصول واإلنتاج المتوقع واألسعار المتوقعة، ومن ثم تحدد تكلف
 .لفروع للتنفيذوالعائد المتوقع منه وبالتالي تصبح تلك الدراسة سياسة تتنزل على ا

 بالنسبة للمشاريع األخرى فإن المقترض يتقدم بدراسة جدوى متكاملة ويقوم البنك بدراستھا وتقييمھا. 
 تشمل الدراسة المصروفات البيتية للمقترض. 
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 روة بيوت الخبرة، متخصصون في المجال، مؤسسات مرتبطة بالنشاط تتبع لوزارات الزراعة أو ال: الجھات التـي تقوم بالدراسة ث
 .الحيوانية

 تؤخذ نتائج الدراسة بعين االعتبار بعد تقييمھا بواسطة البنك. 
  

  :عدد المستويات الوظيفية التـي تتخذ قرار اإلقراض  .195
 :تسعة مستويات

 جنيه 1,000.000أكثر من         مجلس اإلدارة  
 جنيه 1,000.000        المدير العام 
 جنيه 500,000        نائب المدير العام 
 جنيه 300,000  دير العام التمويلي والتجاريمساعد الم 
 جنيه 150,000      مدير القطاع اإلقليمي 
 جنيه 100,000      مدير الفرع النموذجي 
  جنيه 70,000        )أ(مدير الفرع 
  جنيه 50,000      )ب(مدير الفرع 
  جنيه 30,000        )ج(مدير الفرع 

  
  :أھمية توفر مصادر دخل أخرى للمقترض  .196

كما ال تشترط المؤسسة . سة تنوع مصادر الدخل، فقد يكون المقترض عامالً في مجال الزراعة أو اإلنتاج الحيواني فقطال تشترط المؤس
 .تحويل الرواتب، ولكن يمكن أن يتم قبولھا كأحد وسائل الدفع أو الضمان

  
  :أنواع القروض المقَدَّمة وتوزيعھا الجغرافي  .197
 :من المحفظة وتشمل% 75شھر ونسبتھا حوالي  18-3من وفترتھا : القروض الموسمية القصيرة  ) أ

وتشمل كافة العمليات الزراعية من إعداد األرض وحتى الحصاد، كما تشمل المدخالت ) شتوي –صيفي (تمويل المحاصيل  -
  .كاألسمدة

 .ويشمل األعالف للدواجن، األبقار، مزارع األسماك: التمويل التشغيلي لإلنتاج الحيواني -
 .في لألسرالتمويل الري -

 :وتشمل% 25ونسبته : التمويل متوسط األجل  ) ب
  ).الخ...جرارات، حاصدات، محاريث (تمويل اآلليات الزراعية  -
 ).شراء حيوانات ودواجن المزرعة، إنشاء الحظائر، بعض البنيات األخرى(تمويل اإلنتاج الحيواني  -

 .سبية لألنشطة بكل منطقةيمول البنك جميع المناطق الجغرافية بالبالد مع مراعاة الميزة الن
  

  :إصدار قروض مضمونة بواسطة عقود آجلة  .198
بقاً، . ال توجد مثل ھذه القروض ده مس م تحدي زارعين وفق سعر ت فقط يتم التعاقد مع المزارعين بصيغة السلم ويتسلم البنك محاصيله من الم
 .ويقوم البنك بتسويقھا بنفسه

  
  :إقراض األفراد والجمعيات  .199

 .لمؤسسة األفراد والجمعياتتقرض ا
  :شروط إقراض الجمعيات

  .أن تكون الجمعية مسجلة بموجب قانون التعاون ومعتمدة لدى البنك  ) أ
  .استكمال كل النواحي القانونية  ) ب
 .التمويل على دفعات حسب سير العمل  ) ت
 .التمويل وفق الئحة االئتمان الخاصة بالبنك  ) ث
 .التمويل يسلم كشف بأسماء األعضاء إلى البنك قبل بداية  ) ج
 تحدد المساحات بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة   ) ح

 
  %16إقراض الجمعيات يمثل 

  %84إقراض األفراد يمثل 
  

ل بالقرض  .200   :المشروع المَموَّ
 .يشترط أن يُظِھر المقترض جديته في إقامة المشروع، أي يشرع في تجھيز البنيات األساسية على األقل

  
  :نسبة تمويل المشروع  .201
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 %30 -% 15مساھمة المقترض بنسبة تتراوح بين يشترط 
  

  :ضمان وصوالت المخازن  .202
 .المخازن المبردة مملوكة للقطاعين العام والخاص وھي نادرة بشكل عام. محصورة فقط في محصول البطاطس

  
  :مؤسسات التسويق االحتكارية والتنسيق معھا  .203

 .ال توجد
  

  :نسبة القروض الممنوحة لھمتدريب المقتَِرضين المحتََملين و  .204
 .ال يوجد تدريب معين

  
  :خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي  .205

ك  اإلرشاد والبحث الزراعي لديه مقدرات وخبرات علمية وعملية طويلة، ولكن تقف المقدرات المادية بالتحديد كسبب مباشر في عدم تنفيذ ذل
اك بعض الضعف بسبب نقص لإلرشاد والبحث دور في تحسين أ. الدور بكفاءة عالية ديدية، ولكن ھن درتھم التس الي مق زارعين وبالت داء الم
 .المقدرات المادية

  
  :حجم القروض المقدمة للمشاريع ذات مصادر ري دائمة أو شبه دائمة  .206

  .من حجم القروض الكلية% 85المشاريع التـي لديھا مصدر ري دائم تمثل 
 

  :راض والتحصيلحجم العمل المحدد لمأموري اإلق  .207
 .ال يوجد سقف أعلى لحجم العمل المقرر لكل واحد منھم

  
  ):برنامج حاسب آلي(توفر قاعدة بيانات   .208

 .تتوفر قاعدة بيانات فعالة لدى البنك
    

  :توفر قاعدة معلومات عن المقترضين لدى البنك المركزي  .209
ي، ولكن ش ى االستعالم اإللكترون وم عل ل توجد قاعدة بيانات تق اريخي للعمي ذه القاعدة لتغطي السجل الت رع البنك المركزي في تحديث ھ

 .لخمس سنوات سابقة
  

  :برامج استقطاب المدخرات من المقترضين  .210
ل  ة كشرط لتموي دخرات بحدود معين ك، ولكن ال تشترط وجود م دى البن دخراتھم ل ع م ى تجمي ثھم عل تقدم المؤسسة التوعية للمتعاملين وتح

 .في التمويالت األكبر يشترط وجود حساب جاري متحرك). Microcredit(رضين صغار المقت
  

  :مدى استقاللية البنك  .211
  ً  .غير مستقل استقالالً كافيا
  ديونيات ولكن ال توجد ة للم ة الجدول ع البنك في حال تم التنسيق م ا ي اً م اً ولكن غالب ة أحيان ل الدول دخالت من قب تحدث بعض الت

 .إعفاءات
  

  :ارسة األعمال البنكية والتجارية المختلفةمم  .212
 :يقوم البنك باألعمال التالية

 استقطاب مدخرات الجمھور.  
 تقديم بعض اإلقراض التجاري. 
 فتح االعتمادات والحسابات والتحويل والصرافة 

  
213.   ً   :تقييم المحفظة المالية وشروط اعتبار الدين ھالكا

 :يصنف التمويل لخمسة مستويات. نوية للديون الھالكة أو المشكوك في تحصيلھايتم تقييم شامل للمحفظة وتوضع مخططات س
  1نسبة المخصص  –وھو الذي لم يحن أوان استحقاقه ): غير المصنف(التمويل العادي%  
 2نسبة المخصص  –استحق السداد ولم يصل إلى ثالثة شھور : تمويل يشوبه الضعف% 
 20نسبة المخصص  –شھور  6شھور وأقل من  3عميل لفترة إذا تخلف ال: تمويل دون المستوى العادي% 
 50نسبة المخصص  –شھر  12شھور وأقل من  6إذا تخلف العميل لفترة : تمويل مشكوك في تحصيله% 
 100نسبة المخصص  –إذا تخلف العميل عن السداد لفترة عام وأكثر : تمويل رديء% 

  
  :أ الثواب والعقاب بحق العمالء المتخلفين عن التسديدتطبيق مبد  .214
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 .ال يطبق ھذا المبدأ
  

 :2009-2005الوضع التحصيلي لقروض البنك  .215
  

  المبالغ المستحقة السنة
 )بالعملة المحلية(

  المبالغ المحصلة
 )بالعملة المحلية(

 النسبة

2005 215,685,919 150,904,954 70% 

2006 289,611,529 202,960,653 70% 

2007 530,848,686 311,225,189 59% 

2008 955,463,517 673,694,692  71% 

 %78 773,643,860 991,851,104 )تقريبـي( 2009

  
ً  2.3= الدوالر    .جنيه سوداني تقريبا

  
 :وجود دائرة متخصصة في إدارة المخاطر  .216

  .يتوفر لدى البنك ھذه الدائرة
  

  :التأمين الزراعي  .217
تأمين المحصولي بمشروع الجزيرة لمحصول القطن استفاد منه حوالي ستة آالف مزارع، ثم شملت التغطية كافة أقسام المشروع بدأ ال  

أما الثروة الحيوانية فدخلت ضمن التغطية التأمينية عام . وانتقلت من القطاع المروي لتضم إليھا القطاع المطري ثم القطاع البستاني وقطاع الغابات
1992.  
  

ا   .218 ـي يغطيھ أمين، زادت المخاطر الت ة الت ومع تنوع المحاصيل وتنوع نظم الري المستخدمة وإدخال قطاعات ومناطق جديدة ضمن مظل
مل  ي ليش أمين الزراع ات الت اع درج اض أو ارتف َرد وانخف ة أو البَ رق والعطش والعواصف الترابي راض والغ ات واألم أمين المحصولي اآلف الت

  .ن الزراعي فھي النفوق واإلجھاض والسرقة وھالك الدواجنأما مخاطر التأمين الحيواني التـي يغطيھا التأمي. الحرارة والحرائق
  

أمين الزراعي وتوسع   .219 ار الت ادة انتش ه زي تج عن أمين الزراعي ن م إعالمي حول الت ام وزخ ائل اإلعالم والمنشورات اھتم أوجدت وس
نِينالمساحات والمحاصيل المغطاة، كذلك زيا   .دة عدد المَؤمِّ

  
  :والجدول أدناه يعطي ملخصاً لذلك

  

  القطاعات عدد المشتركين المحاصيل )فدان(المساحة الموسم

 المروي 6.300  .القطن 22.064,50 2002

2007  800644.00  
ن ذرة,القط م,ال ري, السمس ن المط ح، القط ذرة ,القم ال
  .الدخن,زھرة الشمس, الشامي

  130.000حوالي 
روي وال ري الم مط
  والبستاني

2008  2347000.00  
ن ذرة,القط م,ال ري, السمس ن المط ح، القط ذرة ,القم ال
  .الدخن،القوار،الموز،الخضروات, زھرة الشمس, الشامي

ن  ر م أكث
150,000  

  كل القطاعات

  
غ ، إذ ارتفعت 2008إلى  2002وتشير المؤشرات المالية والفنية على توسع التأمين الزراعي خالل األعوام   .220 ألف  685األقساط من مبل

  .2008جنيه عام  مليون 11إلى  2002ألف جنيه عام  80، كما ارتفعت قيمة المطالبات من 2008جنيه عام  مليون 26إلى مبلغ  2002جنيه عام 
  

واني خالل األعوام   .221 أمين الحي ى  2002كما تشير المؤشرات المالية والفنية على توسع الت ن، إذ ارتفعت األ2008إل ألف  300 قساط م
  .2008جنيه عام  ألف 383لتصبح  2002ام جنيه ع ألف 187، فيما ارتفعت المطالبات من 2008جنيه عام مليون  1.4 إلى 2002جنيه عام 

  
  :عادة التأمينإ

ھا شركات إعادة التأمين تعتبر إعادة التأمين من األسس التـي يقوم عليھا تطبيق برنامج التأمين الزراعي، لذلك أشركت شركة شيكان مع  .222
الم وھي شركة ي الع أمين ف ر شركات الت ار إحدى أكب م اختي د ت ذ، وق ي التنفي ة وأيضاً ف أمين وإجراء الدراسات الالزم ق الت ي التحضير لتطبي  ف

(PartnerRe)  التـي راجعت الدراسة التـي أجرتھا سابقاً شركة إدارة المخاطر الزراعية البريطانية وأكدت(PartnerRe)  إمكانية وجدوى تطبيق
أمي ال الت ة في أعم دت دورة تدريبي م عق ق ومن ث ن برنامج التأمين الزراعي في السودان، ووضعت بالتعاون مع شركة شيكان األسس الفنية للتطبي

  .الزراعي شارك فيھا عدة جھات ذات عالقة بالتأمين الزراعي
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ة وقف الخسارة أول موسم يغطيه إعادة التأمي 2002/2003كان موسم   .223 بواسطة شركة  (Stop Loss Treaty)ن من خالل عقد اتفاقي

(PartnerRe) . ع غ وتشير البيانات إلى التوسع في إعادة التأمين بحيث ارتف ه من مبل اد تأمين غ المع ام  80المبل ه ع غ  2003ألف جني ى مبل  1.4إل
  .2006جنيه عام  مليون

  
  

أم  .224 ة، أما برامج التدريب المتعلقة بالت رامج التدريبي دورات والب د من ال د العدي م عق داخلي ت ى المستوى ال دة، عل ين الزراعي فكانت عدي
  .وكذلك على المستوى الخارجي حيث كان ھناك زيارات لعدة دول كإيران والمغرب وتونس والنيجر

  
ر. كما قدمت الدولة الدعم الكبير لتعزيز تطبيقات التأمين الزراعي في السودان  .225 أمين الزراعي باالستمرار في ويب دعم الحكومي للت ز ال
ة المحاصيل% 50سداد  ة السودانية من حيث. من األقساط الكلية المصدرة في مختلف القطاعات ولكاف ات أن حصة الحكوم تسديد  وتشير البيان

ً من مجموع % 50وھو ما يعادل  2008-2002جنيه خالل الفترة من  مليون 33أقساط التأمين قد بلغت    .األقساط الكلية تقريبا
  

ام   .226 ة ع ي نھاي ة ف د أصدرت الدول أمين،  2003وق م الت ة ودع اطر الزراعي ار المخ انون صندوق درء آث ذا ق اء ھ ن إنش دف م ان الھ وك
  :الصندوق ما يلي

 درء المخاطر الزراعية. 
 دعم وتشجيع االھتمام بالزراعة وتطوير القطاع الزراعي ونقل التقنيات الحديثة. 
 ية المناطق المتأثرة بالمخاطر الزراعيةتنم. 
 تشجيع ودعم شركات التأمين العاملة في مجال التأمين الزراعي. 
 تحقيق استقرار المنتجين من خالل تعويضھم عن خسائرھم. 
 غرس روح التكافل بين المزارعين. 
 توفير غطاء إعادة التأمين. 

  
  :التأمين الزراعي والبنك الزراعي السوداني

أمين . نالحظ فإن التأمين الزراعي في السودان مستقل استقالالً كامالً عن البنك الزراعي وتمارسه شركة حكومية مستقلةكما   .227 م يكن الت ل
 ً ا ؤخراً إلزامي أمين . الزراعي لبعض المخاطر إلزامياً من قبل البنك الزراعي في السابق، ولكن أصبح م واع وشروط الت ة أن ات المرفق ين البيان وتب

  :ي يطلبھا البنكالتـ
  

 :التأمين على اآلليات الزراعية .1
ويقوم البنك بتأمين ھذه اآلليات ومن ثم يتم إضافة ) الخ...الجرارات، الحاصدات (يتم تأمين اآلليات الزراعية ذاتية الحركة تأميناً شامالً   

أمين وتحمل (مبلغ التأمين لألقساط التـي يدفعھا المزارع  زم بالت زارع مل ةأي أن الم ة األخرى ). التكلف ات الزراعي المسحوبة، وحدات (اآللي
  .تأمينھا اختياري ويفضل البنك أن يتم تأمينھا) الخ...الري 

  :ھامش التأمين
  من قيمة اآللية للتأمين الشامل% 1

  .ع في ذلكمن قيمة اآللية للتأمين الشامل مضافاً إليه التأمين ضد الشغب، ويتم التأمين ضد الشغب إذا رغب المزار% 1.5
  
 :التأمين على المحاصيل .2
أمين. يتم تأمين المحاصيل اإلستراتيجية وھي القمح والقطن: الزراعة المروية - ة الت زارع بإحضار وثيق َزم الم أمين . ويُل ة الت غ تكلف وتبل
ن على المحاصيل األخرى في التأمي. األخرى% 50من تكلفة التأمين وتتحمل وزارة المالية الـ% 50من تكلفة اإلنتاج ويتحمل المزارع % 7

 .من تكلفة التأمين% 50الزراعة المروية أصبح ملزماً للمزارع حسب سياسة التمويل ھذا العام ويتم بنفس النسبة وتتحمل وزارة المالية 
ة - ة اآللي ة المطري ة ھ: الزراع ة المطري ة اآللي اع الزراع م محاصيل قط اع وأھ ذا القط ي ھ ل المحاصيل ف ى ك أمين عل تم الت ذرة ي ي ال

أمين ة الت زارع بإحضار وثيق َزم الم م، ويُل أمين . والسمس ة الت غ تكلف زارع % 7وتبل ل الم اج، ويتحم ة اإلنت ن تكلف أمين % 50م ة الت ن تكلف م
 .األخرى% 50وتتحمل وزارة المالية الـ

  
 :التأمين على الحيوانات المزرعية .3
زات المزرعةمن قيمة ال% 7.5-5تكلفة التأمين من : التأمين على األبقار - ع وتجھي ة القطي في الممارسة . حيوان، ويتوقف ذلك على حال

 .والمزارع ملزم بإحضار وثيقة التأمين وتحمل التكلفة% 5.5-5الفعلية تتراوح تكلفة التأمين من 
دواجن - ى ال أمين عل دواجن البياضة : الت أمين ال ة الت غ تكلف ة % 3تبل دواجن الالحم ام، وال ي الع ي % 1.5ف وم، و 45ف زم ي زارع مل الم

 .بإحضار وثيقة التأمين وتحمل التكلفة
  

ـي   .228 ومن ھذا يتضح أن سياسات التمويل تضمنت إلزامية التأمين ويتم التنفيذ فعالً وأصبح شرطاً واجباً للتمويل إال من بعض الحاالت الت
ه لم تتمكن فيھا الفروع من التنفيذ لظروف خارجة عن اإلدارة، ولكن المؤكد أن التأمي اً لكل األنشطة، إذ أن ن ومنذ بداية الموسم الحالي أصبح واجب

ك حسب األقساط  ع األنشطة وذل واني وجمي اج الحي د شمل كل المحاصيل واإلنت ا اآلن فق ات بصفة خاصة، أم ى اآللي كان قاصراً في السابق عل
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ه من  أمين ممتلكات وم بت أن البنك الزراعي يق اً ب ة المحددة بواسطة شركة شيكان، علم ات ونقدي دى شركة شيكات ...مخازن ومحاصيل وآلي خ ل ال
  .للتأمين

  
III. سياسات وإجراءات مواجھة المخاطر في القرض الفالحي )CAM( – المغرب 

ه في   .229 ـي يمكن أن تواجھ ة الت يتخذ القرض الفالحي العديد من اإلجراءات والتدابير للتقليل من جميع أنواع المخاطر المصرفية والطبيعي
  .ورد في االستبيان الخاص به وما تم الحصول عليه أو جمعه من معلومات بخصوص التأمين بأشكاله المختلفة ضوء ما
  

  :ملخص لإلجراءات التـي يتخذھا القرض الفالحي للتقليل من المخاطر
  :يبيّن العرض التالي موقف البنك من العديد من إجراءات تقليل المخاطر

  
 :Immovable mortgageضمانات غير منقولة  قبول  .230

 تشترط المؤسسة تقديم أموال غير منقولة لضمان القروض التـي تصدرھا. 
  ًدا ادير الصغيرة ج ة أو القروض ذات المق جميع أنواع القروض تتطلب رھن أموال غير منقولة ما عدا القروض الخاصة بالمكنن

 .نكتفي بأموال منقولة
 العقارية من طرف الزبون نفسه تتم عملية الرھن عن طريق التسجيل بالمحافظة. 
  درھم يتحملھا الزبون 150تكاليف الرھن محصورة في. 
 وال  .البنك ھو الذي يقوم بتقييم قيمة األموال المرھونة على حسب أسعار السوق ة األم أو  ٪100في غالب األحيان تكون نسبة قيم

 .أكثر من قيمة القروض
  

 :Movable collateralضمانات منقولة  قبول  .231
 يتم قبول أموال منقولة كتكملة لألموال غير المنقولة إذا كانت قيمتھا غير كافية. 
  تقدر قيمة ھذه الضمانات  .يتحملھا المقترض من قيمة القرض ٪5.0زائد  درھم 150يتم تسجيل ھذه الضمانات بالمحاكم و تكلفتھا

  .طبقاً ألسعار السوق ويقوم بعملية التقييم مأمور اإلقراض
  

 :دراسة الجدارة االئتمانية والمقدرة التسديدية  .232
  تقوم المؤسسة بإجراء دراسة عن الجدارة االئتمانية والمقدرة التسديدية للمقترض ولمشروعه باستعمال وتفحص حساب األرباح و

 .الخسائر وكذلك التمويل الذاتي للمشروع وموازنة التدفق النقدي للعمل المزرعي
 اً يقوم بھذه الدراسات أخص ك وفق ائيون بالوكاالت، بالمديريات الجھوية وكذلك أخصائيون بمديريات الشبكة وبالمقر المركزي وذل

 .لسقوف القروض المسموح بھا والمحددة حسب المستويات الوظيفية
 اك نظام ة حيث ھن اتي  تدرس كافة الطلبات كيفما كان حجم القروض بنفس الطريقة ما عدا بالنسبة لزبائن الصناديق المحلي معلوم

 .موحد
  

 :المستويات الوظيفية التـي تتخذ قرار اإلقراض  .233
 درھم 750,000فى حدود         :الوكاالت البنكية -
  مليون درھم 2درھم إلى حدود   750,000من    : الجھوية   المديريات -
 مليون درھم 10مليون إلى  2من :      مديرية الشبكة   -
  مليون درھم 10 منأكثر      :   وضالمركزية للقر ةالمديري -
  

 :أھمية توفر مصادر دخل أخرى للمقترض  .234
ترط  راً  المؤسسةال تش ك نظ وع وذل ذا التن اطق  ھ ى حسب المن ية عل ة الماش واع الزراعات أو تربي ة وأن واع الضيعات الفالحي الختالف أن
  .خضروات والفواكه إلى آخرهفھناك مزارعون مختصون في الحبوب و ھناك من ھو مختص في ال ،والجھات

  . الشخصي االستھالكال يشترط تحويل الراتب إال في حالة قروض من أجل السكن أو 
  
  

 :أنواع القروض المقَدَّمة وتوزيعھا الجغرافي  .235
 :تقدم مؤسستنا جميع أنواع القروض الزراعية بما في ذلك

 . تمويل المواسم الزراعية و تربية المواشي -
 . زينتمويل التخ-
 . تمويل االستثمارات -
  

 .من االحتياجات ٪80نسبة التمويل تصل إلى 
  :تتوزع ھذه القروض على جميع المناطق الجغرافية بالنسب المئوية التالية 

  تمويل االستثمار                    تمويل المواسم الزراعية                     مديرية الشبكة
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  ٪31                                       ٪20                 المنطقة الوسطى           *
  ٪21                                        ٪15   المنطقة الشمالية                         *
  ٪32                                        ٪15   المنطقة الجنوبية                         *

  ٪16                                        ٪50لمقاوالتية                          الشبكة ا* 
    

 :إصدار قروض مضمونة بواسطة عقود آجلة  .236
 .ال ليس ھناك قروض مضمونة بواسطة عقود آجلة

    
 :إقراض األفراد والجمعيات  .237

ى حدهبصفة عامة تقرض مؤسستنا األفراد و التعاونيات الفالحية الم ة عل ك بدراسة كل حال ات . رخصة وذل درس الطلب ات ت بة للجمعي بالنس
  .على الصعيد المركزي

  
ل بالقرض  .238  :المشروع المَموَّ

  .البدء أو استكمال أو تطوير: تقرض المؤسسة جميع الحاالت
  

 :نسبة تمويل المشروع  .239
  ٪30تشترط مساھمة المقترض فيما يخص االستثمار في حدود ال تقل عن 

    
 :ضمان وصوالت المخازن  .240

 .نعم يوجد لدى مؤسستنا ضمان وصوالت مخازن في حالة تمويل التعاونيات الوطنية المختصة بتسويق الحبوب
  

 :مؤسسات التسويق االحتكارية والتنسيق معھا  .241
  : ھناك مؤسسات تسويق احتكارية

  .معامل السكر التـي تحتكر تسويق محصول النباتات السكرية -
  .الشركة الوطنية للبذور فيما يخص بدور الحبوب والبطاطس -
  

 :تدريب المقتَِرضين المحتََملين ونسبة القروض الممنوحة لھم  .242
  .ال يتم تدريبھم

  
 :خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي  .243

  :مغرب عدد كبير من المتدخلينيقوم اإلرشاد والبحث الزراعي بدور ھام من أجل تطوير الزراعة وتربية المواشي حيث يوجد بال
  معاھد زراعية للتعليم العالي 3: التعليم الزراعي -

  معاھد للتعليم التقنـي 19                        
  مركز للتأھيل الزراعي 25                        
  ثانويات زراعية     9                        

  .ه الجھوية الثمانيةالمعھد الوطنـي للبحث الزراعي بمراكز -
  :اإلرشاد الفالحي -

  مديرية جھوية للزراعة 40                        
  مكاتب جھوية لالستثمار الفالحي 9                        
  غرفة فالحية 37                        
  تعاونية فالحية 3300                        
 عية مھنيةجم 417                        

  
 :حجم القروض المقدمة للمشاريع ذات مصادر ري دائمة أو شبه دائمة  .244

  ٪5.3مليون درھم أي نسبة  5,601.4بقدر  2009مليون درھم مقارنة مع مجموع القروض لسنة  300
  

 :حجم العمل المحدد لمأموري اإلقراض والتحصيل  .245
  .لأو مأمور تحصي ضيتم تحديد محفظة كل مأمور اقترا

  .يختلف العدد حسب حجم الوكاالت البنكية
  .ليس ھناك مكافآت خاصة في حين وجود مكافآت شمولية على حسب النتائج المحصل عليھا من طرف الوكالة

  
 ):برنامج حاسب آلي(توفر قاعدة بيانات   .246

  .تتوفر ھذه القاعدة لدى المؤسسة
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 :لمركزيتوفر قاعدة معلومات عن المقترضين لدى البنك ا  .247

  .تتوفر ھذه القاعدة لدى البنك المركزي
  

 :برامج استقطاب المدخرات من المقترضين  .248
  .يشترط أن يكون ھناك توطين المداخل الزراعية دون تحديد سقف مبدئي

  :حجم المدخرات بأنواعھا المختلفة مقارنة بحجم القروض لألعوام الثالث السابقة
  

  جاري القروض                         الودائع          السنة
 مليار درھم 47.28مليار درھم             47.0        2009
 مليار درھم 42.8مليار درھم               43.8        2008
  مليار درھم 35.2مليار درھم               40.8        2007

  
 :مدى استقاللية البنك  .249

ى شركة  2004ھناك استقاللية تامة منذ سنة  ـي للقرض الفالحي إل ة تسمى الصندوق الوطن ل المؤسسة من مؤسسة عمومي م تحوي حيث ت
ً  .مساھمة اسمھا القرض الفالحي للمغرب   .عندما تتدخل الدولة من أجل إعفاء أو تأجيل جماعي يتم التنسيق مع المؤسسة مسبقا

  
 :ممارسة األعمال البنكية والتجارية المختلفة  .250

  .من الحجم الكلي لمحفظة البنك ٪50نسبة ھذه األعمال تمثل أقل من . سسة بجميع األعمال البنكية المختلفةتقوم المؤ
  

251.   ً  :تقييم المحفظة المالية وشروط اعتبار الدين ھالكا
 نعم تقوم مؤسستنا بعمل تقييم شامل للمحفظة المالية للقروض.  
  من المحفظة الكلية للقروض للعام الماضي ٪7.6نسبة المخصص للقروض الھالكة للعام الماضي ھي. 
 يعتبر الدين ھالكاً ويستلزم وضع مخصص له: 

  .أشھر 6بالنسبة للقروض الممنوحة على شكل خطوط اعتماد عندما تفوق مدة عدم تشغيل الحساب الجاري  -
  .أشھر ابتدءاً من تاريخ االستحقاق 3بالنسبة للقروض األخرى عندما تمر فترة  -

  
 :مبدأ الثواب والعقاب بحق العمالءتطبيق   .252

  .يؤخذ بعين االعتبار جودة الملتزمين بالتسديد أثناء إعطاء قروض جديدة
  .كفوائد تأخير ٪2ھناك عقوبات للمماطلين حيث تحتسب 

  
 :دائرة إدارة المخاطر  .253

  :توجد ھناك دائرة خاصة بإدارة المخاطر مديرھا ھو
  السيد ركاك عبد العلي

  Regag@creditagricole.ma: يبريد إلكترون
    

  :التأمين الزراعي  .254
أ وم بتشجيع إدخال الت مين الزراعي نظراً لما تشكله الكوارث الطبيعية من تھديد لإلنتاج الفالحي والحد من االستثمار في ھذا القطاع، فإن الدولة تق

أمين الخاصة...لمعلوم أن الكوارث الطبيعية كالحريق والبََرد ومن ا. بمختلف أنواعه ل شركات الت وارث . الخ يتم تأمينھا من قب ا يخص الك ا فيم أم
  .الطبيعية كالجفاف فتستوجب إعانة خاصة من قبل الدولة

  
  :يھدف تطوير التأمين الفالحي في المغرب إلى ما يلي  .255

  ً  .في المناطق الواعدة تشجيع المزارعين على االستثمار، خصوصا
 تعزيز القدرات االقتراضية والمالية للمزارعين. 
 المساعدة في تسديد القروض التـي تقدمھا البنوك للمزارعين وبالتالي تشجيعھم على تمويل القطاع الزراعي. 
 التخفيف من عبء تقديم الدولة المساعدات المالية للمزارعين في حالة حدوث الكوارث الطبيعية. 

  :أنواع التأمين الزراعي في المغرب  .256
 :التأمين ضد البََردْ  .1

ـي يس ة الت ة والنوعي ائر الكمي دير الخس ى تق دان الفالحي إل أمين المتخصصة في المي ه شركات الت ببھا يھدف نظام التأمين ضد البََرْد الذي تقدم
  .ْد قيمة المحصول المصرح بھا من طرف المزارعويغطي نظام التأمين ضد البَرَ . تساقط البََرْد على الفواكه أو محصول الحبوب

  
أمين% 10تجدر اإلشارة إلى أن المؤمن يتحمل  ة الت ك نظراً . من قيم ة في تراجع مستمر، وذل بة المساحات المؤمن ولكن من المالحظ أن نس

  .التـي يدفعھا المشاركون في التأمين) األقساط(الرتفاع قيمة االشتراكات 
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 :التأمين ضد الحريق .2
ةي ى أن الفالحين . شمل التأمين ضد الحريق الحبوب، والتبن، والكأل، والحمضيات، واآلالت الفالحية وكذلك األبنية المزرعي وتجدر اإلشارة إل

  ).شھري مايو ويونيو(يلتجئون باألساس إلى تأمين محاصيل الحبوب ضد الحريق وذلك قبل الحصاد 
  

الحبوب في % 4ألف ھكتار، أي  200موسم فالحي جيد  ال يتعدى مجموع مساحات الحبوب المؤمنة خالل من مجموع المساحات المزروعة ب
  .المغرب

  
 :التأمين ضد الرياح القوية والعواصف .3

ق أمين ضد الحري ى أن . إن التأمين ضد الرياح القوية والعواصف يعنـي فقط أصحاب البيوت المغطاة مع ضرورة ربطه بالت وتجدر اإلشارة إل
ياح القوية والعواصف مشروط بأن يتم إقامة وتثبيت البيوت المغطاة من قبل خبراء في الميدان مع ضرورة وجود حواجز للحد التأمين ضد الر

  .من سرعة الرياح
  
 :التأمين ضد الجفاف .4

ع أو دالً من كل أرب خمس سنوات  لقد تكررت ظاھرة الجفاف في المغرب خالل العقدين األخيرين، حيث أصبح معدل حدوثھا مرة كل سنتين ب
  .في السابق

  
ى  اف، تعمل وزارة الفالحة في المغرب عل ية لظاھرة الجف ى معالجة مؤسس تراتيجية ترتكز عل ذا الوضع، وفي إطار وضع إس ولمواجھة ھ

ت. تطوير التأمين الفالحي وخاصةً ضد الجفاف ؤمن في المجال الزراعي حيث تس م م ى وتعتبر التعاضدية الفالحية المغربية للتأمين أھ حوذ عل
  .من حصة السوق% 70أكثر من 

  
 :الماشية نفوقالتأمين ضد  .5

ة التعويض . األبقار فقط، بحيث ال يشمل الماشية األخرى نفوقيغطي ھذا النوع من التأمين أخطار  غ قيم وان المؤمن % 80وتبل من ثمن الحي
  .قيمة المقدرة والمحددة سلفاً لكل رأس بقرعنه والمصرح به من طرف المعنـي باألمر، علماً أن قيمة االشتراك ال تتعدى ال

  
ود ى مشاكل . وعلى الرغم من ذلك يبقى انتساب الفالحين لھذا النوع من التأمين محدود جداً حيث ال يتعدى عشرات العق ذا الوضع إل ويعزى ھ

  .حة من شأنه أن يعطي زخماً جديداً لھذا التأمينوتجدر اإلشارة إلى أن نظام تعريف األبقار الذي تقوم به حالياً وزارة الفال. تحديد ھوية القطيع
  

  :الدور الحكومي في تطوير خدمات التأمين الفالحي وأھم معوقات انتشارھا
ة   .257 ر نشر ثقاف أمين عب عالوةً على وضع التشريعات الخاصة بنظم التأمين والعمل على تطبيقھا، تقوم الدولة بدور ھام لتطوير خدمات الت

  .زارعين وتقديم الدعم المالي المباشر لبعض أنواع التأمين كالجفافالتأمين بين الم
  
وعلى الرغم من المجھودات التـي تقوم بھا الدولة والقطاع الخاص من أجل تطوير خدمات التأمين الفالحي في المغرب، فإن ثقة التأمين   .258

  :الزالت محدودة في المناطق الريفية وذلك لعدة أسباب منھا ما يلي
ذا ارت - ر تعرضاً لھ اطق األكث ة عدد المشتركين وتواجدھم في المن َرْد نظراً لمحدودي أمين ضد البَ فاع كلفة التأمين وخصوصاً بالنسبة للت

 ).Adverse Selection(الخطر 
 .عدم اقتناع بعض المزارعين بالتأمين نظراً العتبارات دينية -
 .بوليصة تأمين شاملتغطية التأمين لبعض المخاطر دون أخرى بدالً من تقديم  -
 .صعوبة منح تأمين فردي وخصوصاً بالنسبة للجفاف -
 .ضعف مستوى التعويضات الممنوحة -
ونھم  - زارعين من تسديد دي اء الم دخل إلعف اعتبار التأمين بمثابة مصاريف إضافية تزيد من تكلفة اإلنتاج خصوصاً إذا علمنا أن الدولة تت

 .في حالة توالي سنين الجفاف
 .سويق التأمين إلى المزارعين مع ضعف التنظيمات المھنية للمزارعينضعف عملية ت -

  
  :تطوير خدمات التأمين الفالحي في المغرب

  :يعتمد على ما يلي Weather-Based Indexيجري حالياً دراسة إمكانية تطبيق نظام جديد لتأمين زراعة الحبوب ضد الجفاف أي   .259
ين ) حريق، البََردْ الجفاف، ال(تغطية شمولية لعدة مخاطر  - ويعتمد على مقاربة التأمين الفردي وتقييم المحصول على مستوى الفرد آخذاً بع

 .وتختلف ھذه الحزم حسب المناطق الفالحية آخذاً بعين االعتبار أھم المخاطر الطبيعية. االعتبار خصوصيات كل مزرعة
زارع الصغيرة - بة للم ة بالنس ات األمطار الھاطل دار كمي نة  وتجدر. مق ذ س وم من ى أن وزارة الفالحة تق ارة إل بكة  2002اإلش ز ش بتعزي

 .محطة رصدية أوتوماتيكية لتاريخه 56محطات األرصدة الجوية في المناطق الفالحية ذات المؤھالت المالئمة للتأمين، حيث تم إقامة 
  

  .لألقساط المطلوبة وذلك في جعلھا في متناول المزارعينوتجدر اإلشارة إلى أن تسويق ھذا النظام الجديد يبقى مشروطاً بدعم الدولة   .260
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  :Credit Agricoleالتأمين الزراعي والقرض الفالحي   .261
  :يشترط القرض الفالحي المغربي بأن يقوم المقترض بالتأمين في الحاالت التالية

 .التأمين ضد الجفاف في حالة قروض زراعة الحبوب ويتم ذلك عن طريق صندوق الطوارئ -
 .التأمين على آالت الجر والنقل لدى شركات التأمين الخاصة -
 .التأمين على الحياة بالنسبة لقروض السكن أو االستھالك لدى شركات التأمين الخاصة -

  
IV. سياسات وإجراءات مواجھة المخاطر في البنك الوطنـي الفالحي )BNA( – تونس  

ه يتخذ البنك الوطنـي الفالحي العديد من اإلجراءات و  .262 ـي يمكن أن تواجھ ة الت التدابير للتقليل من جميع أنواع المخاطر المصرفية والطبيعي
  .في ضوء ما ورد في االستبيان الخاص به وما تم الحصول عليه أو جمعه من معلومات بخصوص التأمين بأشكاله المختلفة

  
  :ملخص لإلجراءات التـي يتخذھا البنك للتقليل من المخاطر

  :لي موقف البنك من العديد من إجراءات تقليل المخاطريبيّن العرض التا
  

 :Immovable mortgageضمانات غير منقولة  قبول  .263
ً للغراسات والبناءات الريفية  ً للحصول على القروض الفالحية الطويلة المدى والموجھة خصوصا ً أساسيا تمثل الرھون العقارية شرطا

وتتم عملية الرھن بالنسبة للعقارات المسجلة بإدارة الملكية العقارية لدى ھذه اإلدارة مقابل . غھاوإحداث اآلبار وغيرھا وذلك مھما كان مبل
مع العلم أن كل قرض يوثق بعقد يقع تسجيله . دنانير عن كل رسم عقاري 8من مبلغ القرض يتحمله المقترض مع إضافة  %2معلوم يساوي

دينار عن الصفحة بالنسبة لقروض االستثمار  15فحة الواحدة بالنسبة للقروض الفصلية ودينار عن الص 1لدي قباضة المالية بمعلوم يساوي 
  . المتوسطة والطويلة المدى

  
 ويقوم بتقييم الضمانات رؤساء الفروع، التقنيين والمھندسين المكلفين بتقييم المشاريع والمھندس المعماري التابع للبنك باالعتماد على  .264

غير أنه يقع اللجوء آلياً إلى خبير مستقل عند أول عملية تقييم بالنسبة للحرفاء الذين تبلغ تعھداتھم أو تفوق مبلغ . ألمالك المماثلةاألسعار المتداولة ل
من قيمة الضمان ويطلب من المستثمر توفير اعتماد % 70ھذا ويحاول البنك في أغلب األحيان أن تكون نسبة القرض في حدود . دينار 500,000

  .من قيمة المشروع% 30قيمته  ذاتيا
  

 :Movable collateralضمانات منقولة  قبول  .265
  :يتم قبول األموال المنقولة باألساس لضمان القروض الموسمية والقروض المتوسطة المدى

ة والمواش) المحصول(توثق ھذه القروض أساساً برھن على الصابة : أ ـ ضمانات القروض الموسمية  ا يمكن للبنك . يوالمعدات الفالحي كم
ى جرار  ات، رھن عل ى األجور والمرتب وذلك حسب حجم القرض وإمكانيات المقترض أن يطلب ضمانات تكميلية كرھن عقاري، إحالة عل

  ...أو آلة حصاد
ا بواسطة: ب ـ ضمانات القروض المتوسطة المدى ع اقتناؤھ القرض ھي  األصل بالنسبة لھذا النوع من القروض أن تكون المعدات التـي وق

ذه . نفسھا موضوع الرھن، خاصة إذا كانت لھا بطاقات رمادية يتم ترسيم امتياز عليھا يمنع صاحبھا من التصرف فيھا خالل مدة القرض وھ
  .القاعدة ال تنفي أن للبنك حق المطالبة بضمانات تكميلية أخرى

  
ة . ية مقابل رھن ودائع، أسھم أو سنداتھذا كما يمكن لحرفاء البنك الحصول على قروض موسمية أو استثمار  .266 إن قيم ة ف ذه الحال وفي ھ

  .من قيمة الضمان%  80القرض ال تتعدى 
  

ة   .267 ل  )رھن المحاصيل والمواشي(وتتم عمليات تسجيل ھذه الرھون حسب نوعھا سواء لدى دوائر المالي تسجيل (أو مصالح وزارة النق
  . ويتحمل المقترض كل المصاريف الناجمة عن ذلك. )رھن األسھم(أو الشركات المعنية  )االمتياز على العربات ومراكب الصيد البحري

  
 :دراسة الجدارة االئتمانية والمقدرة التسديدية  .268

ديدية للمقترض ومشروعه درة التس ة والمق دارة االئتماني ة مفصلة عن الج ى دراس راض الزراعي إل ات اإلق ل عملي ذه . تخضع ك وم بھ ويق
ة الف كالدراس ة للبن ة والمصالح المركزي الفروع واإلدارات الجھوي دون ب ون المتواج ون الزراعي ون و المھندس ات . ني ة ملف ت دراس وإذا كان

 ً   :  القروض الموسمية ترتكز باألساس على المقدرة التسديدية، فإن دراسة المشاريع االستثمارية تشمل أيضا
 
  ةحساب األرباح والخسائر لألعمال الزراعية السنوي. 
  موازنة التدفق النقدي)cash flow budget (للعمل المزرعي. 
  

 :عدد المستويات الوظيفية التـي تتخذ قرار اإلقراض  .269
  :تتخذ قرارات اإلقراض من قبل الھياكل المعنية حسب الصالحيات المحددة لكل منھا

  ـ رئيس الفرع مع موافقة المدير الجھوي 
  ة مع موافقة المدير المكلف باإلدارة ـ رئيس الدائرة بالمصالح المركزي

  ـ المدير المكلف باإلدارة مع موافقة المدير المكلف باإلدارة المركزية
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  ـ لجنة القرض بالبنك
  .ماليين دينار 3ـ اللجنة التنفيذية للقرض بالنسبة للقروض التي تفوق 

  
 :أھمية توفر مصادر دخل أخرى للمقترض  .270

ة، صناعة (الدخل للمقترضين ال يشترط البنك تنوع مصادر  خ... زراعة، تجارة، وظيف ل ) ال ل تحوي ى القرض وال يمث بقاً للحصول عل مس
ق  ى القرض إال إذا تعل بقاً للحصول عل جزء من رواتب المقترضين الذين لديھم وظائف دائمة في أجھزة الدولة أو القطاع الخاص شرطاً مس

  .لب القرض الفالحي مستغالً ألرض فالحية بصفة الكراء وال يمكنه تقديم ضمانات عينيةاألمر بالقروض االستھالكية أو عندما يكون طا
  

 :أنواع القروض المقَدَّمة وتوزيعھا الجغرافي  .271
تثناء دون اس ه . بصفته بنكاً شامالً يمول البنك كل األنشطة االقتصادية ب نح البنك لحرفائ اج يم ة لإلنت ة الموجھ وبخصوص القروض الفالحي

ا 2008مليون دينار سنة  101وقد بلغت القروض التـي وقع صرفھا . وض الموسمية وقروض االستثمارالقر ار قروض  55، منھ ون دين ملي
  .مليون دينار قروض استثمار 46موسمية و

  
 :إصدار قروض مضمونة بواسطة عقود آجلة  .272

  .ال يمنح البنك حاليا قروضا من ھذا القبيل
  

 :معياتإقراض األفراد والج  .273
ذلك . يقرض البنك األفراد والجمعيات على حد السواء ين وك وليست ھناك شروط محددة إلقراض الجمعيات غير المردودية والربحية الالزمت

  .الضمانات الكافية
  

ل بالقرض  .274  :المشروع المَموَّ
  .ى قرض من أجل البدء في إقامة مشروع جديدال يشترط البنك وجود مشروع قائم من أجل استكمال تمويله، ويمكن للمقترض أن يحصل عل

  
 :نسبة تمويل المشروع  .275

  :أنواع 3لتشجيع االستثمار المجال الفالحي إلى ) magazine of rules and regulations(قَسمت المجلة الموَحدة 
  .كتمويل ذاتي من قيمة المشروع% 10صغار الفالحين وتستوجب " أ"ـ العمليات االستثمارية من صنف 
  . كتمويل ذاتي من قيمة المشروع% 10متوسطي الفالحين وتستوجب " ب"ـ العمليات االستثمارية من صنف 
  . كتمويل ذاتي من قيمة المشروع% 30كبار الفالحين وتستوجب " ج"ـ العمليات االستثمارية من صنف 

  .من كلفة المشروع% 7و% 20و % 25وتضاف إلى ھذه النسب المنح التـي تقدمھا الدولة والتـي تبلغ تباعا 
  

 :ضمان وصوالت المخازن  .276
  .لم تعد ھذه الوسيلة معمول بھا من قبل البنك

  
 :مؤسسات التسويق االحتكارية والتنسيق معھا  .277

غ وب و التب ادتي الحب ية في م تمكن الب. ينحصر التسويق االحتكاري في الجمھورية التونس ات وتراتيب خاصة ي ى اتفاقي اداً عل نك من واعتم
ة ومتحصلة  ل الدول ا من قب ق شركات مرخص لھ وج عن طري استخالص ديونه من محصول الصابة بالنسبة للحبوب حيث يتم ترويج المنت

بابيك البنك . على قروض من البنك  لجمع الصابة من المزارعين ع صرفھا حصرياً في ش اً للخالص يق ذه الشركات للفالحين أذون لم ھ وتس
  .عند صرفھا ما يمكنه من استخالص ديونه حيث يخصم البنك منھا

  
 :تدريب المقتَِرضين المحتََملين ونسبة القروض الممنوحة لھم  .278

  .ال يشترط البنك ذلك
  

 :خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي  .279
اع الزراع ة القط ة لتنمي ـي وضعتھا الدول ة ضمن الخطط الت ة مرموق ونس مكان ي ت اد الفالحي ف ل البحث واإلرش البالد . ييحت وفر ب إذ تت

  .مؤسسات بحث وإرشاد عريقة تضطلع بدور كبير من أجل ازدھار الفالحة ومواكبة التقدم التكنولوجي وتحسين اإلنتاج واإلنتاجية
  

 :حجم القروض المقدمة للمشاريع ذات مصادر ري دائمة أو شبه دائمة  .280
ز البنك تمويله على األنشطة المرتبطة بالفالحة السقوية باستثناء القروض الموسمية نظراً للمخاطر المرتفعة التـي تميز الفالحة المطرية، يرك

  .المعدة للزراعات الكبرى والعناية بالزياتين والكروم
  

 :حجم العمل المحدد لمأموري اإلقراض والتحصيل  .281
  .املة لجميع الموظفين دون تمييزال يتم ذلك وليست ھناك مكافآت خاصة بمأموري اإلقراض والتحصيل بل إن ھذه الحوافز ش
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 ):برنامج حاسب آلي(توفر قاعدة بيانات   .282
ينھا  ا وتحس ع تطويرھ رن الماضي ويق ن الق تينات م ذ أواخر الس م وضعھا من ي ت امج حاسب آل ق برن ات عن طري دة بيان ك قاع وفر بالبن تت

  .باستمرار لتلبية حاجيات البنك والحرفاء
    

 :ن المقترضين لدى البنك المركزيتوفر قاعدة معلومات ع  .283
  .تتوفر لدى البنك المركزي مثل ھذه المعلومات، وھي متاحة للبنك لالستفادة منھا

  
 :برامج استقطاب المدخرات من المقترضين  .284

ائلي، أ ـي واالدخار الدراسي واالدخار الع ا بخصوص ھناك برامج الستقطاب المدخرات كشرط للحصول على القرض تھم االدخار السكن م
  .القروض الفالحية فال يشترط البنك وجود مدخرات أو حسابات لدى البنك

  
 :مدى استقاللية البنك  .285

بالد  ة االقتصادية لل ق األھداف المرسومة في مخططات التنمي ة لتحقي ع الھياكل الحكومي بصفته بنكاً وطنياً يعمل البنك في تناسق مستمر م
رارات الحجز . ع السلطة المعنيةضمن عقد أھداف خماسي يقع ضبطه م ويتمتع البنك باستقاللية تامة التخاذ قرارات اإلقراض والتحصيل وق

دخل . والتأجيل وإعادة الجدولة في نطاق ما يسمح به القانون ة تت إن الدول ونظراً لمخاطر العوامل الجوية التـي يتعرض لھا القطاع الفالحي ف
ى عند حدوث الجفاف بجدولة ديون الفالحي دة يمكن أن تصل إل ى م ة عل وب المطري ى قروض لزراعة الحب ع  5ن المتحصلين عل سنوات م

ة في نطاق . تحمل الصندوق الوطنـي للضمان للفوائد المنجرة عن الجدولة اء جماعي رارات إعف كما يمكن للدولة أن تتخذ قرارات تأجيل أو ق
  .خالل التنسيق المسبق مع البنك معالجة مديونية القطاع الفالحي، وتتم كل ھذه العمليات من

  
 :ممارسة األعمال البنكية والتجارية المختلفة  .286

 6بالبنك ) Liabilities(وبلغت محفظة التعھدات . البنك الوطنـي الفالحي ھو بنك شامل يقوم بكل األعمال المصرفية التـي يخولھا له القانون
  :سب النسبة المئوية كما يليوھي موزعة ح 2009نوفمبر  30مليار دينار إلى غاية 

  %13  : ـ الفالحة 
    %31  :ـ الصناعة  

     %4  :ـ السياحة 
    %33  :ـ الخدمات 

  % 5: ـ البعث العقاري
  %14  :ـ الخواص 

  
287.   ً  :تقييم المحفظة المالية وشروط اعتبار الدين ھالكا

ا أو .  يھا البنك المركزي التونسييقع تقييم المحفظة المالية للقروض بصفة دورية طبقا للقواعد التـي يمل ل حجم القروض المشكوك فيھ ويمث
ويعتبر الدين ھالكاً إذا حل أجل خالص قسط أول .  بالمخصصات % 65.2من جملة محفظة القروض وھي مغطاة  بنسبة  % 11.88الھالكة 

  .يوما حتى ولو كان مغطى بالكامل بالضمانات 360منه ولم يسدد ولو جزء منه بعد مرور 
  

 :تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحق العمالء  .288
ـ  تسديدوفي صورة عدم . ليست ھناك حوافز للملتزمين بالتسديد ة ب د التعاقدي بة الفوائ ة %1.5الدين في الموعد فإنه يقع الترفيع في نس  كغرام

  .% 2تصبح النسبة وإذا أحيل الملف للنزاعات . التسديدتأخير يبدأ سريان مفعولھا من اليوم الموالي لعدم 
  

 :2009-2005 لبنكالوضع التحصيلي ل  .289
  دينار 1,000: الوحدة                           

  العام
  )الحالة آجالھا خالل السنة(المبالغ المستحقة 

  )بالعملة المحلية(
  المبالغ المحصلة

  )بالعملة المحلية(
  %النسبة 

2005  106.978  62.934  59  

2006  112.323  62.196  55  

2007  110.264  59.943  54  

2008  113.615  67.161  59  

إلى  2009

   30/11غاية 

130.236  84.230  65  

  
  دينار تونسي 1.3= الدوالر 



 41

  
 :دائرة إدارة المخاطر  .290

  .مع العلم أنه توجد حالياً خلية لمتابعة المخاطر 2010سيتم إحداث ھذه الدائرة خالل الثالثية األولى لسنة 
  

  :لزراعيالتأمين ا  .291
  :مؤسسات تتدخل في تأمين األنشطة الفالحية وھي 6مؤسسة منھا حوالي  13يضم قطاع التأمين في تونس 

ه  CTAMAالصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي  - وھي المؤسسة الوحيدة المختصة في القطاع الزراعي ويشكل حجم أعمال
 .من المعامالت الخاصة بالتأمين الفالحي% 86

 .STARة التونسية للتأمين وإعادة التأمين الشرك -
 .COMARشركة البحر المتوسط للتأمين وإعادة التأمين  -
 . GATمجمع تونس للتأمين  -
 .LOYDشركة اللويد للتأمين  -
 شركة االتحاد -

  
 :CTAMAالصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي  .1

أمين الفالحي وأسست  .292 نة  اھتمت الدولة التونسية بموضوع الت اوني في س ه اسم الصندوق التونسي  1961الصندوق التع وأطلقت علي
  .للتأمين التعاوني الفالحي

  
ل . تطور نشاط ھذا الصندوق ليشمل العديد من المخاطر مثل البََرد وحريق المحصول والمعدات الفالحية ومخاطر الصيد البحري  .293 ويتكف

ة عن المخاطر ال ةالصندوق بتعويض األضرار الناجم ه صبغة تعاوني ربح ول ى ال ى اشتراكات أعضائه وال يھدف إل د عل ة، ويعتم ؤمن . فالحي ي
  .فرع 46إدارات جھوية و 9يوجد للصندوق . الفالحين من جميع المناطق في تونس بدون استثناء، حتى وإن كانت معروفة بنزول البََرد

  
توية % 11، "الحبوب" زراعات الكبرىلل% 8.5(يدفع المشترك كتأمين ضد البََرد : أقساط التأمين  .294 ون والخضروات الش روم والزيت للك
  ).لألشجار المثمرة والمشاتل% 15للحمضيات والنخيل والخضروات الصيفية و% 13و

  
 :صندوق الجوائح الطبيعية .2

نة   .295 ة في س أمين ضد الجوائح ا 1986تم إنشاء الصندوق التعاوني لتعويض األضرار الفالحي ة وھو مختص بالت ة، وأوكلت مھم لطبيعي
اف أو . التصرف في موارده للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفالحي ويھدف إلى تعويض جزء من النفقات الزراعية للفالح المتضرر من الجف

ا عن% 30من النفقات مقابل الحصول على % 6والمساھمة فيه اختيارية والقسط يعادل . الحرارة للزراعات الكبرى د حصول الضرر، من قيمتھ
  .من قيمة النفقات% 95بحد أقصى % 5ارتفعت نسبة التعويض بـ % 1وكلما ارتفعت نسبة المساھمة بـ 

  
  .إال أن الصندوق لم يقم بمھامه لعدم اإلقبال عليه، بسبب تكلفة االشتراك المرتفعة وتدني نسبة التعويض حسب رأي الفالحين  .296

  
  :مينأنوع المخاطر المشمولة بالتأ  .297

ه  - ع أنواع ون بجمي وب والزيت ك الحب مل ذل ة ويش ر المؤسس ى تصريحات العضو وتقري اًء عل ويض بن تم التع َرد وي أمين ضد البَ الت
 ).الخضروات(والحمضيات بجميع أنواعھا واألشجار المثمرة والكروم والزراعات المروية 

 ).واألبنية والبضائع والتجھيزات حريق أكوام التبن والعلف –للمحاصيل الزراعية (التأمين ضد الحريق  -
 ...).األبقار والخيول واألغنام والماعز والدواجن واإلبل (التأمين ضد ھالك الماشية  -
 ...).جرارات، آالت الحصاد، السيارات (المعدات الفالحية  -
 .التأمين ضد غرق وتلف السفن ومراكب الصيد البحري -
رياح، ويوفر التأمين ضمانات لتغطية ھياكل ھذه البيوت وغطاءھا وتجھيزات الري تأمين البيوت المكيفة ومزروعاتھا من أضرار ال -

 .والتسخين والتھوية والمداواة إلى جانب المزروعات الموجودة داخلھا
  :منجزات التأمين الفالحي  .298

ذا ا ه رغم أھمية التأمين في تعويض خسائر الفالح وتمكينه من االستمرار في مھنة الزراعة، إال أن ھ راً وبقي في معظم االً كبي م يشھد إقب أمين ل لت
  .مقتصراً على الحاالت التـي يشترط فيھا البنك وجود التأمين من أجل الحصول على القرض

ؤمنين  - ة  40فاإلقبال على التغطية التأمينية ال يزال دون المستوى المرجو حيث ال يتجاوز عدد الفالحين الم  516ألف فالح من جمل
 .من العدد الكلي للفالحين% 7.7ما يماثل حوالي ألف فالح، أي 

 .من مجمل المجموع الكلي للمعامالت في قطاع التأمين% 4يمثل التأمين الفالحي  -
 :نسب التغطية التأمينية للقطاع الفالحي ال تتعدى -

 3 %من عدد األشجار المثمرة 
 10 %من المساحة الكلية للزراعات الكبرى 
 3.5 %من عدد أشجار الزيتون 
 7 %من عدد رؤوس األبقار المؤصلة 
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 20 %من أسطول الصيد البحري 
  

ى   .299 ومن الجدير بالذكر أن التأمين إجباري لكل الفالحين الحاصلين على قروض فالحية حيث تشترط البنوك التأمين المسبق للحصول عل
  .القرض

  
  :تتمحور حول 2001إصالحية لھذا النظام سنة ونظراً لمحدودية االنتساب للتأمين ضد المخاطر الفالحية تم وضع خطة   .300

 .وتربية النحل )الحرارة المرتفعة( توسيع التغطية التأمينية إلى أنشطة فالحية غير مغطاة حالياً مثل الجليد والشھيلي -
 .ود التأمينالعمل بعقود تأمين متعددة المخاطر وتقريب الخدمة التأمينية من الفالح من خالل تمكين شبكة البنوك من توزيع عق -
 .فتح المزيد من الفروع لشركات التأمين في المناطق التـي تفتقر إلى ذلك -
 .تبسيط بنود عقود التأمين وتحديد آجال قصوى إلعداد تقارير األضرار وتغطية النقص في عدد الخبراء الميدانيين -
 .مبالغ التعويضتمكين صغار الفالحين من تسھيالت عند دفع أقساط التأمين ومن سرعة الحصول على  -
 .تعميم التأمين على كافة األنشطة الممولة بقروض -
 .إدماج تكلفة التأمين ضمن بنود تكاليف أي مشروع زراعي تقوم البنوك بتمويله واحتساب ذلك كجزء من كلفة االستثمار -
 .تشجيع الفالحين على التأمين الجماعي وفقاً لتعرفه مخفضة -

  
  :وق التونسي للتأمين لقياس مدى قبول الفالحين لھذه الخدمة تبين فيھا ما يليووفقاً لدراسة قام بھا الصند  .301

  .من الفالحين يعون أھمية التأمين% 60   -
  يفكرون القيام بذلك عن طواعيه) ألنھم مقترضون(من الفالحين المجبرين على التأمين % 50   -
  من الفالحين الذين يقومون بالتأمين ينوون االستمرار فيه% 63   -
  من الفالحين غير المؤمنين تعرضت زراعاتھم ألضرار 70%   -

  
  :الصندوق الوطنـي للضمان .3

ام   .302 اؤه ع ة 1981تم إنش ا القروض الفالحي ا فيھ ا بم ى ضمان تسديد القروض بكل أنواعھ دفع . ويھدف إل وم الفالح ب غ % 2يق من مبل
ة عدم التسديد من مبلغ القرض الموسمي مق% 1القرض للصندوق في حالة قروض االستثمار و وك في حال ى البن ابل قيام الصندوق بالتعويض عل

  :وفقاً لما يلي
ر المسددة% 90من قروض االستثمار و% 70تسديد  - ة  من القروض الموسمية غي تنفاذ كل الطرق القانوني د اس في (الستردادھا بع

 ).حالة صغار ومتوسطي الفالحين
ة تسديد الفوائد في حالة إعادة جدولة الدين في ال - اإلعالن المسبق عن حصول كارث مناطق التـي تصاب بكوارث بعد أن تقوم الدولة ب

 .في المنطقة المعنية
  

ى قروض ) صغار ومتوسطين وكبار(ويستفيد من ھذا الصندوق صغار ومتوسطي الفالحين وكذلك كل أصناف الفالحين   .303 الحاصلين عل
  .لجفافوخاصةً في حالة ا) الحبوب(موسمية للزراعات الكبرى 

  
  :التأمين الزراعي والبنك الوطنـي الفالحي

ة حدوث   .304 يطلب البنك من المقترض إبرام عقد تأمين بقيمة مبلغ القرض تلتزم بمقتضاه شركة التأمين بدفع التعويضات إلى البنك في حال
ل راتب المق. كارثة أدت إلى إتالف المحصول أو اآللة المرھونة ى البنك إذا كان الضمان للقرض تحوي ً (ترض إل ا ان موظف أمين )إذا ك ، يصبح الت

 ً   . على حياة المقترض ضروريا
  

ا  .305 تم اختيارھ ـي ي يتحمل المقترض . يختار المقترض شركة التأمين التـي تناسبه، ويتم التأمين طبقاً للشروط المعمول بھا لدى الشركة الت
  :مل ذلك األنشطة التالية ويش. تكاليف التأمين التـي تختلف قيمتھا حسب نوع التأمين

  تأمين ضد الحريق والبََردْ : الزراعات الكبرى  -
  تأمين المحصول ضد البََردْ : األشجار المثمرة  -
  تأمين ضد ھالك الماشية: األبقار الحلوب المؤصلة  -
  تأمين ضد الحريق والسرقة والحوادث والمسؤولية الشخصية: الجرارات والشاحنات  -
  )الغرق أو التلف أو الحريق(تأمين ضد الضياع : لبحريمراكب وتجھيزات الصيد ا  -

  
V. سوريا –المصرف الزراعي التعاوني  سياسات وإجراءات مواجھة المخاطر في 

ـي يمكن أن   .306 ة الت واع المخاطر المصرفية والطبيعي ع أن ل من جمي دابير للتقلي يتخذ المصرف الزراعي التعاوني العديد من اإلجراءات والت
  .ء ما ورد في االستبيان الخاص به وما تم الحصول عليه أو جمعه من معلومات بخصوص التأمين بأشكاله المختلفةتواجھه في ضو

  
  :ملخص لإلجراءات التـي يتخذھا البنك للتقليل من المخاطر

  :يبيّن العرض التالي موقف البنك من العديد من إجراءات تقليل المخاطر
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 :Immovable mortgageضمانات غير منقولة  قبول  .307
 يشترط المصرف لتنفيذ عملياته المذكورة في النظام أن تكون مناطة بإحدى الضمانات التالية:  
 )عقارية وغير عقارية كاآلالت واآلالت الزراعية وما شابھھا( Tangibleضمانة عينية   )أ 
ية  )ب  ة شخص ناع أو ال: كفال ار أو الص زراع أو التج ن ال ل م ى األق ين عل ن كفيل ارة ع ي عب ن وھ ة أو أصحاب المھ املين بالدول ع

ى  ين عل ع الكفيل ة بتوقي تم الكفال رر منحه، وت والفعاليات االقتصادية مجتمعين أو منفردين مالءة كل منھما تكفي لوفاء القرض المق
 .عقد الدين واألسناد

 .بالتوقيع على العقد وسند الدين ممثلة بالوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة وتكون الكفالة إما بصك مستقل أو: كفالة الدولة  )ج 
 .كفالة أي مصرف من المصارف العاملة في القطر العربي السوري وتعتبر ھذه الكفالة بديالً عن الكفالة الشخصية: كفالة مصرفية  )د 

  
  ا ) عقارية وغير عقارية(يشترط المصرف تقديم ضمانات عينية  2,000.000ضماناً للقروض قصيرة األجل التـي تتجاوز مبالغھ
 ).مليوني ليرة سورية. (س.ل
  ة األجل يدخل في حساب ھذا المبلغ القرض الجديد باإلضافة إلى أرصدة القروض الممنوحة سابقاً، وللقروض المتوسطة والطويل

 .ثالثمائة ألف ليرة سورية بما فيھا أرصدة القروض الممنوحة سابقاً للمقترض الواحد. س.ل 300,000مبالغھا 
  لدى دوائر المديرية العامة للمصالح العقاريةتتم عملية الرھن. 
 إن جميع سندات الدين وتوابعھا الصادرة عن المصرف معفاة من الرسوم . 
  رى ة من ق يجري تقدير قيم األراضي الزراعية المقدمة كضمانات عينية استناداً إلى جدول التقدير العام الذي يتضمن اسم كل قري

ل، مشجر (واحد من أراضي كل قرية حسب مواصفاتھا الفعلية منطقة عمل الفرع وقيمة الدونم ال خ...سقي، بع ذا الجدول ). ال يوضع ھ
 :من قبل لجنة مؤلفة من

ً       مدير الفرع     رئيسا
  عضواً         مدير المالية أو المال  
  مدير الزراعة واإلصالح  
  عضواً       الزراعي أو رئيس دائرة الزراعة  
  عضواً       ممثل عن اتحاد الفالحين  

  
 ذا . يصدق ھذا الجدول من المحافظ بالنسبة لفرع مركز المحافظة ومن مدير المنطقة اإلدارية بالنسبة لباقي الفروع ويعاد النظر بھ

ذ  د من تنفي ة للتأك ى أراضي صاحب العالق فاً عل ة كش ى طلب المقترض أن تجري اللجن الجدول كلما دعت الضرورة لذلك، ويجوز بناًء عل
 .ضه وأن تقدر لھذه األرض قيمة جديدة وفق مواصفاتھا الحقيقيةمشاريع جديدة على أر

  بة ديمھا كضمانة تؤخذ بنس د تق ع، ولكن عن اً % 80يؤخذ بعين االعتبار أسعار السوق الرائجة من الواق درة تحوط ا المق من قيمتھ
بة للمشاريع واآلالت والموجودات أ. النخفاض األسعار وھذا يسري باإلضافة لألراضي الزراعية على العقارات المبنية والعرصات ا بالنس م

 .من قيمتھا المقدرة% 60المنقولة فتؤخذ بنسبة 
  ً  .يجب أن ال تتجاوز قيمة القرض أو جملة القروض المقدمة للمقترض بنفس الضمانة بالنسب المذكورة آنفا

 ف تجريه لجنة مؤلفة منيجري تقدير قيم المباني والعرصات واآلالت والمعدات واآلليات والمشاريع عن طريق كش: 
  ً  مدير الفرع أو معاونه أو من ينوب عنه رئيسا
  خبير فنـي 
 نة بمن تراه مناسباً عند الضرورةوتستعين اللج 
  

 :Movable collateralضمانات منقولة  قبول  .308
السنوية بنسبة  تحسوماً منھا االستھالكيامن قيمتھا الشرائية بتاريخ الشراء م% 60تقبل اآلالت واآلليات ضمانة لكافة أنواع القروض بحدود 

دى إحدى جھات %) 10( ة ل ا أن تكون مؤمن نة الصنع، ويشترط لقبولھ دءاً من س نة من سنوات االستعمال ب من القيمة الشرائية عن كل س
أمين ألمر  ر بوليصة الت دة للقرض وأن تُجيَّ ع األخطار عن كامل الم ا التأمين المعتمدة تأميناً شامالً ضد جمي اً لحفظھ دم دوري المصرف وتق

  .بإضبارة القرض
  

ل . تسجل اآلالت والمعدات لدى مديرية الصناعة وترھن لصالح المصرف  .309 أما اآلليات األخرى التـي لھا صحيفة فتسجل لدى مديرية النق
 ً دخل ضمن مالءة  أما بالنسبة للمحاصيل والمواشي واألثاث وسندات األسھم فال .في المنطقة التـي يتبع لھا إداريا ل ت تقبل كضمانة أموال منقولة، ب

المات المقترض والتـي يتم على أساسھا تقدير حجم القروض التـي يمكن منحھا للمقترض، ويتم تقدير قيمة ھذه األموال من قبل رئيس دائرة االستع
  .والمتابعة بكل فرع، ويؤخذ بعين االعتبار أسعارھا الرائجة عند تقدير قيمتھا

  
 :الجدارة االئتمانية والمقدرة التسديديةدراسة  .310

  :ھناك نوعان من الدراسات على القروض التـي يمنحھا المصرف وھي
ذلك )أ   واني، وك اتي والحي قيه النب اج الزراعي بش ى باإلنت ـي تعن ة الت ة البحت دراسات جدوى مالية مبسطة يتم إعدادھا للمشاريع الزراعي

دي وحساب قروض شراء اآلالت واآلليات الزراعية  دفق النق ة والت دير اإلنتاجي تم تق الفرع بحيث ي عن طريق دائرة االستعالمات والمتابعة ب
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، ويتم تقدير اإلنتاج الكلي لمجمل مشاريع المقترض الزراعية وغير )الخ...وحدة اإلنتاج من الثروة الحيوانية  –الدونم (األرباح لوحدة اإلنتاج 
  .خطط ووثائق صادرة عن الجھات التـي تعنى بالمسألة الزراعية الزراعية، حيث تمنح ھذه القروض ضمن

  
ة) ب   وزارات المعني دوائر وال ل بعض ال ن قب دة م ة ومعتم ة موثق دوى مالي ات ج رض صاحب . دراس دادھا المقت وم بإع ن أن يق ويمك

وم  دقيقھا من المشروع ويتم تدقيقھا من قبل دائرة االستعالمات والمتابعة ودائرة التسليف بالفرع، أو يق تم ت ذلك، وي بإعدادھا مكتب مختص ب
 ً   .وتستخدم ھذه الدراسات في المشاريع اإلنشائية والصناعية الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم. قبل الدوائر المذكورة آنفا

  
بة الق. وتؤخذ ھذه الدراسات بعين االعتبار عند اتخاذ قرار اإلقراض وتحديد حجم القرض وجدول سداده  .311 تھا نس تم دراس ـي ي روض الت

  %20بھذا الشكل حوالي 
 

 :عدد المستويات الوظيفية التـي تتخذ قرار اإلقراض  .312
ة  ھنالك مستويان وظيفيان يتم من خاللھما التوصية باإلقراض ومن ثم الموافقة على منح القرض وذلك للقروض التـي تتجاوز صالحيات لجن

طقروض الفرع، أما بالنسبة لحجوم القروض  ي الصالحيات . التـي من صالحيات لجنة القروض بالفرع فھي على مستوى واحد فق ا يل وفيم
  :حيث تحدد صالحية لجنة قروض الفرع وفق ما يلي

ا  ) أ ة للقط روض الممنوح ي الق ة عف اوني بالصفة االعتباري اع التع ام أو القط غ : الع اوز مبل ا ال يتج ة  10بم ي حال ورية ف رة س ون لي ملي
 .مليون ليرة سورية لكل أجل في حالتـي القروض المتوسطة والطويلة األجل 5األجل وبما ال يتجاوز مبلغ القروض القصيرة 

  
ا  4بما ال يتجاوز مبلغ : في القروض الممنوحة للقطاعين الخاص والمشترك  ) ب مليون ليرة سورية في حالة القروض القصيرة األجل، وبم

راد مليون ليرة سورية لكل أجل ف 2ال يتجاوز مبلغ  ة أف اوني معامل ل العضو التع ة األجل، ويُعاَم ي حالتـي القروض المتوسطة والطويل
 :القطاع الخاص، وتتألف لجنة قروض الفرع من

  )رئيس دائرة التحصيل –رئيس دائرة االستعالمات والمتابعة  –رئيس دائرة التسليف  –رئيس قسم القروض  –مدير الفرع (    
  

ته  ويكون القرار باإلجماع  .313 ويمكن أن يكون باألكثرية بعد إعالم اإلدارة العامة بأسباب تحفظ بعض أعضائھا على منح القرض ليتم دراس
  .وإبالغ الفرع باإلجراء الالزم

  
ات   .314 ام عملي ة لنظ ات التطبيقي ي التعليم ددة ف راض المح قوف اإلق ى س الفرع وحت روض ب ان الق اوز صالحيات لج ـي تتج الغ الت والمب

ى المصرف يت روض، وتعرض عل دير الق ة وم م دراستھا ضمن مديرية القروض باإلدارة العامة من قبل قسم التسليف وقسم االستعالمات والمتابع
 ً   .مجلس اإلدارة إلقرار ما يراه مناسبا

  
 :أھمية توفر مصادر دخل أخرى للمقترض  .315

ك ل يفضل أن يكون ھنال ى القرض ب ك المصادر ال يشترط تنوع مصادر الدخل للحصول عل وع لتل ان . تن وطين الراتب في حال ك تم ت ال ي
ال يشترط تحويل جزء من الراتب تسديداً للقرض وال يتم تحويل جزء من الراتب . المدين أو الكفالء من العاملين في الدولة أو القطاع الخاص

ة وفق نظام دى المصرف،  بالنسبة للجميع إال بعد التخلف عن السداد وبعد اتخاذ اإلجراءات الالزم ه ل ة المعمول ب ال الجباي التحصيل وأعم
ع  بھم كضمان للقرض م دموا رات د ق وھذا يتم للمدين والكفالء في حال كان أحدھم من العاملين في الدولة أو القطاع الخاص حتى لو لم تكن ق

ل ع تم تسديدھا شھرياً، ب ة األجل ال ي ا اإلشارة بأن كافة القروض سواء أكانت متوسطة أو طويل نوية، أم نوية أو نصف س ا س ى أقساط إم ل
يس شرط  ه ل م بأن ع العل نح القرض م اريخ م ام من ت بالنسبة للقروض القصيرة األجل فتسدد دفعة واحدة بحيث ال يتجاوز أجل استحقاقھا ع

  .مسبق للحصول على القرض لمثل ھذا النوع
 

 :أنواع القروض المقَدَّمة وتوزيعھا الجغرافي  .316
ك لمختلف اآلجال يقدم المصرف  ة وذل ة الريفي ة والخدمات والصناعات المرتبطة بالتنمي ة والصناعية الزراعي قصيرة، (القروض الزراعي
  ).عام، مشترك، تعاوني، خاص(ولكافة القطاعات ) متوسطة، طويلة

  
  .ال يوجد قروض استھالكية  .317

  
ة وحوالي . لمصرفمن إقراضات ا% 20قروض صناعية زراعية وباقي الغايات حوالي   .318 تتوزع القروض على كافة المناطق الجغرافي

  .تتركز بالمنطقة الشرقية) مستلزمات اإلنتاج(من اإلقراضات القصيرة األجل % 50
 

 :إصدار قروض مضمونة بواسطة عقود آجلة  .319
 .ال يوجد

  
 :إقراض األفراد والجمعيات  .320
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بأشكالھا المختلفة حيث يتم إقراض الجمعيات الفالحية وفق مبدأ التكامل والتضامن للقروض  يتم إقراض األفراد والجمعيات الفالحية التعاونية
من إقراضات % 45القصيرة، ويكون كافة أعضاء الجمعية مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد ھذه، وحجم قروض ھذه الجمعيات تقريباً 

  .المصرف
 

ل بالقرض  .321  :المشروع المَموَّ
ا القروض قصيرة ال يشترط وجو ة األجل، أم دة للقروض متوسطة وطويل د مشروع قائم، ومعظم إقراضات المصرف تأسيس مشاريع جدي

د تسديد القرض  ى طلب المقترض بشكل سنوي بع األجل فھي قروض لمشاريع قائمة تمنح لشراء مستلزمات ھذه المشاريع، وتمنح بناًء عل
  .االحتياج والتعليمات التطبيقية لنظام عمليات الصرفالسابق وفق شروط التمويل المحددة في جدول 

 
 :نسبة تمويل المشروع  .322

من قيمة المشروع % 70 -% 50يساھم المصرف بنسبة من تكاليف المشروع والجزء الباقي مساھمة من المقترض، وتتراوح المساھمة من 
ى حسب طبيعته، وقد تصل في قروض شراء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من األ ة من الزراعة حت ات الزراعي ذور وأجور العملي سمدة والب

  .من تكاليف اإلنتاج% 90الحصاد إلى 
 

 :ضمان وصوالت المخازن  .323
 .ال يوجد

  
 :مؤسسات التسويق االحتكارية والتنسيق معھا  .324

ا(يوجد  ة إلكث غ، المؤسسة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، المؤسسة العامة لألقطان، المؤسسة العام ة للتب ذار، المؤسسة العام ر الب
ذه المؤسسات )العامة للسكر لمة ألغلب ھ يم المحاصيل المس تم صرف ق ، ويتم التنسيق مع ھذه المؤسسات لتحصيل ديون المصرف بحيث ي

  .عن طريق المصرف، ويقوم المصرف باقتطاع المديونية وصرف باقي المبلغ للمقترض
  

ك يوجد إشكاالت عند تھري  .325 ب المزارعين لحاصالتھم من خالل تسليمھم إنتاجھم بأسماء أشخاص آخرين، وبھذه الحالة يتم التحقق من ذل
ذين يوإحالة المذكورين للقضاء حسب األصول ويتم تعيين حر اجھماس قضائيين على المزارعين ال امھم بتھريب إنت إن معظم تحصيالت . شك بقي

  .في المواسم الوفيرة% 80وبنسبة ال تقل عن ) قيم الحاصالت الزراعية عن طريق المصرفصرف (المصرف تتم عن طريق ھذا األسلوب 
 

 :تدريب المقتَِرضين المحتََملين ونسبة القروض الممنوحة لھم  .326
  .ال يتم ذلك إال بالنسبة للمشاريع الممولة بموجب أنظمة خاصة حيث تقوم الجھات األخرى بھذه المھمة

 
 :البحث الزراعيخدمات اإلرشاد و  .327

  .لھا دور في تحسين أداء المزارعين
 

  :حجم القروض المقدمة للمشاريع ذات مصادر ري دائمة أو شبه دائمة  .328
  

 )المبالغ باآلالف(                           
  حجم قروض الري الحديث  الكلي حجم القروض  السنة

2007  27,956,291  17,081  
2008  31,827,007  333,193  
  682,054  38,242,350  )ة شھر آبلغاي( 2009
  

 :حجم العمل المحدد لمأموري اإلقراض والتحصيل  .329
ى أساسھا  ـي تحتسب عل بة التحصيل كمؤشر ضمن المؤشرات الت ا تؤخذ نس ز، إنم وظفين دون تميي ع الم ال يتم ذلك، والحوافز شاملة لجمي

رع موضحاً مكافأة نھاية العام لكافة الفروع، ويمكن منح مكافآت مميزة للع دير الف راح م املين في أي قسم من األقسام لدى الفرع بناًء على اقت
  .مبررات طلب المكافأة

 
 ):برنامج حاسب آلي(توفر قاعدة بيانات   .330

حالياً على يتوفر لدينا برنامج آلي يوضح االستحقاقات المتعلقة بكافة المقترضين وتواريخھا ومواعيدھا والمسدد منھا على مدار العام، ويعمل 
  .إعداد برنامج خاص بتقادم المستحقات وتصنيف الديون وفرزھا حسب كل مستوى

 
 :توفر قاعدة معلومات عن المقترضين لدى البنك المركزي  .331

ه  يتوفر برنامج حاسب آلي يحتوي على كافة البيانات التـي تخص المقترضين سواء معلومات ذاتية عن المقترض أو عن قرضه أو عن كفالئ
  .أو عن مبلغ القرض نفسه واستحقاقاته، كما يمكننا بأي وقت عمل أي استعالم يخص أي مقترض
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 :برامج استقطاب المدخرات من المقترضين  .332
  :ال يوجد، أما حجم المدخرات بأنواعھا المختلفة مقارنةً بحجم القروض عن األعوام الثالث السابقة فھي على الشكل التالي

  )المبلغ باآلالف(                          
  القروض/نسبة الودائع  حجم القروض  حجم الودائع   السنة

2006  23,606,213  28,204,049  82%  
2007  24,410,403  27,956,291  85%  
2008  24,587,507  31,827,007  75%  
  

 :مدى استقاللية البنك  .333
رارات ال رارات اإلقراض والتحصيل وق اذ ق تقاللية في اتخ ر المصرف لديه اس ة للمقترضين غي ر المنقول ة وغي وال المنقول ع األم حجز وبي

  .المسددين حسب قانون المصرف وقرارات التأجيل وإعادة الجدولة من صالحيات مجلس اإلدارة
  

ع تتدخل الدولة في اتخاذ قرارات تأجيل جماعية أو قرارات إعفاء من فوائد التأخير وغرامات التأخير وفي أغلب األحيان يتم ال  .334 تنسيق م
  .المصرف

 
 :ممارسة األعمال البنكية والتجارية المختلفة  .335

وب أو المؤسسة  ارة وتصنيع الحب ة لتج ذار أو المؤسسة العام ار الب ة إلكث يوجد إقراض تجاري فقط لمؤسسات القطاع العام كالمؤسسة العام
  .العامة لإلقطان

  
336.   ً  :تقييم المحفظة المالية وشروط اعتبار الدين ھالكا

ام الماضي  % 5) 2008(يتم إجراء تقييم شامل للمحفظة المالية للقروض ووضع مخصصات للديون المشكوك فيھا أو الھالكة، وقد بلغت الع
  .من قيمة الديون المستحقة وغير المسددة

 
 :تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحق العمالء  .337

أما بالنسبة للحوافز . ذلك بفرض غرامات تأخير وفوائد تأخير زيادة على الفوائد العقديةيتم تطبيق مبدأ العقاب بحق غير الملتزمين بالتسديد و
  .للملتزمين فال يوجد ھذا النوع من اإلجراءات

  
  :2009-2005 لبنكالوضع التحصيلي ل  .338

  المبالغ المستحقة السنة
 )بالعملة المحلية(

  المبالغ المحصلة
 )بالعملة المحلية(

 النسبة

2005 11,080,709,910 8,786,500,841 79.3% 

2006 11,709,971,219 7,666,577,753 65.47% 

2007 15,399,050,754 8,339,518,844 54.16% 

2008 18,006,514,183 7,147.231,173 39.69% 

  
  .س.ل 45.95= الدوالر 

  
  :التأمين الزراعي  .339

ة  أمة ال يوجد تأمين محصولي في سوريا سواًء أكان من قبل الحكوم أمين الزراعي في تجرب ة، وينحصر الت أمين التقليدي من قبل شركات الت
ام . صندوق خدمات الماشية حيث يمثل الجھة الوحيدة حالياً التـي تقدم خدمات شبيھة بالتأمين الزراعي في سوريا م إنشاء الصندوق ع د ت وق

ام  1999 ه ع أمي 2000بموجب قرار وزارة الزراعة حيث باشر عمل ي الماشية بھدف ت ى(ن الخدمات لمرب ة أول وب كمرحل ار الحل ) األبق
ى  بة تعويضات تصل إل ة % 75والتعويض عن األضرار التـي تلحق بماشيتھم في حاالت النفوق المفاجئ والذبح االضطراري وبنس من قيم

اتحاد غرف الزراعة السورية، وال تربطه الحيوان المؤمن عليه، وإدارة الصندوق ھي نفسھا مكاتب اتحاد الغرف الزراعية ومديره ھو مدير 
  :وأھم بنود العمل بموجبه ما يلي. أية عالقة بالمؤسسة السورية للتأمين أو شركات التأمين الخاصة

 .تتألف واردات الصندوق من رسوم االشتراكات وفوائد األموال لدى المصارف وريع االستثمار واإلعانات والھبات -
تم أما طريقة االشتراك في الصند - ا ي د، كم ة للتجدي نة قابل تة أشھر أو س دة االشتراك س يمة اشتراك وتكون م وق فتحدد من خالل قس

وتحدد نسبة . إجراء المعاينة للحيوان من قبل لجنة االشتراك والتأكد من تحصين الحيوان ضد األمراض الوبائية والمعدية في الماشية
 .راءاالشتراك حسب قيمة الحيوان السوقية أو فواتير الش

بة  - ة التعويضات بنس دد قيم ندوق وتح ام الص ي نظ ررة ف روط المق ق الش افق % 75تصرف التعويضات وف وان الن ة الحي ن قيم م
ويصرف نصف التعويض في حاالت اإلھمال، أما الحاالت التـي ال يصرف لھا التعويض، فھي عدم االلتزام بالشروط وعدم عالج 

 .الحيوان مما يؤدي إلى النفوق
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وقد أعدت نظاماً إلنشاء . عى الحكومة السورية إلدخال تأمين المحاصيل ومازالت لم تحدد بعد إن كانت شركة تأمين حكومية أو أھليةتس  .340

  .صندوق للتأمين الزراعي، إال أنه لم يتم إقراره بعد بسبب الصعوبات اإلدارية والمالية المتعلقة بذلك
  

VI. اليمن –لتسليف التعاوني والزراعي بنك ا سياسات وإجراءات مواجھة المخاطر في 
أن يتخذ بنك التسليف التعاوني والزراعي العديد من اإلجراءات والتدابير للتقليل من جميع أنواع المخاطر المصرفية والطبيعية التـي يمكن   .341

  .أمين بأشكاله المختلفةتواجھه في ضوء ما ورد في االستبيان الخاص به وما تم الحصول عليه أو جمعه من معلومات بخصوص الت
  

  :ملخص لإلجراءات التـي يتخذھا البنك للتقليل من المخاطر
  :يبيّن العرض التالي موقف البنك من العديد من إجراءات تقليل المخاطر

  
 :Immovable mortgageضمانات غير منقولة  قبول  .342

ا عن ـذلك للقروض التو الممنوحة،ضمان القروض ل) الخ...  ,أراضي أو عقارات(تقديم أموال غير منقولة  البنكشترط ي د قيمتھ  200ي تزي
ة يمنـي، ألف لایر  ة القروض التجاري ة في حال ة أو التجاري اكم االبتدائي اري والمح المقترض يتحمل والتسھيالت وويتم ذلك في السجل العق

  .تكاليف الرھن
  

ول  .343 ا مس قب ل رھنھ وال قب ذه األم يم ھ انوني باإلضاؤبتقي رضول ق نح الق ذي م الفرع ال ان ب ى ضابط االئتم ة قلل( فة إل روض الزراعي
  .وفي حالة القروض الكبيرة تقوم اللجنة المختصة في اإلدارة العامة بالتقييم) والسمكية

  .في حالة القروض التجارية يتم تقييم األموال المقدمة كرھن من قبل مھندس مدني مختص يعمل لدى البنك 
اً % 60يتم احتساب الرھن بنسبة حيث لحالية لألموال المقدمة كرھن عقاري م احتساب القيمة ايت - ة كرھن للبنك تحوط ا الحالي من قيمتھ

 .اقل أومن قيمة األموال المقدمة % 60ويكون نسبة القرض  ،من انخفاض أسعارھا مستقبالً وتقليل نسبة المخاطر
  :مالحظة
ذوي ) ، أراضيعقارية(رف ببعض األموال المرھونة البنك في السابق مشاكل عدم القدرة على التصواجه  - ة ل وبخاصة األراضي التابع

 .القبليةالمناطق في النفوذ 
د عفي حالة وصول القضايا الى المحاكم نتيجة لأما  - ال فقط وإسقاط الفوائ رارات بسداد رأس الم اكم ق دم سداد أي مقترض تصدر المح

 .مع المقترض على الرغم من وجود عقد باعتبارھا فوائد ربوية
  

 :Movable collateralتقديم ضمانات منقولة   .344
  ا ليست ذات جدوى  محدودة،في فروع ) ضمان المحصول(كان البنك سابقا يقبل األموال المنقولة كضمان دما رأى البنك أنھ وعن

  .ھاؤتم إلغا
 ز ) ادومعدات االصطي ،قوارب الصيد ،اآلالت الزراعية(يتم قبول األموال المنقولة للــ لضمان اكرھن تجاري لصالح البنك لتعزي

 .ي ضمين تاجر يقبل به البنكـوالضمين التجاري يعن ،للقروض الزراعية والسمكية) أراضي ،عقاري( المقدم
 يـمليون لایر يمن 6-3ي تقدر قيمتھا ما بين ـيتم قبول أموال منقولة كضمان لقروض الحراثات ووحدات الري للقروض الت. 

 
 :الجدارة االئتمانية والمقدرة التسديدية دراسة  .345

 :قوم البنك بإجراء دراسة جدوى على الجدارة االئتمانية للعمالء وذلك على النحو التاليي
  خ....بذور، أسمدة، تكاليف تشغيلية( في حالة القروض القصيرة األجل ا عن ـالت) ال د قيمتھ وم ـألف لایر يمن) 300(ي ال تزي ي يق

الي للمقترض  )مطالعة( لفرع بإعداد دراسة جدوى مبسطةضابط االئتمان با دخل السنوي والمركز الم عن موقع المشروع مثل تقييم ال
 .الفرعھا للجنة اإلقراض في عورف
 ان بإعداد دراسة جدوى ـأما في حالة القروض المتوسطة األجل والطويلة األجل والت وم ضابط االئتم ةي يق ة للمشروع  مالي وفني

افع تشمل الدخل ا بة المن ىلسنوي والمركز المالي والتحليل المالي واستخالص مؤشرات المشروع وھي نس اليف  إل د  أوالتك دل العائ مع
 .للمشروعالداخلي 

 ه القرض وب ألجل القروض الت ،ھنا تختلف أحجام القروض بحسب الھدف المطل ا عن ـف د قيمتھ ون لایر يمن 5ي تزي وم ـملي ي تق
تم قوفنية للمشروع المستھدف وي ماليةاسة جدوى الجھة المستفيدة بتقديم در يم ي ذا التقي ى ضوء ھ وم البنك بإعادة تقييم ھذه الدراسة وعل

 .السليم يالقرار االئتماناتخاذ 
 ة  أما ل ونشاطه وسمعته في السوق ففي حالة القروض التجاري إجراء استعالم مصرفي شامل عن العمي ان ب وم ضابط االئتم يق

تناداً  هوكذا دراسة مركز ،ك األخرىوتعامالته مع البنو الي اس ى الم ة  إل ه المالي الي لقوائم ل الم الي(التحلي ة المركز الم ة ، قائم الميزاني
ان المصرفي) قائمة التدفق النقدي، قائمة الدخل السنوي، العمومية ة االئتم ذا ، وعلى أساس ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل لجن ھ

 .تجارية بحسب طبيعة النشاطوتختلف أحجام القروض ال
 

 :عدد المستويات الوظيفية التـي تتخذ قرار اإلقراض  .346
 :ي تتخذ قرارات اإلقراض على النحو التاليـالمستويات الوظيفية الت

 :ما يتعلق بالجانب الزراعي والسمكي  ) أ
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 حدي للقرض الواـلایر يمن ألف) 100(ال تزيد صالحية مدير الفرع عن : صالحية مدير الفرع. 
  فالقروض القصيرة والمتوسطة كالتالي ،تختلف بحسب األھداف): في الفرع(صالحية اللجنة الفرعية: 

 .يـعن مليون لایر يمنقيمتھا مشاريع الري وملحقاتھا ال تزيد  -
 يـلایر يمن ألف)500(قيمتھا  مشاريع تسمين العجول واألغنام ال تزيد عن -
 -  ي تزيد صالحيتھا عن صالحية اللجنة الفرعية بحيث ـتقر القروض الت ):لعامةافي اإلدارة (صالحية اللجنة الرئيسية

 .يمنـين لایر ييال تزيد صالحيتھا عن ثالثة مال
  يـن لایر يمنييي تزيد قيمتھا عن ثالثة مالـللقروض الت تهوتكون صالحي :اإلدارةصالحية مجلس. 
  السابقةيقوم البنك حاليا بدراسة توسيع الصالحيات لكل المستويات. 
  

 :أھمية توفر مصادر دخل أخرى للمقترض  .347
  يفضل ذلك نولك رضللمقتال تشترط مؤسستنا تنوع مصادر الدخل . 
  للبنك لتسديد دينه شريطة موافقته  ةتحويل جزء من راتب الموظف بصورة أوتوماتيكيي حالة القروض الشخصية فيشترط البنك

 .هشخصياً على ذلك وموافقة الجھة الموظفة ل
 

 :أنواع القروض المقَدَّمة وتوزيعھا الجغرافي  .348
  :م2009القروض بحسب مجال االستثمار والممنوحة خالل العام  

  بآالف لایر يمنـي: القيمة                                  
  %النسبة  القيـــمـــــــــــــــــة  أنواع القرض  م
  %46.60  مليار19  قروض تجارية  1
  %26.96  مليار  11  )ةشخصي(قروض أفراد  2
  %12.13  مليار5  قروض حكومية  3
  %13.52  مليار 6  قروض تمويل أعمال منجزة  4
  %0.01  مليون 5  قروض العقارية واإلسكان  5
  %0.06  مليون 24  قروض زراعية قصيرة األجل  6
  %0.71  مليون 292  قروض زراعية متوسطة األجل  7
  %0.01  مليون 5  قروض زراعية  طويلة األجل  8

    مليار لایر 41,3  اإلجمالـــــــــــــــــــــي  
  

ه حوالي   .349 بالد حيث أن البنك لدي رع ومكتب  85وھذه القروض موزعة على جميع المناطق الجغرافية في ال اً و 67(ف ً  18فرع ا ، )مكتب
  .ويعتبر البنك األول من حيث االنتشار الجغرافي

 
 :لةإصدار قروض مضمونة بواسطة عقود آج  .350

امج الوطنضمن اآلمقرراً أن يتم كان ذلك  ة للبرن وبـلية التنفيذي ة ، ي لزراعة الحب ام المؤسسة االقتصادية اليمني ذ نتيجة عدم قي م ينف ه ل لكن
ـأما حجم القروض المتعلق  ،بشراء المحصول من المزارعين المقترضين من البنك ـي )250(بمحاصيل الحبوب تقدر بـ ون لایر يمن ل ملي تمث

  .م2009، 2008الممنوحة من قبل البنك خالل األعوام  لقروضلمحفظة امن المبلغ الكلي  %)0.61(بة نس
  

 :إقراض األفراد والجمعيات  .351
 نح القروض لأل ى حدٍ في الماضي كانت تم ات عل راد والجمعي ا ف تم من  سواء، أم ات ت وال في الوقت الحالي فقروض الجمعي أم

 .البنكالسمكي ويتم التنفيذ واإلشراف عبر تشجيع اإلنتاج الزراعي و صندوق
 أما عن شروط منح القروض للجمعيات فكانت كالتالي: 
I.  للجمعيةتقديم صورة من الحساب الختامي والمركز المالي لسنتين سابقتين. 

II. تصريح مزاولة النشاط. 
III.  ًأس مال الجمعيةعلى أسماء أعضاء الجمعية ونسبة مساھمتھم في ر تقديم النظام األساسي للجمعية مشتمال.  
IV.  الخ.......تفويض من الجمعية لمن يقوم بطلب القرض واستكمال اإلجراءات. 
  ـي ) 2(والمقدرة بمبلغأما حجم القروض للجمعيات ار لایر يمن ا ملي ل م بته فھي تمث الي %)18.37(نس قروض  محفظة من إجم

 .األفراد
 

ل بالقرض  .352  :المشروع المَموَّ
دةال يشترط البنك وجود مشا ل . ريع قائمة من أجل استكمالھا، ولكن يمكن تمويل مشاريع قائمة أو البدء بمشاريع جدي اً تموي درس البنك حالي ي

  ).Microfinanceصغيرة، متوسطة، والصغرى (مشروعات جديدة 
  

 :نسبة تمويل المشروع  .353
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من تكاليف المشروع وتتراوح نسبة مساھمته ما بين  شترط مساھمة المقترض بجزءي نولك ،بتمويل كامل تكاليف المشروع البنكقوم يال 
  .شروعاإلجمالية للم إجمالي التكاليفمن % 25-50

  
 :ضمان وصوالت المخازن  .354

فتطبق  أما ما يتعلق بالقروض ذات الطابع التجاري ،ال يوجد لدى البنك ضمان وصوالت المخازن في القروض الزراعية والسمكية
  .إجراءات أخرى

 
 :ات التسويق االحتكارية والتنسيق معھامؤسس  .355

وال يوجد أي تنسيق بين البنك  ).منافسة كاملة( يتم التسويق بطريقة حرة نولك، )ةحصري(ال توجد في بلدنا مؤسسات تسويقية احتكارية 
  . األخرى ومؤسسات التسويق

  
 :تدريب المقتَِرضين المحتََملين ونسبة القروض الممنوحة لھم  .356

وضمن  ي للمقترضين المحتملين للحصول على قروض ولكن مازال ھذا الموضوع ضمن الغايات المستقبلية للبنكـرنامج تدريبد بجال يو
ً ) إعادة الھيكلة(مشروع تحديث وتطوير البنك    .الذي يجري حاليا

 
 :خدمات اإلرشاد والبحث الزراعي  .357

  .المزارعينغالبية إلى  ل خدماتهضعيف وال تصفإنه محدودة لھذا  تهاث واإلرشاد إمكانيوالبح
  

 :حجم القروض المقدمة للمشاريع ذات مصادر ري دائمة أو شبه دائمة  .358
كالتالي من سنة  ) البن والخضروات ،القطن ة،لبستنا (ي لھا مصدر ري دائم آو شبه دائم ـحجم القروض المقدمة من البنك للمشاريع الت

 :م2009 -1976
ً قرض 151,198=عدد القروض  -  ا
إحدى عشر مليار وتسعمائة وواحد وعشرون مليون وثالثة وخمسون ألف لایر (يـلایر يمن 11,921,053,000= وقيمتھا  -

 ). يمنـي
 

 :حجم العمل المحدد لمأموري اإلقراض والتحصيل  .359
مأموري اإلقراض  ولكن توزع مناطق عمل الفروع على ،واحد مأمور إقراض أو مأمور تحصيللال يوجد عدد محصور من العمالء 
  .والتحصيل إذا كانوا أكثر من واحد

  .ي تمنح لھم فھي متواضعة جداً ـأما الحوافز الت، في منطقة أخرى) ضابط ائتمان(حدھما بتغطية عمل مأمور اإلقراض أيقوم  أنويمكن 
  

 ):برنامج حاسب آلي(توفر قاعدة بيانات   .360
ستحقاق ونسبة اليمكن من خالله معرفة المستحقات والمتحصالت ومواعيد ا) يآلبرنامج حاسب ( يتوفر لدى البنك قاعدة بيانات

  .ناآلوحتى  م2005وخاصة للفترة من عام  .الخ......التحصيل
 

 :توفر قاعدة معلومات عن المقترضين لدى البنك المركزي  .361
أما المقترضين في الجانب الزراعي  .لتسھيالتي عن المقترضين في النشاط التجاري واـوجد قاعدة بيانات في البنك المركزي اليمنت

  .يـلایر يمن ألف) 500(ي تزيد عن ـوالسمكي فتوجد فقط للسقوف الت
 

 :برامج استقطاب المدخرات من المقترضين  .362
ً  تليس انھ، ولكتحقيقھا إلىي يسعى ـالمدخرات من المقترضين في األرياف والمدن الرئيسية من األھداف الرئيسية للبنك الت استقطاب   .شرطا

، بينما حجم للقروض مليار لایر يمنـي) 206(م يبلغ 2009حتى نھاية السابقة القروض لألعوام  مبحج ةً مقارن) الودائع(أما حجم المدخرات 
  .مليار لایر يمنـي) 160(االدخار يصل إلى 

  
 :مدى استقاللية البنك  .363

 أما فيما يتعلق بقرارات بحرية كاملة، تخاذ قرارات اإلقراض والتحصيل ه باإنشائمالياً وإدارياً حسب قانون الً الالبنك مستقل استق
ً إبيع أموال غير المسددين ف أوالحجز  أن البنك يجد صعوبة في تنفيذ األحكام  إال ،لالئحة اإلقراض ن البنك يتخذ اإلجراءات القانونية وفقا

 ً  .ي تقع في المناطق القبليةـالمشاريع الت أوو النفوذ أالوجاھات أصحاب  قحاألحكام الصادرة ب الصادرة من المحاكم المختصة خصوصا
  لى تقارير فنية مرفوعة من قبل إ ن البنك يتخذ القرارات بصورة مستقلة مستنداً إإعادة الجدولة ف أوأما ما يتعلق بقرارات التأجيل

 .لقروضإعادة الجدولة لتلك ا أوالمختصين توضح أسباب عدم السداد وطلب التأجيل 
  ُّفي ھذه الحالة يتم التنسيق بين  ،)واآلفات الزراعية ةالسيول الجارف(ض بعض المناطق للكوارث الطبيعية مثل أما في حالة تعر

 .البنك والجھات الحكومية ذات العالقة بعمل إجراء تأجيالت جماعية وإعادة جدولة تلك القروض وھذه الحاالت نادرة
  

 :ة والتجارية المختلفةممارسة األعمال البنكي  .364
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 ةيمارس البنك حالياً كافة األعمال واألنشطة المتعلقة باستقطاب مدخرات الجمھور وفتح الحسابات البنكية وفتح االعتماد المستندي 
 .)الخ... حسنة، شخصية، تجارية ، سمكية، قروض زراعية(والتحويالت المصرفية الداخلية والخارجية ومنح القروض بكافة أنواعھا 

 بالنسبة للبورصة ال توجد بورصة محلية وإنشاء سوق األوراق المالية مازال قيد الدراسة في اليمن. 
 م بعد استقطاع المخصصات والفوائد 2009مليار لایر يمنـي خالل العام ) 26( حجم األعمال التجارية الصافية  تقدر بـ  أما

 .م2009مليار لایر يمنـي للعام )  63(تبلغ ) outstandingائمة القروض الق(المجنية، بينما الحجم الكلي لمحفظة البنك 
 

365.   ً  :تقييم المحفظة المالية وشروط اعتبار الدين ھالكا
 بعمل تقييم شامل للمحفظة المالية للقروض لتحديد القروض ي ً  ،)غير الناجحة( وغير العاملة) الناجحة(العاملة قوم البنك دوريا

ومن ثم يتم وضع المخصصات السنوية على ضوء ھذا التقييم ) القروض الرديئة( الھالكة أوشكوك فيھا وكذا تحديد حجم القروض الم
 .وتنزيل ذلك من الربحية السنوية العامة للبنك

  م2009لسنة  %)8(نسبة الديون الھالكة إلى صافي المحفظة االئتمانية ھي. 
 المركزي اليمنـي والتـي تشترط أن يكون الدين ھالكاً بعد مرور سنة فيخضع لقواعد تصنيف البنك شروط اعتبار الدين ھالكاً  أما

 .من تاريخ االستحقاق
 

 :تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحق العمالء  .366
ع  أخير بواق أخير باحتساب غرامات ت % 4توجد حوافز للسداد المبكر ترتبط بانخفاض الفائدة على القروض، والعقاب على العمالء نتيجة الت

  .م النظر إلى أي طلب جديدمع عد
ة من خالل الدراسة  ه درجة جدارة ائتماني كما أن ھناك ميزة معنوية في حال طلب العميل رفع التسھيل آو منحه تمويل أخر، حيث يكون ل

  .االئتمانية
  

 :2009-2005 لبنكالوضع التحصيلي ل  .367
        :القروض المحصلة للبنك كالتالي

  لایر يمنـيألف :القيمة                        
  المبالغ المستحقة السنة

 )بالعملة المحلية(
  المبالغ المحصلة

 )بالعملة المحلية(
 النسبة

2005 2,788,973 691,229 25% 

2006 2,449,908 2,449,489 100% 

2007 123,045 110,515 90% 

2008 140,480 131,987  94% 

 %75 91,723 122,379 )تقريبـي( 2009

  
  
  

  :حظةمــــــــــال
ا ھي في   .368 ابقة وكم ة والسمكية للسنوات الس ل 31/12/2005نود اإلشارة بأن أرصدة القروض الزراعي ا من قب م شراء حافظتھ د ت م  ق

زارعين والصياد 5وزارة المالية والمقدرة بـ ى الم ادة جدولتھا عل ة للبنك وإع ين مليار لایر يمنـي مساھمةً من الدولة في تحسين الحافظة االئتماني
رد ضمن المستحقات والمتحصالت في  م ت الي ل ة وبالت ى وزارة المالي دھا إل الغ خالل عشر سنوات وتوري ذه المب على أن يقوم البنك بتحصيل ھ

  .  الجدول أدناه
   )م2010يناير ( يـلایر يمن 720=  واحد   الدوالر

  
 :دائرة إدارة المخاطر  .369

  غبريعامر األ /ذاألستا ھاتوجد إدارة المخاطر بالبنك ومدير
   amer.alagbri@cacbank.com.ye:بريده اإللكتروني

  )00967(733790511:رقم الھاتف 
  

  :التأمين الزراعي  .370
  .ال يوجد أي شكل من أشكال التأمين الزراعي في اليمن في الوقت الحاضر
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  Part Six      الجزء السادس
  

  االستنتاجات والتوصيات
Conclusions and Recommendations 

 
 Conclusionsاالستنتاجات   -1

م   .371 يم، ومن ث ة في اإلقل وك الزراعي ا البن ـي منھ ـي تعان وفي ضوء ما تم مناقشته في الصفحات السابقة يمكن الخروج بملخص للمخاطر الت
فعلى الرغم من أن أنظمة وسياسات .  ھااقتراح أو التوصية باإلجراءات والتحّوطات التـي يمكن أن تمنع وقوع بعض المخاطر أو التقليل من تأثيرات

ـي تبيان الت ائج االس ا يظھر في نت ا كم أثير المخاطر عليھ ل ت ع أو تقلي سبق  البنوك الزراعية تشتمل على ما يكفي من اإلجراءات والتحّوطات لمن
ل استعراضه، إال أن معظم البنوك الزراعية ال زالت تعانـي من مخاطر حادة، األمر الذي يظھر واضحا  ذا دلي الي، وھ ـي والم ا التحصيل في أدائھ

ة العمل  ا في أنظم ال على أن الجدية في تطبيق ھذه اإلجراءات أو التحّوطات غير كافية أو أن ما تحتوي عليه السياسات واألسس المنصوص عليھ
ع ى أرض الواق ى. تتطابق مع ما يتم تنفيذه عل ع عل تنتاج أن المسؤولية تق ا يمكن االس بابھا  عاتق ومن ھن ل وأس اكن الخل د أم البنك نفسه في تحدي

ى أداء .  والعمل على إصالحھا ـي عل أثير سلب ا ت ا لھ ذه جميعھ ة وھ وك الزراعي ا البن ـي تتعرض لھ لقد سبق وأن تمت مناقشة معظم المخاطر الت
  -: يمكن تلخيص أھم وأكثر المخاطر تأثيرا على البنوك الزراعية بما يلـي.  البنوك الزراعية

  
  خص ألنواع المخاطر التـي تعاني منھا البنوك الزراعيةمل

  إداريةمخاطر   .372
  عدم توفر قيادة كفوءة وجادة ومنتخبة في معظم األحيان -
 .اإلداريبالمسؤولية من قبل الجھاز  اإلحساسوعدم  indifferenceوالسلبية  واإلھمالالترھل  -
 .الخ... سة والحوافز ضعف الروح البنكية من حيث المبادرة واالبتكار والمناف -
 زيادة عبء العمل للمختصين وما ينتج عن ذلك من ضعف في المتابعة -
 .اإلدارية الالزمة في أوقاتھا المناسبة اإلجراءاتفي اتخاذ  إھمالأو /أو بطء و/ضعف و -
 .عدم اھتمام المقترض االلتزام بالتزاماته المالية والقانونية -
 .اإلداري الرشوة وخيانة األمانة من قبل الجھاز -
 .أعمال التخريب المتعمدة -

  
  مخاطر تتعلق بالسياسات  .373

  .وعدم االستقرار السياسـي وضعف أو غياب األمن/ السياسات غير المواتية -
 .التدخل الحكومي بأشكاله المتعددة في التوظيف واإلقراض والتسديد واإلعفاء والجدولة -

  
  مخاطر تتعلق بظروف الطبيعة وأخرى  .374

  جوية غير المواتيةالظروف ال -
 أو ھبوط األسعار لبعض المحاصيل وفي بعض األوقات/مشاكل تسويق المنتجات و -
  .مشاكل صحية أو حوادث أو وفاة تتعلق بالمقترض وأسرته -

 
 Recommendations التوصيات  -2

راح التوصيات استنادا إلى العرض السابق والمتعلق بأسس وأساليب إدارة المخاطر المعمول بھا في البنوك ا  .375 يم يمكن اقت ة في اإلقل لزراعي
  :التالية التـي يمكن أن تعزز أساليب تحسين إدارة المخاطر في ھذه المؤسسات

  
ة   : إنشاء دائرة متخصصة في إدارة المخاطر  .376 ورة عام ة بص وك التجاري ي البن اطر ف ة إلدارة المخ ود إدارة متخصص ر وج يُعتَبَ

ً والزراعية بصورة خاصة أمراً ضر ا وفي الوقت  ،وريا لما لھذه اإلدارة من دور في البحث والتخطيط والتنبؤ بالمخاطر وإيجاد الحلول المناسبة لھ
إن . المناسب ذه اإلدارة، وإن وجدت ف ديھا ھ ة ال يوجد ل ة والتجاري وك الزراعي اك بعض المؤسسات والشركات والبن ازال ھن ومن المؤسف أنه م

د من البحث والتقصي .  لمھنية المطلوبة لھذا العملبعضھا يعانـي من نقص واضح في ا املي والشمولي إلدارة المخاطر الب وم التك ولتحقيق المفھ
  .  وضمن المحاور األساسية إلدارة المخاطر 2وبازل 1باألسلوب العلمي السليم الوارد في مقررات بازل

  
دريب ونجاح ھذه الدائرة يستوجب استقطاب الكفاءات والخبرات، واالس  .377 ل والت وفير التأھي دماً وت ر تق دان األكث وك والبل ة البن تفادة من تجرب

اليتين اءة ع وظيفي .  لھذه الكفاءات بصورة مستمرة لتتمكن من ممارسة عملھا بمھنية وكف دائرة مباشرةً بالمستوى ال ذه ال ط ھ تم رب د وأن ي ا الب كم
ة ع ول األعلى في المؤسسة البنكية ليكون على اطالع بصورة يومي اد الحل ة من أجل العمل إليج ى وضع المؤسسة في ضوء المخاطر المحتمل ل

  .السريعة والمناسبة لدرئھا
  

ال يكفـي تحاشـي المخاطر الثانوية التـي سبق   :Favorable policy environmentتوفير بيئة من السياسات المناسبة   .378
وك بحيث تجعل من العمل ذكرھا التـي تعانـي منھا البنوك الزراعية ولكن ينبغـي ت ذه البن ا ھ ـي تعمل في ظلھ وفير بيئة مناسبة من السياسات الت
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ا تيراد وسياسة تسعير العمالت والسياس ة وسياسات التصدير واالس ة والنقدي ذا يشمل السياسات المالي اً، وھ ـي مشروعاً ناجح ت الزراعي والريف
  .رھاالتسويقية وسياسات الدعم وتقديم الخدمات المساندة وغي

  
زارعين   :الضمانات  .379 راء وعلى الرغم من التبسيط المستمر لمتطلب الضمانات لتحسين فرص صغار الم روضوالفق ى الق  للحصول عل

ىحيث وصل األمر بجميع المؤسسات  ة الشخصية إصدار إل ول  أن بعض،  إال القروض الصغيرة بضمان الكفال م تضع الحل ة ل وك الزراعي البن
  -:ومن ھنا ال بد ألية سياسة لضمانات القروض من مراعاة ما يلي.  التبسيطلمواجھة المخاطر الناجمة عن ھذه المناسبة المالية 

  

 أو غير منقولة توفر ضمانات موثوقة  ضرورةimmovable  ذه ى وأن كانت قصيرة اآلجل، ويحدد كل قطر ھ للقروض الكبيرة الحجم حت
  .ة الضمانات العقارية العالمية التـي ضربت العالم ال زالت قائمةفاألصداء السلبية ألزم  .الفئة في ضوء ظروفه

  د للمؤسسات المقرضة من والفقراء من أجل وصول صغار المزارعين ول بالى خدمات االئتمان الزراعي الب تحمل جزء من المخاطر القب
وفر ضمانات محسوللتعامل مع ھذه المجموعة  additional اإلضافية ة عدم ت ذه المخاطر تتطلب  tangibleسة وخاصة في حال ديھا، فھ ل
ب  ويض تجني نوية لتع اطر المخصصات س ن مخ وع م ذا الن ن ھ ة ع راضالناجم ة  microcreditالصغير  اإلق ذه الكلف نعكس ھ ى أن ت عل
د القروض في المؤسسات المأي بصورة عامة،  اإلقراضعلى فوائد  اإلضافية د فوائ د تحدي ى أن أخذ ھذه الكلفة بعين االعتبار عن قرضة عل

  .ضمن الحدود البنكية المقبولة وضرورات تشجيع االستثمار الزراعيتكون ھذه الفوائد 
  

ام المؤسسة المقرضة   : دراسة الجدارة االئتمانية والمقدرة التسديدية والجدوى المالية  .380 د من قي إجراءالب د من  ب ذه الدراسات للتأك ھ
دفاع األول لتسديد القرض في حين تكون أو مشروعه على االقتراض /مقدرة المزارع و والتسديد بحيث يكون الدخل المتأتي من المشروع خط ال

ه .  الضمانات خط الدفاع الثاني اءة بحيث يصدر عن ة والكف در عالي من المھني ى ق ذه الدراسات عل كما يجب أن يكون الجھاز الفنـي الذي يقوم بھ
ة وذات مصداقية ى .  دراسات دقيق ا ينبغي عل رار  إدارةكم اذ ق د اتخ ار عن ين االعتب ذه الدراسات ضمن العوامل األخرى بع ائج ھ وك أخذ نت البن

  .وظيفية وليس مستوى واحد بعد الدراسة والتمحيص الدقيقين Tiersوأن يتم اتخاذ القرار من قبل عدة مستويات .  اإلقراض
  

قبل الحكومات، ونظرا للدور الداعم الذي توفره الدولة لھذه  حيث أن ھذه المؤسسات مملوكة أصال من  : ترشيد الدور الحكومي  .381
د وأن تسع ذه المؤسسات، الب ى المؤسسات، ومن أجل الحفاظ على ھذه الميزة وفي نفس الوقت تقليل السلبيات الناجمة عن تدخل الدولة في عمل ھ

ادة إلىدول المنطقة  ذه المؤسسات  إع ة ھ ا، وم إلشراكھيكل ذين يشكلون القاعدة جھات أخرى في ملكيتھ اء الريف أنفسھم ال ذه الجھات أبن ن ھ
ة تثمارات المحلي يط من . العريضة للمستفيدين من خدماتھا، والقطاع البنكي التجاري الذي يشكل المستودع الرئيسي لألموال المتاحة لالس ذا الخل فھ

رار، وفي نفس الوقت من  ملكية الدولة والقطاع الخاص سيمكن ھذه المؤسسات من االستفادة من ايجابيات تقاللية الق االقتصاد الحر من حيث اس
ة . ايجابيات الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة بصورة غير مباشرة لتكون سندا لھذه المؤسسات ل  أنويمكن لكل دول ار األسلوب األمث  إلدخالتخت

  .قتصادية والسياسية واالجتماعيةالتغيير المطلوب في ھياكل مؤسساتھا التمويلية الرسمية، في ضوء ظروفھا اال
  

اء إن  : تنويع المحفظة المالية  .382 ة مؤسسات  اإلبق ى محفظ راضعل م  اإلق ن حج د م ط، يزي ة فق ى الزراع الزراعي مقتصرة عل
تثمار في الزراعة محدودا في إلى فباإلضافةالمخاطر نظرا لعدم تنوع مناحي االستثمار واقتصاره على نوع واحد فقط،  و  كون االس ه، فھ مجاالت

ا، . يمكن السيطرة عليھا تقلبات الطبيعة التـي ال إلىأيضا معرضا باستمرار  تثمار أموالھ لذا البد وأن تبحث البنوك الزراعية عن أوجه أخرى الس
فالتخصص الضيق  في المجاالت الزراعية والتجارية والصناعية والخدماتية وغيرھا في مناطق الريف،والمتوسطة تشمل كل النشاطات الصغيرة 

ا مؤسساتھو من األسباب الرئيسية لفشل الكثير من  دل التحصيالت فيھ وك من . التمويل الزراعي وانخفاض مع ذه البن ل ھ ى آخر تحوي أي بمعن
  .بنوك تنمية ريفية شاملة إلىزراعي  إقراضبنوك 

  
دة النظر في سياساتھا وأوضاعھا اإلدارية والمالية بحيث البنوك الزراعية والتنموية وحكوماتھا مدعوة إلى إعا إن  :إعادة الھيكلة  .383

ا  اد ھيكلتھ تدامتھا ) restructured(يع دعم اس ة ت اح كافي ق أرب ل تحقي ن أج وق، م ة الس ة وآلي افة المالي ى الحص ة تتبن اً ريفي بح بنوك لتص
)sustainability (وتحسن من أدائھا وتقوي من قدرتھا التنافسية.  
  

وك   : مؤسسيةبناء الحيوية ال  .384 راضلكي تتوفر لبن د وأن تسعر  اإلق ة، الب ة المالي ة  قروضھاالزراعي الحيوي ة الحقيقي ا للكلف وفق
ال و ة الم ةلعملية اإلقراض شامال ذلك التكاليف التشغيلية وكلف ديون الھالك الي وتخصيصات ال ا  التضخم الم ول يسمح لھ ح مقب ق ھامش رب وتحقي

ھيكلة تكلفة التمويل وفقا للظروف االقتصادية والسياسية لكل  إعادةمقبوال سياسيا واجتماعيا، يمكن التدرج في  وحتى يكون ذلك. بالنمو والتطوير
  .وضع الزراعة بصورة خاصة والوضع االقتصادي بصورة عامةلبلد، و

  
م و   :االستدامة  .385 وال، وھو جمع حتى تتوفر االستدامة لبرامج التمويل الريفي، البد من االعتماد على مصدر دائ مضمون لألم

ة دخرات الريفي ان . الم ة، ك دان النامي ي البل ت ف ـي تحقق ي الت ل الريف ات التموي ع نجاح ائج أن جمي ير النت راضوتش ع  اإلق ا بجم ا دائم ا مقترن فيھ
ىالمدخرات، وأن التجارب تشير أيضا أن أھل الريف بحاجة  ى القروض إل م بحاجة ال ا ھ ر مم ة، أكث ة االدخاري د من   .األوعي ا الب  إصداروھن

  .الريفي قبول الودائع وتوظيفھا اإلقراضالتشريعات واألنظمة لتخويل بنوك 
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اجم عن الوساطة  إلى فباإلضافةالزراعي تنويع مصادر دخلھا،  اإلقراضينبغي على بنوك   : الصيرفة البنكية إدخال  .386 دخل الن ال
ا دخال المالية، ينبغي عليھا ممارسة جميع النشاطات المصرفي لإضافياة األخرى التـي يمكن أن تدر عليھ ل و إصدار ، مث صرف الشيكات وتحوي

  .الخ... السندات  وإصدار اإلنتاجيةخطابات الضمان واالستثمار في األسواق المالية والمشاريع  وإصداراألموال وتبديل العمالت 
  

ةتبالبنوك الريفية  تقومينبغي أن   : معالجة الديون المتعثرة  .387 ا عامل ة  performing  صنيف ديونھا من حيث كونھ ر عامل  أو غي
non-performing  نوية يتناسب في ضوء تعليمات البنوك المركزية في بلدانھا، وأن يتم في ضوء ذلك وضع مخصص للديون الھالكة بصورة س

 الديون الھالكة إلغاءوھذا ال يعنـي   .اإلقراضان عند تحديد كلفة ، واعتبار ذلك جزءاً من نفقاتھا التشغيلية، وأن تؤخذ ھذه الكلفة في الحسبتھامع قيم
ا ة تحصيلھا وإنم ة لمتابع دائرة القانوني ا لل دات .  تحويلھ ر عائ تقبالً، تعتب ة مس ديون الھالك ذه ال ن ھ ا م تم تحقيقھ ان أي تحصيالت ي ل ف ي المقاب وف

  .للمؤسسة المقرضة
  

ة  MFIsوالتنموية و البنوك الزراعية يستوجب على  : الترابط  .388 ر الحكومي راء  NGOsوالمنظمات غي ة لفق دم خدماتھا المختلف ـي تق الت
ل المخاطر وز ى تقلي ا يعمل عل ا ليكمل أحدھا اآلخر ومم ا بينھ رابط فيم اون والت ادة الريف مثل التدريب والتنظيم والتسويق وغيرھا مدعوة للتع ي

  . احات وقدرات بعضھا البعضمع أھمية االستفادة من دروس ونج Outreachالوصول 
  

ى   :االبتكارات  .389 اطر وعل ل المخ ى تقلي ل عل ـي تعم ارات والممارسات الت ـي االبتك ـي تبن ل الريف ى مؤسسات التموي ـي عل ينبغ
ـي ل اإلسالم ة وصيغ التموي ـي صيغ الزراعة التعاقدي ك من  تحسين الجدارة االئتمانية مثل تشجيع و تمويل عمليات القيمة المضافة وتبن ر ذل وغي

  .أساليب معالجة المخاطر
  

ة اإلنتاجية الوفرة فترات في المنتج الستيعاب الكافية التخزينية السعات توفر ضرورة  : التخزين  .390 ى ،العالي رك أن عل ا أمر يت  أو إدارتھ
راغبين التخزينية السعات تأجير او بيع على العمل الحكومات وعلى االقتصادية، والكفاءة العائدات ضوء في جھة ألي فيھا االستثمار ع لل وفير م  ت
وفر عدم حالة في المخازن إلنشاء الالزم التمويل ة السعات ت ة التخزيني ان وتشجيع تحسين حول الحكومات دور يتمحور أن يجب  .الكافي  االئتم

ـي من ة المناسبة التشريعات وضع خالل التخزين وق، لِحماي ة، األخطار ولمعالجة الحق اييس ضعوو القانوني وفير الجودة وضبطھا، مق  نظم وت
ا والمخازن المستودعات مواصفات وتحديد لألسعار، المستقبلي االستشراف لتحسين المعلومات تالءم بم ة ي وفير استخداماتھا، وطبيع  خدمات وت

  .التحتية التسويقية البنية
  

ا  اإلقليمفي  الزراعي اإلقراضدعوة مؤسسات وبنوك   : اإلسالميةالتمويل وفق الصيغ   .391 ة حالي ة المطبق يم التجرب وخارجه، لدراسة وتقي
ات ) البديلة للفائدة التجارية( اإلسالميةالتمويل وفق الصيغ  أسلوبفي المؤسسات التـي تتبع  وع في التمويل الزراعي، واالستفادة من ايجابي ذا الن ھ

ل  أيةوفي حالة اقتناع   .المخاطروتقليل حجم ساعد على توسيع قاعدة المستفيدين يقد من التمويل الذي  وع من التموي  ينبغيمؤسسة بتطبيق ھذا الن
  :ايالء الجوانب التالية اھتماما خاصا

  

  األكثر قبوال من المزارعين واألقل مخاطر على المؤسسة المقرضة اإلسالميةالصيغ تطبيق.  

 د من عدم مبالغة المؤسسات المقرضة في تقدير كلفة عامل المخاطرة تحوطا لتالف ائھمي الخسائر، ومن ثم تحميل المقترضين تكاليف تزي  أعب
  .تجاه المؤسسات المقرضة

 ن  أن تفادة م لوب، لالس ذا األس ق ھ ي تطبي ا ف ابھة لھ ع المؤسسات المش ارات م ادل الزي ارب وتب ادل التج ي تب ذه المؤسسات ف ع ھ ةتتوس  أي
  .ترغب في االطالع عليھا أخرىمؤسسات  أيةادل للتجارب مع تجديدات في ھذا المجال، وان يتم توسيع ھذا التب أوابتكارات 

  اإلقراضزيادة اھتمام ھذه المؤسسات بتوفير التدريب الالزم للعاملين فيھا، لتمكينھم من اكتساب المھارات الالزمة لتطبيق ھذا النوع من.  

 ة األسلوبتعزل المؤسسات المقرضة بھذا  ال أن ة العالمي تفيد من نفسھا عن األسواق المالي ى تس ة، حت ارات  أي ذه  أوابتك وفر في ھ افع تت من
  .األسواق، وحتى تتمكن من مسايرة روح العصر، وتحقيق النمو المطلوب لبقائھا واستمراريتھا

  
ع  ينبغي  : األعمال غير البنكية  .392 اج أو توزي ع مدخالت اإلنت دعم تخليص البنوك الزراعية تدريجيا من مھمة استالم المحاصيل أو توزي ال

ا ك ممكن ا للعمل المصرفي الحكومي أو إدارة مشروع التأمين الزراعي إن وجد، كلما كان ذل رغ كلي ى تتف ، إال في حاالت الضرورة القصوى حت
ا يمكن أن يكون البنك أحد . وخاصة في حالة عدم وجود البديل المناسب ويفضل أن تتولى ھذه األعمال مؤسسات أخرى أو شركات خاصة،  وھن

  .اھمين في ھذه الشركات الخاصةالمس
  

ى   : والبحوث واإلرشادالتسويق   .393 زارع عل ة لمساعدة الم اءة والمھني ة من الكف البد من توفر خدمات زراعية مساندة على درجة عالي
ين  إنتاجهتحسين وزيادة  ا ب ذه الخدمات وخاصة م ين ھ ا ب رابط م اك ت اد األبحاثوأن يكون ھن ا يج.  والتسويق واإلرش تعانة بمراكز ب كم االس

ة  واإلرشادالبحوث الزراعية المتخصصة  اجالزراعي،  بھدف المساعدة في تخفيض كلف ادة ، اإلنت اجوزي ينه اإلنت ى   .وتحس ا ينبغي عل وك كم البن
بة للمنتجين،  وخاصة ب أن تقومالزراعية  دة بالنس ة متزاي في مجاالت التوضيب تمويل أنشطة التسويق الزراعي للقطاع الخاص،  لما له من أھمي

  .المزارعين والتعاونيات على القيام بالمشاريع الكبيرة اتحاداتوالتغليف والتدريج والتبريد ووسائط النقل،  مع تشجيع 
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رارات ) MIS(ينبغي أن يتوفر لدى البنوك الريفية نظام معلومات   ):MIS(نظم المعلومات   .394 فعاالً يمّكن ھذه البنوك من اتخاذ الق
ة  اإلدارةربط العمل على ، ووخاصة في مجال تحصيل الديون وتحديد الديون الھالكة وتكاليف التشغيل والربحية وغيرھا فة في أوقاتھاالحصي العام
  .ب،  وتطوير االتصاالت،  بغية االطالع اللحظي على التغييرات الجارية في أعمال الفروع وحسابات زبائنھاوالفروع بشبكة الحاسبللبنك 

  
داءالتركيز على إعطاء موضوع تحصيل ديون البنوك الزراعية أھمية خاصة،  ضرورة   : تسديد القروض  .395 ة التسليف  ابت من عملي

ىالسليم والدقيق،  وتجميع المعلومات،   ل إل ذا الحق املين في ھ ز الع دين في وقت استحقاقه تحفي تھج المؤسسة   .من أجل استرداد ال ينبغي أن تن
فوائد تمييزية للمقترضين الملتزمين بالتسديد،  منحأو /جزء من الفوائد المحصلة و إعادةيع المقترضين على التسديد من خالل المقرضة سياسة تشج

رادالتحصيلي  األداءينبغي أن يكون كما   .وفي المقابل ينبغي تطبيق نظام غرامات فّعاالً على المتأخرين أو المماطلين عن التسديد والوحدات  لألف
  .لتحديد الحوافز السنوية األخرى واإلداريةة أحد العوامل الھامة ضمن باقي المؤشرات المالية العامل

  
ة المستوى   :استقطاب الكفاءات  .396 اءات العالي اظ بالكف تم االحتف ي، بحيث ي ة في البنك المعن ضرورة إعادة النظر في حجم العمالة الحالي

كفاءات  عالية المستوى في المجاالت البنكية للعمل  استقطابوكذلك .  سس اجتماعية ومالية مقبولةوفي نفس الوقت التخلص من الزائد منھا، وفق أ
  . مع البنك، من خالل توفير حوافز مالية منافسة

  
ة ال  :التدريب  .397 رامج التدريبي اءات الواعدة لحضور الب متاحة، االھتمام بالتدريب على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي وابتعاث الكف

ة  دة مضافة  Luxuriousوأن تتغير النظرة إلى التدريب في أنه سلعة أو خدمة كمالي ه فائ ى أن دة إل اليف زائ للمؤسسة ينبغي  Added valueوتك
  .االستفادة منھا وأن يتم وضع خطط تدريب مرحلية يستفيد منھا جميع الموظفين الذين لديھم قدرات واعدة في مؤسساتھم

  
زارع لمحاصيله   : الزراعي مينأشكال التأ  .398 ع الم ا تنوي ة، منھ اطر الزراعي ة المخ تعملة لمواجھ اليب المس ن األس د م اك العدي ھن

ر  إلى باإلضافةومنتجاته وتنويع البنك لمحفظة قروضه  دعم الحكومي غي وارث، أو ال أساليب التعويض المباشر كصناديق الضمان أو صناديق الك
  .  وارث الزراعية حين وقوعھا، أو التأمين الزراعي بأشكاله المتنوعةالمنظم الذي يقدم لمجابھة الك

  
دور  إلىوتشير التجارب   .399 ه لل اء وتنظيم ع األعب ه في توزي أن التأمين الزراعي ھو األداة األكثر فعالية بين ھذه األساليب من حيث عدالت

دي ال.  الحكومي أو الرسمي لدعم ھذا القطاع أمين التقلي ائر حيث أن الت دير الخس ى تق د عل ھو األنسب  Damage –based insuranceذي يعتم
رانألوضاع مزارعي المنطقة العربية كما ھو معمول به في السودان وقبرص  أمين  وإي أن األسلوب الحديث في الت ا، ف ونس وغيرھ والمغرب وت

ة، يمكن أن يكون الذي انت weather-based insuranceالذي يعتمد على المؤشرات المناخية والمسمى  دان المتقدم ر من البل ؤخرا في كثي شر م
وفر محطات أرصاد  ا شريطة ت ونس ومصر وغيرھ مالئما لبعض البلدان التـي تقوم بزراعة الحبوب على نطاق واسع مثل سورية والمغرب وت

  .فعالة تغطي جميع المناطق المشمولة بالتأمين
  

 -:البد من مراعاة ما يلي Damage –basedلذي يعتمد على تقدير الخسائر وعند تطبيق أي برنامج للتأمين الزراعي ا  .400
  

  ونس ا ھو في السودان وت ة كم ة المعني يفّضل أن تقوم شركات التأمين الخاصة بتوفير ھذا النوع من التأمين بالتنسيق مع المؤسسات الحكومي
ى  وإداريامؤسسة تأمين زراعي حكومية مستقلة ماليا  إنشاء لىإيمكن اللجوء  األسبابكان ذلك غير متاح ألي سبب من  إذاومصر، ولكن  عل

ائر  دير الخس ا  damage-based insuranceالنمط المعمول به في قبرص أي على أساس تق ذا األسلوب ليصبح وفق تم تطوير ھ ى أن ي عل
ى عندما تتوفر محطات أرصاد كافية وكفؤة في جم weather-based insuranceللمؤشرات المناخية  يع المناطق المؤمن عليھا، للتغلب عل

ـي  اء العكس ا االنتق لوب األول، وأھمھ لبيات األس اطر ) adverse selection(س ةوالمخ كلة تحصيل ) moral hazards( األخالقي ومش
 ).premiums(األقساط 

 ي مراحل أمين الزراعي، ف امج الت الزم لبرن الي والمؤسسي ال دعم الم وفير ال ة ت ى الدول ـي عل ة، ووضع ينبغ راره األولي مؤسسي  إطار وإق
تقاللية  ق االس ا يحق أمين بم از الت ةوقانونـي لجھ تح المجال  اإلداري دريجيا وف ة ت دخل الدول ى تقليص ت ع الحرص عل از م ذا الجھ ة لھ والمالي

ا وعلى أية حال يجب أن ي.  التأمين إعادةلمشاركة القطاع الخاص بما في ذلك تجمعات شركات التأمين وشركات  عمل التأمين باستقاللية ووفق
 .لألسس التجارية

  تدامة المؤسسة % 50يتوجب على الدولة دعم المزارعين المؤمنين من خالل المساھمة بدفع ما ال يقل عن من كلفة أقساط التأمين لضمان اس
  .التـي لديھا برامج تأمين زراعي) ةالنامية والمتقدم(على التأمين، وذلك أسوة بما معمول به في كل الدول  اإلقبالالمؤمنة وزيادة 

  أمين ون الت ايفضل أن يك ا  إجباري دأ فيھ ـي يب اطق الت ي المن أمين ف ارين للت ية المخت ي الماش ة مزارعي المحاصيل، أو مرب ة لكاف ي البداي ف
  .للمشاركين في البرنامج الخاطئالبرنامج، وذلك لتفادي مشكلة االنتقاء العكسي أو 

 وفرة عند تصميم برامج التأم ك في ضوء المعلومات المت ة المخاطر وذل ا ونوعي ين يجب التوسع التدريجـي من حيث األنشطة المؤمن عليھ
دد األغراض  ومبادئ أمين متع ى الت ى الوصول ال ل المخاطر حت أمين محدود األغراض والقلي دء في الت تم الب التأمين المعمول بھا، بحيث ي

  .لمكتسبة واستجابة للطلب لشمول مخاطر جديدةوالكثير المخاطر، اعتمادا على الخبرة ا

  د لشموله في المراحل  اإلقليمحيث أن الجفاف أكثر المخاطر الزراعية حدوثا في وبالتالي أكثرھا كلفة، لذا البد من التخطيط على المدى البعي
  .جالبرنامالمتقدمة من 



 55

 أمين الزراعي تشكيلة واسعة من منتجات الت زارع يفضل أن يتضمن مشروع الت اة الم ى حي أمين عل ى المحاصيل والت أمين عل ل الت أمين مث
 economic of scale، ويحقق وفورات الحجم اإلنتاجيةوعلى ممتلكاته وموجوداته وعلى حيواناته، ألن ھذا يحافظ على استمرارية العملية 

  .ويحسن من الحيوية المالية لعملية التأمين كلھا

 من أجل تحصيل أقساط  ةاألجھزة المختصتحصيل أقساط التأمين يجب التنسيق بين مؤسسة التأمين وسائر  من أجل تحقيق الكفاءة المالية في
  .ومعاملتھا كأموال عامة لھا أولوية التحصيل األقساطالتأمين، مع ضرورة اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لتحصيل 

  التعويضات، وتدريب المقيمين والتواجد الميدانـي الكافي إقرارومناسبة لعمليات تقدير الخسائر،  إجراءاتتصميم تدابير أو. 

  دور، شريطة  وإذاالتأمين،  إعادةينبغـي البحث عن مؤسسات تأمين محلية أو عالمية من أجل ذا ال لم يتوفر ذلك ينبغـي على الدولة أن تقوم بھ
ة  إعادةأن تكون أقساط  ى ال تصبح عملي ة حت ادةالتأمين كافي أمين م إع ة عن سوء الت ائر الناجم ة الخس ة  اإلدارةجرد مساعدات لتغطي المالي
  .لبرنامج التأمين

  تقلين  واإلقراضفي حين يجب الفصل التام بين التأمين الزراعي ا نشاطين مس ا ألسس  إالالزراعي باعتبارھم ا وفق أن التنسيق الكامل بينھم
ة حة يجب أن يستمر على المستويات العليا، كما يجب ضوقواعد وا ى ال تتحّول مھم تحاشي الربط بين تسديد القروض ودفع التعويضات، حت

  .مؤسسة لتسديد القروض السيئة إلىمؤسسة التأمين 

  ة،  إلىضرورة توقف الدولة عن تقديم أي عون مالي وارث جماعي ة حدوث ك أمين لتالفي  إالالقطاع الزراعي في حال امج الت من خالل برن
  .االزدواجية في تغطية المخاطر

 ع النظام المصرفي  التقليدي باألسلوباتضح أن التأمين الزراعي  إذا ه م ائل  اإلسالميقد يتعارض في بعض جوانب تنباط وس د من اس فال ب
  .المخاطر الزراعية إدارةفي مجال  اإلسالميةأخرى مقبولة، ويمكن في ھذا السياق االستفادة من تجارب بعض البنوك 

 ة فعال ات عام رامج عالق وفير ب ع ت تھدفة، م اطر المس بة عن المجموعات والمخ ات مناس م معلوم اءة ونظ وعي  إعط ة خاصة لنشر ال أھمي
  .المتاحة اإلعالمالتأمينـي لدى جموع الفالحين عن طريق استعمال وسائل 

  والدول األخرى ذات الخبرة في ھذا المجال اإلقليمضرورة تنظيم وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات بين دول.  
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  )1(الملحق 
  

  األسئلة التـي طرحھا االستبيان
  راعية والريفيةحول سياسات مواجھة المخاطر في القروض الز

 
خ... أراضي أو عقارات (ھل تشترط مؤسستكم تقديم أموال غير منقولة  .1 ادير ) ال واع ومق ا ھي أن ـي تصدرھا، وم لضمان القروض الت

ھما الالقروض التـي تتطلب رھن أموال غير منقولة؟ أين تتم عملية الرھن؟ وما ھي تكاليفھا؟ ومن يتحمل ھذه التكاليف، المقرض أم المقترض أم ك
ا اً النخف ك تحوط ل من ذل ا أم أق دير قيمتھ ة في تق ا، وھل تؤخذ أسعار السوق الجاري ل رھنھ وال قب ض وما ھي النسب؟ ومن يقوم بتقييم ھذه األم

 أسعارھا؟ وكم تكون قيمة القرض منسوبةً إلى قيمة األموال غير المنقولة المقدمة؟ وأي مالحظات أخرى لھا عالقة بھذا الجانب؟
  
ندات، أسھم (قبول أموال منقولة ھل يتم  .2 اث، س خ... محاصيل، مواشي، آالت، أث ول )ال تم قب ـي ي ادير القروض الت واع ومق ا ھي أن ؟ م

المقرض أم المقترض أم كالھما ( أموال منقولة من أجل ضمانھا؟ وأين تتم عملية تسجيل ھذا الضمان؟ وما ھي تكاليفھا؟ ومن يتحمل ھذه التكاليف 
اً النخفاض ؟ )وما ھي النسب ك تحوط ل من ذل ا أم أق دير قيمتھ ة في تق ومن يقوم بعملية تقييم قيمة ھذه األموال؟ وھل تؤخذ أسعار السوق الجاري

 أسعارھا، وكم تكون قيمة القرض منسوبةً إلى قيمة الضمانات المنقولة المقدمة؟ وأي مالحظات أخرى لھا عالقة بھذا الجانب؟
  
إجراء دراسة .3 ه  ھل تقوم مؤسستكم ب ى نفقات اً أيضاً عل درة التسديدية للمقترض ولمشروعه محتوي ة والمق مفصلة عن الجدارة االئتماني

 :البيتية وھذا يشمل دراسة ما يلي
  حساب األرباح والخسائر لألعمال الزراعية السنوية. 
  ميزانية المزارع ومقدار حق الملكية التـي يمتلكھا. 
  موازنة التدفق النقدي للعمل المزرعي. 
  موازنة التدفق النقدي للعمل المزرعي واألعمال غير المزرعية. 

  
... من يقوم بمثل ھذه الدراسات؟ وھل تؤخذ بعين االعتبار نتائج ھذه الدراسة عند اتخاذ قرار اإلقراض وحجم القرض وجدول تسديده   

  بھذا الشكل المفصل؟الخ؟ وإذا كانت مؤسستكم تقوم بذلك فما حجم أو نسبة القروض التـي يتم دراستھا 
  
ما عدد المستويات الوظيفية التـي تتخذ قرار اإلقراض منذ التوصية باإلقراض حتى الموافقة عليه؟ وما ھي صالحيات كل مستوى من  .4

 ھذه المستويات؟
  
ة، صناعة (ھل تشترط مؤسستكم تنوع مصادر الدخل لمقترضيھا  .5 خ... زراعة، تجارة، وظيف ر) ال ى الق بقاً للحصول عل ض؟ وھل مس

ع  اق م بھم من خالل االتف ل جزء من روات ة أو القطاع الخاص تحوي زة الدول تشترط مؤسستكم من المقترضين الذين لديھم وظائف دائمة من أجھ
ع أو لم املة للجمي ك بصورة ش تم ذل تم تسديد القرض؟ وھل ي ى أن ي ة المقِرضة إل  نالجھات الموظفة لھم بتحويل ھذا الجزء من الراتب إلى الجھ

 وما ھي نسبة مثل ھذا االجراء مقارنة بعدد المقترضين الكلي؟. يرغب في ذلك؟ أي ھل ھذا شرط مسبق للحصول على القرض لمثل ھذه الفئة
  
ة  .6 ك القروض الزراعي ما ھي أنواع القروض التـي تقدمھا مؤسستكم من حيث أھدافھا والحجم التقريبـي لكل منھا كنسبة مئوية، شامالً ذل

 يفية والقروض االستھالكية إن وجدت؟ وھل تتوزع ھذه القروض على جميع المناطق الجغرافية، وما النسب المئوية لذلك؟والقروض الر
 
أمين إن وجد،  .7 ذا الت وع من ھ وم بكل ن ھل تشترط مؤسستكم تقديم أي نوع من أنواع التأمين المذكور أدناه عند إقرار القروض، ومن يق

 التكاليف؟ وكيف يتم التعويض في حالة الخسائر وھل لمؤسستكم دور في ذلك حرصا منھا على تحصيل ديونھا؟وما ھي تكاليفه؟ ومن يدفع ھذه 
 التأمين على المحاصيل واألشجار ضد الظروف الجوية السيئة. 
  منقولة وغير منقولة(التأمين على الممتلكات المرھونة أو التـي أعطي القرض من أجلھا.( 
 مزرعيةالتأمين على الحيوانات ال. 
 التأمين على اآلالت المزرعية. 
 التأمين على حياة المقترض. 
 التأمين ضد ھبوط األسعار. 
  .وغيره من أشكال التأمين أو صناديق الطوارئ  
    

ليم،  .8 د التس ه عن ا السعر المشترى ب ھل ھناك قروض تصدرھا مؤسستكم مضمونة بواسطة عقود آجلة لزراعات معينة يتحدد من خاللھ
ين المقترض كما يتم أحي ة ب ود آجل ى آخر تكون مضمونة بعق ا أو بمعن وب أو غيرھ اطم أو القطن أو الحب ل البطاطس أو الطم اناً في زراعات مث

زارع( ة ) الم ة أو شركة صناعات غذائي ون الحكوم د يك ذي ق ذه ... والمشتري وال واع ھ ا أن ي الصيغ اإلسالمية؟ م لَم ف ع السَّ ك بي ي ذل ا ف خ بم ال
دين من الزراعات إذا و جدت ومن الجھة المشترية؟ كيف تتعامل مؤسستكم مع إقراض المزارعين الذي لديھم مثل ھذه العقود وكيف يتم تحصيل ال

  الخ؟ وما حجم ھذه القروض إن وجدت منسوبة إلى المجموع الكلي لقروض مؤسستكم؟... الجھات المشترية 
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، وھل ھناك شروط محددة إلقراض الجمعيات وخاصةً من حيث المسؤولية ھل تقرض مؤسستكم األفراد والجمعيات بأشكالھا المختلفة .9
 المحدودة أو غير المحدودة؟ وما حجم القروض لھذه الجمعيات مقارنةً باألفراد؟

  
ة  .10 دء في إقام ى قرض من أجل الب ھل تشترط مؤسستكم وجود مشروع قائم من أجل استكمال تمويله، أم يمكن للمقترض أن يحصل عل

 ؟مشروع جديد
  

 ھل تقوم مؤسستكم بتمويل كامل تكاليف المشروع أم تشترط مساھمة المقترض بجزٍء منھا؟ وما ھو ھذا الجزء إن وجد؟ .11
  

ذه  .12 ك ھ ـي تمتل ة الت ازن، ومن الجھ ي المخ ا ھي الموجودات ف ك فم د ذل تكم ضمان وصوالت المخازن؟ إذا وج دى مؤسس د ل ھل يوج
ا حجم القروض المعطاة المخازن؟ كيف يتم مثل ھذا اإلقراض لحاملي  ذه الوصوالت؟ وم ة ھ ةً بقيم ھذه الوصوالت من حيث حجم القرض مقارن
 بھذه الطريقة مقارنةً بالحجم الكلي للقروض؟

  
ة  .13 ويق احتكاري دكم مؤسسات تس ي بل د ف ل يوج ا ) حصرية(ھ تالم المحاصيل دون غيرھ وم باس تالم القطن أو (أي تق ل شركات اس مث

اك مشاكل )المثال الخ على سبيل... الحبوب  ليم، وھل ھن د التس ؟ وھل يوجد أي نوع من التنسيق مع ھذه الجھات لضمان القروض أو لتسديدھا عن
وب في عدم التزام المزارعين تسليم محاصيلھم؟ أو تسليمھا من خالل الغير لتحاشي تسديد القروض؟ وما حجم التسديد من خالل ھذا األسلوب منس

 ة؟إلى مجموع المبالغ المسدد
  

ى القرض) قبل الحصول على القرض(ھل يتم تدريب المقترضين المحتملين   .14 أھيلھم للحصول عل ة لت ارات معين وا مھ ا ھي .  ليمتلك وم
  ؟لإلقراضھذه المھارات؟ ومن يقوم بذلك؟ وھل ھي مجانية أم باألجر؟  وما حجم القروض لھذه المجموعة منسوبا الى الحجم الكلي 

  
درات  رشاداإلھل تعتقد أن   .15 اتوالبحث الزراعي في بلدكم لديه من الق ه دور  واإلمكان ك ل رون أن ذل ول، وھل ت دوره بشكل مقب وم ب ليق

  كبير في تحسين أداء المزارعين وبالتالي مقدرتھم التسديدية؟ أم أن ھذا الدور ضعيف بسبب عدم توفر مثل ھذه القدرات؟
  

  م للمشاريع التـي لديھا مصدر ري دائم أو شبه دائم مقارنة بحجم القروض الكلية؟ما حجم القروض التـي قدمت من قبل مؤسستك  .16
  

راض و  .17 أمور اق أة /ھل يتم تحديد عدد محصور من العمالء لكل م تم مكاف ك؟ وھل ت دد اذا وجد ذل ا ھو الع أمور تحصيل وم أو  لكل م
  ھذه الحوافز شاملة لجميع الموظفين دون تمييز؟ مأموري االقراض والتحصيل بحوافز سنوية خاصة بھم على أدائھم؟ أم أن

  
ا ) برنامج حاسب آلي(ھل تتوفر قاعدة بيانات   .18 فعال يسھل معرفة مقدار المستحقات وتقادم المستحقات ومواعيد االستحقاق والمسدد منھ

  للمتابعة الحثيثة على مدار العام؟
  

دى  .19 ات عن المقترضين ل دة معلوم دكم قاع دى بل د ل ل يوج ن  ھ اؤون م ن تش ة وضع م ا لمعرف نكم الوصول اليھ زي ويمك ك المرك البن
  مقترضيكم أو من مقدمي القروض اليكم؟

  
ا ھو حجم   .20 ا ھي مواصفاه، وم ى القرض، م ھل يوجد لدى مؤسستكم برامج الستقطاب المدخرات من المقترضين كشرط للحصول عل

  وام الثالث السابقة؟المدخرات بأنواعھا المختلفة مقارنة بحجم القروض لألع
  

رارات   .21 ھل ترى أن مؤسستكم مستقلة استقالال كافيا التخاذ قرارات االقراض والتحصيل وقرارات الحجز وبيع أموال غير المسددين وق
ك ... التأجيل وإعادة الجدولة  ة واذا حصل ذل اء جماعي تم من خالل الخ، وھل تتدخل الدولة في اتخاذ قرارات تأجيل جماعية أو قرارات اعف ھل ي

  التنسيق المسبق مع مؤسستكم؟
  

دخرات الجمھور   .22 ة من استقطاب م ة المختلف راضھل تقوم المؤسسة باألعمال البنكي ادات  واإلق تح االعتم ابات وف تح الحس التجاري وف
ـي وخار ذه والتحويل والصرافة والتداول لدى البورصة المحلية والبورصات العالمية واالرتباط بتأمين داخل ا ھو حجم ھ جـي ضد المخاطر؟  وم

  األعمال التجارية المختلفة مقارنة بالحجم الكلي لمحفظة البنك الكلية؟
  

الي ) غير الناجحة(وغير العاملة ) الناجحة(ھل تقوم مؤسستكم بعمل تقييم شامل للمحفظة المالية للقروض لتحديد القروض العاملة   .23 وبالت
ة للمؤسسة؟   تحديد حجم القروض المشكوك فيھا ة العام أو الھالكة ومن ثم وضع المخصصات السنوية في ضوء ھذا التقييم وتنزيل ذلك من الربحي

ا وما نسبة المخصص للقروض الھالكة منسوبة الى المحفظة الكلية للقروض للعام الماضي على سبيل المثال؟  كما ما ھي شروط اعتبار الدين ھا لك
  سستكم؟ويستلزم وضع مخصص له في نظر مؤ

  
اطلين .بدأ الثواب والعقاب بحق العمالءھل تطبق مؤسستكم م  .24 ى المم ا ھي .  أي اعطاء حوافز للملتزمين بالتسديد ووضع عقوبات عل فم

  االجراءات المالية والمعنوية المتخذة في كل من الحالتين ؟
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  2009-2005الوضع التحصيلي لقروض مؤسستكم   .25
  المبالغ المستحقة  العام

  )لعملة المحليةبا(
  المبالغ المحصلة

  )بالعملة المحلية(
  النسبة

2005        
2006        
2007        
2008        
        )تقريبـي( 2009

  ؟ وحدة عملة محلية= الدوالر       يرجى اعطاء قيمة العملة المحلية الى الدوالر
  

 بريده اإللكتروني ورقم ھاتفه؟  ؟ وما)إن وجدت(ھل يوجد لديكم دائرة خاصة بإدارة المخاطر؟ وما اسم مديرھا  .26
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  )3(الملحق 
 

البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي في مصرخاطر في الم دارةإ  

  IIمقررات بازل  إطارفي 

  إعداد

  محمد السيد محمد علي

  ماجستير إدارة األعمال

  الواليات المتحدة األمريكية –جامعة ھاورد  

  مدير عام المخاطر المصرفية 

  بنك التنمية واالئتمان الزراعي
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  المصرفي في مصر النظامإصالح : أوالً 
 

ة المصرية من التيإطار الجھود  في ذلھا الحكوم ك من إدخال  المصرفيالنظام  إصالحأجل  تب ا يقتضيه ذل بھدف تطوير أداء االقتصاد بكل م
وانين  نظم والق ى ال ديالت عل المجموعة من التع وك  لالنتق ة للبن ة المراكز المالي ر الخدمات المصرفية وتقوي ة تحري ى مرحل يإل ديرة  ك ون ج تك

 التياص للدخول إلى ھذا المجال من خالل عمليات الدمج واالستحواذ، والحركة النشطة تفرضھا العولمة وإعطاء فرصة للقطاع الخ التيبالمنافسة 
مصر  فيسيؤدى إلى تقلص عدد البنوك العاملة  الذي ضوء توالى العروض لشراء أكثر من عشرة بنوك، األمر فيتشھدھا السوق المصرفية حاليا 

ع  والذيلتطورات ھو صدور قانون البنوك الموحد، سواء العامة أو الخاصة، فإن أحد أھم األسباب وراء ھذه ا ة برف وك العامل زام البن ه إل تم بموجب
ى  ألزم، كما )وھى قيمة كانت غالبية البنوك تقل عنه(رءوس أموالھا إلى نصف مليار جنيه  ا إل ع رءوس أموالھ القانون فروع البنوك األجنبية، برف

  .خمسين مليون دوالر خالل مھلة زمنية محددة
ية  فيالموحد ضروريا  المصرفيالقانون  يعدو يالحياة االقتصادية ألنه من القوانين الحاكمة والرئيس نظم التعامل  الت داع أو  المصرفيت سواء اإلي

 متوقد ت.  النقد بشكل عام سواء كان محليا أو أجنبيا فيالقوة واالستقاللية، فضال عن ترتيب التعامل  المركزيمن البنوك، ويمنح البنك  االقتراض
  .العملية المصرفية فيظھرت مؤخرا  التيصياغته ليكون قانونا للمستقبل وليس قانونا لحل المشاكل الحالية وتالفي السلبيات والثغرات 

ا،  في المركزيوسلطات البنك " السلطات االقتصادية " يھدف القانون إلى حفظ التوازن بين السلطة التنفيذية و وط بھ ذ السياسات المن إذ ينص تنفي
د  المركزيالقانون على ضرورة التشاور بين الحكومة والبنك  ارعن ادات المصرفية اختي وك والقي ى ، أعضاء مجلس إدارة البن  اشتراطإضافة إل

ئولية المركزيمن جانب خبراء مسجلين لدى البنك  االئتمانة الضمانات المقدمة للحصول على عمراج راء مس ع تحمل الخب دى البنك نفسه م  أو ل
اليالكامل عن المركز  اإلفصاحالتقييم كما يحدد مسئولية مراقب الحسابات عن  ة، وفى ضوء التطور  الم ر المنتظم ديون غي ذيللبنك وحجم ال  ال

  .الوطنييشھده االقتصاد 
تقبليتعثر  أيتصنيف القروض وحجز مخصصات كافية من األرباح لمواجھة  فيبالقواعد الدولية  االلتزاميؤكد القانون على حتمية  ع وجود  مس م

ق ل داخلينظام  ى التحقي ذ إضافة إل يالئتمان والموافقات على القروض ومتابعة الصرف وربطه بالتنفي ق  ف ا عن طري ات المصرفية جنائي المخالف
ع ھذه المخالفات، مع إجازة التص فيللنظر  المركزيسيتم إنشاؤه بالبنك  الذيالجھاز  إلىتحريك الدعوى من خالل اإلحالة  الح وحسم المنازعات م

  .عمالء البنوك وسقوط الدعاوى بمجرد إبرام اتفاق التصالح وتقديمه للجھات القضائية
ر من . له وظيفتان األولى إدارة وتنفيذ السياسة النقدية واألخرى الرقابة على البنوك المركزيوتجدر اإلشارة إلى أن البنك  درا أكب فيعطى القانون ق

ة  من ع العام حتى تتمكنالمرونة لبنوك القطا رات العالمي يتغيير آلياتھا وأنظمتھا حتى تتواكب مع المتغي اك و  .السوق ف ى أن ھن تجدر اإلشارة إل
وك  فيالعديد من البنوك  ذه البن دعيم القاعدة الرأسمالية لھ دماج وت مصر تعمل إال أنھا غير قادرة على المنافسة فالضرورة تقتضى إتمام عمليات ان

  .ستزداد فيه المنافسة والذيتشھده مصر حاليا  الذيظل االنفتاح  فينات قوية قادرة على المنافسة خاصة لخلق كيا
أتي دة  وي لة التشريعات الجدي د ضمن سلس وك الموح انون البن يق ة  الت ا الحكوم يتبنتھ ى  والت دما  المضيتعكس إصرارا عل يق ا نحو  ف خطواتھ

مقاومة الفساد، ومحاربة البيروقراطية، ووضع نظم : حددتھا الحكومة المصرية التيالمحاور الثالث  ، من خالل التركيز علىاالقتصادي اإلصالح
  .القومييشھدھا االقتصاد  التيوسرعة تصحيح السياسات لتأكيد ودعم االنطالقة الفعلية  الماضيلمراجعة أخطاء  الذاتيللتصحيح 

ين البنك المركزي الت فيمنطقة الشرق األوسط،  فينجحت مصر، كأول دولة  اون المشترك ب وصل التفاق مع االتحاد األوروبي يتم بمقتضاه التع
امج اإلصالح المصرفي المصري م برن ي من اجل دع زي األوروب ك المرك روف  المصري والبن ة المع اعدات الفني امج المس دء برن اليورو "لب ب

تم ك " سيس درة البن ز ق ة عل المصري المركزيوالخاص بتعزي ى الرقاب ة عل ايير الدولي ا للمع وك وفق يى البن دخل  والت يي ا تطوير نظم  ف إطارھ
  . 3ورفع كفاءة العاملين بالبنوك اإلليكترونيةالمدفوعات وإدارة المخاطر والتسويات 
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 ً   المخاطر المصرفية ومقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية إدارة: ثانيا
  

  المخاطر المصرفية إدارة
د ومن الممكن . . من الممارسات واإلجراءات لتحديد المخاطر وقياسھامن الممارسات واإلجراءات لتحديد المخاطر وقياسھا  لقد اتخذت البنوك العديدلقد اتخذت البنوك العديد ر مؤك د ومن الممكن ويعني الخطر في معناه الواسع كل ما ھو غي ر مؤك ويعني الخطر في معناه الواسع كل ما ھو غي

اطر ي المخ تحكم ف ة وال اس ومراقب ة لقي ة المطلوب ات واألدوات اإلداري ل التقني اطر ك ائر، وتغطي إدارة المخ اطرأن يحدث خس ي المخ تحكم ف ة وال اس ومراقب ة لقي ة المطلوب ات واألدوات اإلداري ل التقني اطر ك ائر، وتغطي إدارة المخ وك . . أن يحدث خس ع للبن اك دواف وك ھن ع للبن اك دواف ھن
اذج إدارة المخاطر لكل . . تجاهتجاهللتحرك سريعاً في ھذا االللتحرك سريعاً في ھذا اال اذج إدارة المخاطر لكل تم تطوير أدلة إلدارة المخاطر ولتعريف رأس المال المبني على المخاطر، كما تم إعداد نم تم تطوير أدلة إلدارة المخاطر ولتعريف رأس المال المبني على المخاطر، كما تم إعداد نم

 ً ً أنواع المخاطر بتوفير أدوات وأساليب جعلت قياس المخاطر وتكامل العمليات البنكية مجديا   ..أنواع المخاطر بتوفير أدوات وأساليب جعلت قياس المخاطر وتكامل العمليات البنكية مجديا
  

  4صريةبالبنوك الم  )2( البنك المركزي لتطبيق مقررات بازلإستراتيجية 
  

ام    20092009    بالجھاز المصرفي المصري بداية من عامبالجھاز المصرفي المصري بداية من عام    IIII    لتطبيق مقررات بازللتطبيق مقررات بازل  إستراتيجيتهإستراتيجيتهطرح البنك المركزي طرح البنك المركزي  اموبنھاية ع ك في إطار ، ، 20112011  وبنھاية ع ك في إطار وذل وذل
اءة أ  ،،المرحلة الثانية من خطة اإلصالح المصرفي التي أطلقھا البنك المركزي المصري في بداية العام الحاليالمرحلة الثانية من خطة اإلصالح المصرفي التي أطلقھا البنك المركزي المصري في بداية العام الحالي اءة أوالتي تھدف إلي رفع كف داء وسالمة داء وسالمة والتي تھدف إلي رفع كف

  ..الجھاز المصرفي المصري وزيادة تنافسيته ومقدرته علي إدارة المخاطر المصرفيةالجھاز المصرفي المصري وزيادة تنافسيته ومقدرته علي إدارة المخاطر المصرفية
امج اإلصالح     IIII  وتأتي أھمية تطبيق مقررات بازلوتأتي أھمية تطبيق مقررات بازل ة لبرن ائج االيجابي ي النت ا عل ة وحفاظ ة الدولي امج اإلصالح تماشيا مع أفضل الممارسات المصرفية والرقابي ة لبرن ائج االيجابي ي النت ا عل ة وحفاظ ة الدولي تماشيا مع أفضل الممارسات المصرفية والرقابي

ع الم نوات األرب ي الس ي تحققت ف ع المالمصرفي الت نوات األرب ي الس ي تحققت ف البنوكالمصرفي الت اطر ب ودة إدارة المخ زز وتضمن ج ا تع البنوكاضية حيث أنھ اطر ب ودة إدارة المخ زز وتضمن ج ا تع ة     ,,  اضية حيث أنھ تويات كافي ود مس د وج ا تؤك ة كم تويات كافي ود مس د وج ا تؤك كم
ة ة متقدم ةومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر إلي جانب توفير بيئة تكنولوجي ة متقدم ة     ,,  ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر إلي جانب توفير بيئة تكنولوجي ق أحد األھداف المھم ي تحقي ا يساعد عل ة مم ق أحد األھداف المھم ي تحقي ا يساعد عل مم

    ..  ضمان سالمة واستقرار وفعالية الجھاز المصرفي بل وزيادة قدرته التنافسية إقليميا وعالمياضمان سالمة واستقرار وفعالية الجھاز المصرفي بل وزيادة قدرته التنافسية إقليميا وعالمياالتي يعمل من اجلھا البنك المركزي المصري وھي التي يعمل من اجلھا البنك المركزي المصري وھي 
اير ايرومن المخطط تطبيق تلك المقررات بصورة تدريجية من خالل عدة مراحل حيث بدأت المرحلة األولي في ين ى    20092009    ومن المخطط تطبيق تلك المقررات بصورة تدريجية من خالل عدة مراحل حيث بدأت المرحلة األولي في ين ىحت ام   حت و من ذات الع ام يوني و من ذات الع يوني

ىوتستمر وتستمر     20092009    ل المختص ووضع إستراتيجية التطبيق في حين بدأت المرحلة الثانية في يوليول المختص ووضع إستراتيجية التطبيق في حين بدأت المرحلة الثانية في يوليووقد تناولت تطوير المھارات الفنية لفريق العموقد تناولت تطوير المھارات الفنية لفريق العم ىحت   حت
أھم     ,,  والتي تعد المرحلة األساسية للبرنامجوالتي تعد المرحلة األساسية للبرنامج    20112011    يونيويونيو ق ب أھم و تتضمن التنسيق المكثف مع الجھاز المصرفي من خالل طرح أوراق للمناقشة تتعل ق ب و تتضمن التنسيق المكثف مع الجھاز المصرفي من خالل طرح أوراق للمناقشة تتعل

ررات  الموضوعات واختيار أفضل وأنسب األساليبالموضوعات واختيار أفضل وأنسب األساليب ك المق ي طبقت تل دول الت ة في بعض ال رراتللتطبيق في مصر أخذا في االعتبار التجارب المماثل ك المق ي طبقت تل دول الت ة في بعض ال   للتطبيق في مصر أخذا في االعتبار التجارب المماثل
ة     ,,  لھالھا  اإللزامياإللزاميقبل التطبيق قبل التطبيق     IIII  مع قياس األثر الكمي لتقييم النتائج المحتملة لبازلمع قياس األثر الكمي لتقييم النتائج المحتملة لبازل    ,,  ويتشابه الوضع لديھا مع الوضع في مصرويتشابه الوضع لديھا مع الوضع في مصر ة ثم تأتي المرحلة الثالث ثم تأتي المرحلة الثالث

ازل    ,,20112011  نھاية البرنامج في ديسمبرنھاية البرنامج في ديسمبر  ىىوحتوحت    20112011    لتبدأ في يوليولتبدأ في يوليو ررات ب ق مق ازلوفيھا يتم تناول التعليمات الرقابية المناسبة المتعلقة بتطبي ررات ب ق مق ذا     ,,IIII  وفيھا يتم تناول التعليمات الرقابية المناسبة المتعلقة بتطبي ذا أخ أخ
ويتضمن ذلك أيضا ويتضمن ذلك أيضا     ,,  بنك علي حدةبنك علي حدة  لخصوصية كل لخصوصية كل في االعتبار دراسة الجوانب القانونية مع وضع خطط تصحيحية تتناسب ونوعيات البنوك وفقا في االعتبار دراسة الجوانب القانونية مع وضع خطط تصحيحية تتناسب ونوعيات البنوك وفقا 

        ..  ة لتحسين عملية تجميع وحفظ البيانات للمساعدة في التوافق مع اإلطار الرقابي المستقبلية لتحسين عملية تجميع وحفظ البيانات للمساعدة في التوافق مع اإلطار الرقابي المستقبليإقامة آلية جديدإقامة آلية جديد
ق       IIII  وترتكز إستراتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق مقررات بازلوترتكز إستراتيجية البنك المركزي المصري في تطبيق مقررات بازل وك لضمان تطبي ع البن ق علي مبدأين أساسيين ھما التيسير والمشاورة م وك لضمان تطبي ع البن علي مبدأين أساسيين ھما التيسير والمشاورة م

اوإن وإن     IIII  جميع وحدات الجھاز المصرفي لبازلجميع وحدات الجھاز المصرفي لبازل دمھا كل منھ ي يق ة المنتجات الت ااختلفت من حيث الحجم أو االنتشار أو نوعي دمھا كل منھ ي يق ة المنتجات الت ار     ,,  اختلفت من حيث الحجم أو االنتشار أو نوعي ذا في االعتب ار وأخ ذا في االعتب وأخ
د المصرفي   األخرىاألخرىاألطراف األطراف  وك والمعھ اد البن ة واتح ة المالي ة للرقاب ة العام ال ـ الھيئ بيل المث ي س ا ـ عل المجتمع المصرفي ومنھ ة ب د المصرفي ذات العالق وك والمعھ اد البن ة واتح ة المالي ة للرقاب ة العام ال ـ الھيئ بيل المث ي س ا ـ عل المجتمع المصرفي ومنھ ة ب ذات العالق

    ..  نيف االئتمانينيف االئتمانيالمصري ومراقبو الحسابات وشركات التصالمصري ومراقبو الحسابات وشركات التص
وفمبر ع في ن د وق ة ق وفمبروكان البنك المركزي وفي إطار المشاركة المصرية ـ األوروبي ع في ن د وق ة ق ين البنك المركزي     20082008    وكان البنك المركزي وفي إطار المشاركة المصرية ـ األوروبي ه وب ي بين دعم الفن ين البنك المركزي بروتوكوال لل ه وب ي بين دعم الفن بروتوكوال لل

ھورية التشيك و بالتنسيق ھورية التشيك و بالتنسيق بدول فرنسا وألمانيا واليونان وايطاليا ورومانيا وبلغـاريا وجمبدول فرنسا وألمانيا واليونان وايطاليا ورومانيا وبلغـاريا وجم  األوروبيةاألوروبيةاألوروبي وبمشاركة سبعة من البنوك المركزية األوروبي وبمشاركة سبعة من البنوك المركزية 
ق العمل بالبنك المركزي المصري المكلف     ,,  مع وزارة التعاون الدوليمع وزارة التعاون الدولي ة لفري ة الالزم ة الفني رة والمعون ديم الخب وك تق ك البن ق العمل بالبنك المركزي المصري المكلف حيث يتولي خبراء تل ة لفري ة الالزم ة الفني رة والمعون ديم الخب وك تق ك البن حيث يتولي خبراء تل

ازل    ,,  ومن ناحية أخريومن ناحية أخري  ،،  IIII  بتطبيق بازلبتطبيق بازل ررات ب ق مق ازلفبجانب المزايا العديدة التي سيحققھا تطبي ررات ب ق مق اك أيضا جوانب أخري بالقطاع بالقطاع   IIII  فبجانب المزايا العديدة التي سيحققھا تطبي اك أيضا جوانب أخري المصرفي ھن المصرفي ھن
ة     ,,  تتمثل في تحسين نظم اإلفصاح والشفافية في السوق ككل وقياس أكثر دقة للمخاطرتتمثل في تحسين نظم اإلفصاح والشفافية في السوق ككل وقياس أكثر دقة للمخاطر ادة فعالي ي زي ك عل م انعكاس ذل ة وإدارة أفضل للسيولة ومن ث ادة فعالي ي زي ك عل م انعكاس ذل وإدارة أفضل للسيولة ومن ث

  ..  لي زيادة ربحية البنوكلي زيادة ربحية البنوكدور الجھاز المصرفي في االقتصاد المصري وأثر ذلك علي التنمية بمفھومھا االقتصادي واالجتماعي إضافة إدور الجھاز المصرفي في االقتصاد المصري وأثر ذلك علي التنمية بمفھومھا االقتصادي واالجتماعي إضافة إ
  
  
  

                                                 
  البنك المركزي المصري 4



 67

 ً   تجربة البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي في إدارة المخاطر المصرفية: ثالثا
  التطور التاريخي للبنك

  تحت اسم بنك التسليف الزراعي 1931يوليو  25تأسس البنك في. 
  لالئتمان الزراعي والتعاوني ليتحول البنك إلى المؤسسة المصرية العامة 1964لسنة  105صدر القانون رقم. 
  ا في  1976لسنة  117صدر القانون رقم ان الزراعي، يتبعھ ة واالئتم بتحويل المؤسسة إلى ھيئة عامة قابضة تسمى البنك الرئيسي للتنمي

ي ة لتصبح بنك ى مراحل متعاقب ا عل م دمجھ ط؛ احدھما ذلك الوقت جميع بنوك التنمية واالئتمان الزراعي المنتشرة في مصر، والتي ت ن فق
 .للوجه البحري وآخر للوجه القبلي

  د از المصرفي والنق انون البنك المركزي والجھ ام ق ي ألحك يخضع البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي وبنكي الوجه البحري والقبل
 .والئحته التنفيذية 2003لسنة  88رقم 

  وحدة مصرفية على مستوى الجمھورية 292قرية، وبنك  1025فرعا، و 169قطاعا بالمحافظات، و 19يضم البنك. 
 

  أھداف البنك
 دائما إحدى القوى المؤثرة والدافعة للقطاع الزراعى والتنمية المستدامة فى مصر أن نكون: ة البنكرؤي  
 دم مختلف الخدمات المصرفيةالبنك صبح يان  :ة البنكمھم اً يق اً زراعي ة مت بنك اً كاف زارعين ملبي ة للم ة والتمويلي ة الزراعي ات التنمي طلب

المشروعات المتناھية  متكاملة من خدمات التجزئة المصرفية فى المناطق الريفية والحضرية باإلضافة إلى تمويل ويقدم مجموعة, الشاملة 
ى الصغر والمتوسطة والصغيرة  ة, ف درة المالي ى إطار من الق ام إدارى  ف ية ونظ وة التنافس ادة الق ام بزي تدامة وإھتم اءة المس م بالكف يتس

  . والفاعلية
 ال كرس ع: ة البن ة للبنك ورف امالت المصرفية والزراعي ة المع در تنشيط كاف دعيم ق ا وت ككفاءتھ اء بالتزامات ة البن ية بغرض الوف  هالتنافس

  . همن خالل اإلستغالل األمثل لموارد هوإيرادات هوتعظيم عائدات هوعمالئه ومتطلبات شركائ
 

  أنشطة البنك 
 ين يقوم ال ي(بنك الرئيسي والبنك دفق مستمر من ) الوجه البحري والوجه القبل وفير ت ة بنشاطه وت ال المصرفية المتعلق ة األعم ديم كاف بتق

ا  ي تتبناھ ة الت الخدمات المالية والمصرفية ألھل الريف والقطاع الزراعي على مستوى مصر، وكذا المساھمة في تنفيذ السياسات الزراعي
 .التنمية الريفية والزراعية الشاملة الدولة في إطار خطة

 ا لألسس والقواعد المصرف ا والعمل طبق ام المشار إليھ ذ المھ ية يھدف البنك إلى تحقيق القوة والقدرة على االستمرار ماليا واقتصاديا لتنفي
ا دھم ب ذي يم الريف بصفته المصدر الرئيسي ال دخرات من العمالء ب ع الم وم بتجمي ومي، وان يق ة وان يحدد دون دعم حك ألموال الالزم

 .أسعار العوائد والعموالت بما يسمح بتغطية التكاليف التشغيلية شاملة مخاطر االئتمان المتوقعة مع تحقيق أرباح معقولة
 ة يتولى البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي التخطيط المركزي لالئتمان الزراعي والتمويل التعاوني على مستوى الجمھورية ومت ابع

اج سواء من  تلزمات اإلنت ة مس وفير كاف ان وت ذا االئتم ل ھ ى تموي برامجه ورقابة تنفيذه في إطار السياسة العامة للدولة، ومن ثم العمل عل
 .خالل االستيراد أو من خالل اإلنتاج المحلي مع وضع سياسة توزيعھا سواء بالنقد أو باألجل

 ال ي مج ل ف ي تعم م المنشات الت ك دع ولى البن ة ومشروعات  يت دات المحلي دمات المصرفية للوح ل والخ ديم التموي ة وتق ة الزراعي التنمي
 .الجمعيات التعاونية على اختالف أغراضھا

  ا من ات الضمان وغيھ يقوم البنك بجميع األعمال المصرفية لخدمة عمالئه من قبول الودائع وصرف الشيكات والحواالت وإصدار خطاب
 .العمليات المصرفية

  
  رأس المال وحقوق الملكيةھيكل 

  .مليار جنيه مصري 1.5تمتلك الدولة كامل رأس مال البنك الرئيسي وبنوك المحافظات والبالغ 
  

  مصادر األموال األخرى بخالف حقوق الملكية
ع العمالء و –باإلضافة إلى حقوق الملكية  –يعتمد البنك  القروض الممنوحة من على مصادر تمويل أخرى محلية وخارجية، وذلك من خالل ودائ

ة ) ايفاد(البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  ى القروض المحلي ك باإلضافة إل باإلضافة إلى بعض صناديق وھيئات دولية أخرى، وذل
  .والممنوحة من بعض البنوك المحلية والصندوق االجتماعي للتنمية

  
  ان الزراعي قبل إعادة الھيكلةإدارة المخاطر في البنك الرئيسي للتنمية واالئتم

ة تتعامل في  اره مؤسسة مالي حجم يتعرض البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي وبنوكه التابعة بالمحافظات إلى مجموعة من المخاطر باعتب
ك ضخم من األموال السائلة سواء كانت من حيث المصادر واالستخدامات فضال عن تعامله مع مجموعة كبيرة من األ وك وذل فراد والشركات والبن

  .إما في صورة اقتراض أو في صورة ودائع وقروض أو في صورة توظيفات في استثمارات وإقراض للغير
  5المخاطر التـي يتعرض لھا البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي وبنوك المحافظات 

 دم الموائمة بين أسعار الفوائد المدينة والدائنةتتمثل في مخاطر تعرض البنك لخسائر نتيجة ع: مخاطر سعر الفائدة.  

                                                 
  .2007 حازم حسن، ،KPMGالدراسة التشخيصية والفحص المالي النافي للجھالة،  5



 68

 ة السحب من : مخاطر السيولة ع ومواجھ وتعني ضرورة المقارنة الدائمة بين حاجات السيولة في البنك المطلوبة لمقابلة السحب من الودائ
اد أصوله وتحويلھا إلى نقدية أو الحصول القروض مقارنة مع المصادر الفعلية لتوفير تلك السيولة من خالل قدرة البنك وسرعته في استرد

 .على مصادر تمويل جديدة، وتتزايد مخاطر السيولة بانتقال البنك من االستثمار قصير األجل إلى أوجه االستثمارات طويلة األجل
 ديون و: مخاطر االئتمان االت عجز المقترضين عن سداد كل أو بعض من أصل ال ة عن احتم ل في المخاطر الناجم دھا في وتتمث فوائ

 .مواعيد استحقاقھا
 وتعني مدى إمكانية رأس المال في مواجھة مخاطر الخسائر في األصول وعدم تأثير تلك الخسائر على ودائع العمالء : مخاطر رأس المال

 .والمقرضين
 ه في األسھم والسندات واألوراق: مخاطر االستثمار ام البنك بتوظيف أموال ة عن قي ة األخرى  وھي تلك المخاطر الناجم األدوات (المالي

 .والتي يمكن أن تفقد قيمتھا السوقية ألي سبب من األسباب وترتبط بشكل مباشر بظروف السوق) المالية
 وھي تلك المخاطر الناجمة عن تغيير قوة السوق وما ينتج عن ذلك من تغيرات في العرض والطلب على األموال: مخاطر األسواق. 
 مخاطر الناجمة عن عدم صياغة األھداف بالشكل الذي يتواءم مع البيئة المستقبلية سواء كانت االقتصادية أو وھي تلك ال: مخاطر األھداف

 .السياسية أو التكنولوجية أو االجتماعية
 ة أو غ: مخاطر المتاجرة ال البنك في األدوات المالي ة عن ممارسة أعم ائر الناجم اح أو الخس د من األرب ر وتتمثل في مخاطر عدم التأك ي

 .المالية ألغراض المتاجرة
 ال : مخاطر الغش والتدليس ائر أو اإلھم وھي المخاطر المتعلقة بتقديم بيانات غير حقيقية من أطراف التعامل مع البنك مما يؤدى إلى الخس

 .والتعمد من القائمين على األنشطة المصرفية
 ين القصير وھي المخاطر الناجمة عن عدم ا: مخاطر إدارة األموال وااللتزامات إلدارة السليمة للعالقة بين األصول وااللتزامات في األجل

 .والطويل
 ة أو : مخاطر إدارة العمليات د تكون ناتجة عن عدة عوامل تنظيمي وھي الناتجة عن عدم الكفاية وعدم الدقة في أداء أعمال البنك والتي ق

 .إجرائية أو عدم فھم للنظم اآللية للبنك
 ات وھي ال: مخاطر الفروع ذا التوسع في حجم العملي ة واسعة وك ى مساحة جغرافي ال البنك عل مخاطر الناجمة عن انتشار وتشعب أعم

 .وأنواعھا
  

  عدم توافر إدارة لتقييم وإدارة المخاطر في السابق
 ذا إن معظم المخاطر التي يتعرض لھا البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي متعلقة باألموال المقترضة واألموا م إقراضھا وك ل التي ت

ا ال معظمھ ذي يجعل مخاطر األعم  األموال السائلة وتوظيفاتھا والقيمة العادلة لھا وھي تتميز جميعھا بأنھا أدوات قصيرة األجل، األمر ال
و وال الم ة أم ذه المخاطر لحماي رة بھ ام البنك بصورة كبي ى ضرورة اھتم دعو إل ان ي ا ك ل تتركز في المخاطر قصيرة األجل مم دعين قب

 .أصحاب رأس المال وتوفير الثقة في البنك
  ى البنك إنشاء إدارة ين عل ان يتع م ك اقتصر األمر لدى البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي على وحدة لمخاطر االئتمان فقط، ومن ث

ا يض آث دف تخف ك بھ تراتيجية وذل اطر اإلس اس وإدارة المخ يم وقي د وتقي ة لتحدي تقلة ومتكامل ة مس واحي المالي ى الن اطر عل ك المخ ر تل
 :والتشغيلية إلى الحد األدنى وتكون من أھم وظائفھا

 تحديد ومراقبة استحقاقات األصول وااللتزامات. 
 مراقبة التركيز في التوظيفات لدى الغير وتوزيعھا على القطاعات االقتصادية المختلفة. 
 اإلقراض واالقتراض(مات مراقبة أسعار الفائدة المطبقة على األصول وااللتزا.( 
 مراقبة القيم العادلة لألدوات المالية التي يستخدمھا البنك سواء كانت أصول مالية أو التزامات مالية. 
 مراقبة األسس المستخدمة في االعتراف وقياس األدوات المالية وما يرتبط بھا من مصروفات وإيرادات. 
  وااللتزامات المحتملة وكافة البنود التي تدرج خارج الميزانيةمراقبة االرتباطات المالية للبنك والتعھدات. 
 مراقبة حجم األموال المحتفظ بھا لمواجھة طلبات السحب من العمالء. 
 مراقبة مراكز العمالت األجنبية لدى البنك. 
  مراقبة حجم القروض غير العاملة(non-performing) وحركة وأرصدة المخصصات المتعلقة بھا. 
 تعامالت مع األطراف ذوي العالقةمراقبة ال. 
 معلومات عن حجم وطبيعة االستثمارات في األوراق المالية. 
 مراقبة وقياس المخاطر التشغيلية المتعلقة بنسب وقيم حاالت الغش والتدليس. 
 مراقبة المؤثرات االقتصادية والسياسية والتكنولوجية واالجتماعية على النواحي المالية والتشغيلية للبنك. 
 مراقبة جدية عمليات منح وتحصيل القروض. 
  يولة ات الس ة ومتطلب وابط االئتماني ق بالض ا يتعل ة فيم رفية خاص ريعات المص وانين والتش ام الق زام بأحك ة االلت مراقب

 .واالحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري
 ات التشغيل المتشعبةمراقبة األداء التشغيلي للفروع ومدى قدرة اإلدارة على السيطرة على عملي. 
  

 عدم توافر وظيفة إدارة األصول وااللتزامات سابقا
  واع وآجال د أن أنھا تحدي تم بش ي كانت ت ة الت ان األسلوب أو الطريق م ف ه ومن ث لم تتوفر لدى البنك لجنة مختصة إلدارة أصوله والتزامات

 .مصادر األموال وكذا أنواع وآجال استخدامات األموال لم تكن واضحة
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 راءال ل لإلج ل عم ك دلي دى البن وفر ل رامج  تم يت وفير الب ي ت ك ف اك خطط للبن ن ھن م تك ا ل تراتيجية كم اطر اإلس إدارة المخ الخاصة ب
 .االلكترونية التي تكفل عمل تلك اإلدارة بالكفاءة المناسبة

 ي يمكن أن رات الت ة الموجودة المؤھالت والخب ة العمال ة  لم تتوفر لدى البنك في ظل ظروف وطبيع تقلة ومتكامل وين إدارة مس ولى تك تت
 .إلدارة المخاطر اإلستراتيجية

  ة ار أن أول أھداف البنك ھو حماي ى اعتب تراتيجية عل ه عن المخاطر اإلس املين ب كان يتعين على البنك خلق وعي مصرفي لدى كافة الع
ال وضمان استمرار العمل ال بة ألصحاب رأس الم د مناس ق عوائ م عدم أموال المودعين وتحقي اءة المناسبة ومن ث مصرفي بالبنك بالكف

 .تعرضه للمخاطر المشار إليھا بصورة تؤثر في استمراره
  كانت ھناك ضرورة لتعديل الھيكل التنظيمي للبنك ليشمل إدارة مستقلة للمخاطر اإلستراتيجية تتبع رئيس مجلس اإلدارة مباشرة باإلضافة

 .ديد واضح للمھام والمسئوليات وقنوات االتصال باإلدارات األخرىإلى لجنة إدارة األصول وااللتزامات مع تح
  

  إستراتيجية البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي إلدارة المخاطر
ان  ي وضعتھا خبرت ان الزراعي الت ة واالئتم يتتضمن خطة ھيكلة بنك التنمي دي  : األول و الھولن ا بنك راب ة يمثلھ ة من   , أوروبي ة محلي خالل الثاني

دة إلدارة المخاطر المصرفية، تشمل  - 2010 وتنتھي عام  2008 حازم حسن وشركاه ـ التي بدأ تنفيذھا في يناير  KPMG  مؤسسة إستراتيجية جدي
  :اآلتي

  
  إنشاء إدارة مستقلة إلدارة المخاطر

  ة للعمل وادر المصرفية الالزم رات والك ا الخب ة المخاطر المصرفية العمل على إنشاء إدارة مستقلة تتوافر فيھ يم ومتابع د وتقي ى تحدي عل
ك المخاطر .  التي يتعرض لھا البنك) مالية وتشغيلية( ل تخفيض تل ي تكف ذه اإلدارة بإعداد السياسات والضوابط الت وم ھ وذلك على أن تق

ول أو تجنب كل  للحد األدنى الذي يمكن السيطرة عليه وإعداد تقييم كمي ونوعي لكل خطر التخاذ ما يلزم من القرارات المناسبة بشان قب
 .منھا

 ا رفع مستوى وعي العاملين باإلدارات التنفيذية بالبنك نحو المخاطر التي يتعرض لھا البنك وذلك من خالل تقديم الدورات التدريبية في ھذ
ر أوال  بأول وإبالغھا للمعنيين التخاذ الشأن وإنشاء عالقات تنظيمية وقنوات اتصال مع اإلدارة التي يقترح إنشائھا بما يكفل تحديد المخاط

 .ما يلزم من إجراءات حماية بشأنھا
  

  إنشاء لجنة إدارة األصول وااللتزامات
  ق أفضل ل تحقي ا يكف ة بم ة والبشرية الالزم ديھا المقومات المادي وافر ل ضرورة إنشاء لجنة متخصصة إلدارة أصول والتزامات البنك يت

ات  ين األصول وااللتزام انس ب ات تج وير المنتج د وتط ى تحدي الوة عل دة ع عار الفائ الت وأس ز العم تحقاق ومراك ال االس ث آج ن حي م
ت المصرفية التي يقدمھا البنك لعمالئه وتحديد قنوات االستثمار المثلى للبنك باإلضافة إلى إدارة ما يحصل عليه البنك من عقارات ومنقوال

 .مقابل تسوية الديون
 

  التشغيل االقتصادي للبنك
 العمل على مراعاة البعد االقتصادي لنشاط البنك فيما يتعلق بتحديد أسعار الفائدة في ضوء تكلفة األموال المتاحة للبنك. 
 العمل على تحقيق االستغالل األمثل للقروض الدولية التي يحصل عليھا البنك. 
 الي  إعادة النظر في كيفية الحد من اآلثار المترتبة على القرارات السيادية التي ه الم ى أدائ لبيا عل أثيرا س ا ت ذھا ويكون لھ زم البنك بتنفي يلت

 .والمصرفي
 

  الفجوة التمويلية
 دراسة إعادة ھيكلة مصادر أموال البنك بما يكفل تدعيم مركز السيولة النقدية للبنك وإصالح الخلل في مصادر واستخدامات األموال. 
 لمعدل كفاية رأس المال) على األقل(د أو كليھما بما يكفل االحتفاظ بالحد األدنى النظر في زيادة رأس مال البنك األساسي أو المسان. 
 إعادة النظر في حظر قبول البنك لحسابات جارية من األفراد حيث توفر ھذه النوعية من الودائع مصدر أموال منخفض التكلفة. 
 ادة معدالت ة إعداد سياسات تحصيل متطورة تساھم في زي ط نظام الحوافز  دراسة مدى إمكاني ع رب التحصيل للقروض من العمالء م

 .والمكافآت مع ما يتم تحقيقه من ارتفاع في معدالت التحصيل للقروض غير العاملة والقروض العاملة كل على حده
 

  إعداد سياسة استثمارية
 ا لتطو تم العمل بموجبھ تثمارية متطورة ي ل تفعيل دور لجنة االستثمار بالبنك إلعداد سياسة اس ا يكف ع بالبنك بم تثمار المتب نھج االس ير م

 .منھا فتعظيم العائد على االستثمارات المالية وتحديد الحد األدنى للعائد المستھد
  رارات ضرورة إعادة النظر فيما يحتفظ به البنك حاليا من استثمارات وتحديد مدى جدوى االستمرار في االحتفاظ بھا واتخاذ ما يلزم من ق

 .ستثمارات التي ال تدر العائد المناسبللتخلص من اال
 إجراء تقييم مالي حديث لجميع االستثمارات المالية ومتابعة التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة لھذه االستثمارات أوال بأول. 
 

  االستمرار في االلتزام بالقوانين والتشريعات والتعليمات الرقابية وما يستجد في ھذا الشأن
 ام البنك بتطبيق كافة تعليمات البنك المركزي وخضوع البنك لإلشراف المباشر من قبل البنك المركزيضرورة التز. 
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  ا يصدر عن البنك المركزي من تعليمات ق كل م ة بتطبي ة المعني ع اإلدارات التنفيذي ضرورة إصدار التعليمات والقرارات الداخلية لجمي
 .وإرشادات تتعلق بأنشطة العمل المصرفي

  وين المخصصات لقروض إعادة ل تك ا يكف ة للعمالء بم د الجدارة االئتماني ق أسس تحدي يم محفظة القروض وتطبي النظر في أسلوب تقي
ة  ر المحقق د غي تبعاد الفوائ ق أسس وقواعد اس ة(العمالء وفقا لھذه األسس، عالوة على تطبي ر العامل القروض غي ة ب رادات ) المتعلق من إي

 .البنك الحقيقية
 لتام بتطبيق قواعد وتطوير القوائم المالية للبنوك وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي ومعايير المحاسبة والعمل على تالفي االلتزام ا

 .ما يرد من مالحظات من قبل مراقبي الحسابات
 

  تفعيل خطة رفع كفاءة إدارة العمليات المصرفية 
اس في إطار خطة البنك لرفع كفاءة إدارة العمليات المص ى قي ذا الغرض ترمي إل تقلة لھ م إنشاء إدارة مس د ت رفية وفي مقدمتھا إدارة المخاطر، فق

ة  رارات المتوافق اذ الق ى المساھمة في اتخ ا إل ع ومراقبة مخاطر البنك المختلفة ليس بھدف المساھمة في تخفيف المخاطر فحسب، بل يمتد دورھ م
فسية في السوق، والمساعدة في تسعير الخدمات المصرفية المختلفة، ووضع سياسات التحوط ضد سياسات البنك وإستراتيجيته وتدعيم قدراته التنا

د من المخاطر  ان، ومخاطر أسعار (مختلف أنواع المخاطر على أساس سليم، مع تعظيم عائد عمليات البنك التي تنطوي على العدي مخاطر االئتم
  ).عة والمخاطر القانونيةالصرف، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق، ومخاطر السم

  
ك تحكم  وكان أول األھداف إلنشاء اإلدارة ھو وضع وتطوير وتنفيذ إطار متكامل إلدارة المخاطر بالبنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي وذل لل

 :في المخاطر المختلفة بطريقة شاملة، بحيث يكون البنك قادرا على
ود الب § دد وج ي تھ اطر الت م المخ ة وفھ ن معرف ف م راءات التخفي ائل وإج ذ وس اد وتنفي ي إيج ك عل درة البن ي ق افة إل ك، باإلض ن

  .ھذه المخاطر
  .ومن ثم فاعلية وسائل التخفيف منھا ،قياس مدي حدوث المخاطر §
 .إعادة تقييم المخاطر §
  

  :ويتكون اإلطار العام إلدارة المخاطر بالبنك الرئيسي من
   ن ي ع كل أساس ئول بش و المس س اإلدارة ھ اطر،مجل تراتيجية إدارة المخ رار إس ن إق ئول ع و المس ك، وھ اطر بالبن  إدارة المخ

 .  ووضع الحدود المقبولة للمخاطر، والعمل علي تجنب المخاطر التي يصعب تقييمھا
 س اإلدارة يس مجل يد رئ ھا الس اطر ويترأس ة إدارة المخ ك ،لجن ذيين بالبن ئولين التنفي ض المس ويتھا بع ي عض مل ف اط  ،وتش وين

ذ ك بھ ة للبن تراتيجية العام اطر واإلس تراتيجية المخ ي إس تنادا إل اطر اس ات إدارة المخ ع سياس د ووض ئولية تحدي ة مس ه اللجن
 .التي يضعھا مجلس اإلدارة

  ة ئولية اليومي ا المس ي عاتقھ ع عل اطر، وتق ات إدارة المخ ق سياس ولي تطبي اطر تت ة إلدارة المخ تقلة متخصص دة مس وح
اطر  اس المخ ة وقي ة إدارة لمراقب ام لجن ئولة أم ون مس دة، وتك دود المعتم ات والح ق السياس تم وف ك ت طة البن ن أن أنش د م للتأك

يولة، وق، والس ان، والس اطر االئتم ة مخ ك وخاص ا البن ي يواجھھ ية الت اطر الرئيس ئولية إدارة المخ د مس ع تحدي اطر، م  المخ
 .ومخاطر التشغيل

  
لمتوفرة لديھا بوضع نظم للتقارير للوحدات المختلفة ومتابعة مستوي االلتزام بھا بھدف تحديد وتصنيف وتقوم اإلدارة بتحليل البيانات والمعلومات ا

في جميع العمليات التي ينفذھا ) الخ...مخاطر اإلئتمان، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق، السيولة والمخاطر القانونية (واضح لكافة أنواع المخاطر 
 .بنك، وذلك لتمكين البنك من اتخاذ القرار السليمأو األنشطة التي يدخل فيھا ال

 قياس حجم المخاطر وتحديد أثرھا علي البنك باستخدام أدوات فعالة لذلك . 
 إجراءات وسياسات واضحة وفعالة لمتابعة المخاطر، وعمل اإلجراءات الوقائية للحد من انتشارھا اقتراح.  
  السلبية علي البنكالعمل علي التحكم في حجم المخاطر لتقليل آثارھا.  

  
ام األخرى، حيث يس ام األقس ع أنشطة ومھ ة م ابكة ومتكامل ادوار متش ا ب عى وقد تم تقسيم اإلدارة إلى أربعة أقسام من حيث المبدأ يختص كل منھ

السياسات الخاصة وما يستجد بخصوصھا، واالشتراك في وضع  IIالبنك من خالل إدارة المخاطر إلى اإلشراف على متابعة تنفيذ مقررات بازل 
ة ووضع سياسات مخاطر أسعار  يم المخاطر االئتماني بأوجه توظيف األصول بالبنك على أساس معدالت التكلفة والمخاطر، مع تطوير أسس تقي

  .الصرف وأساليب قياسھا والسيطرة عليھا، وأيضا تحديد معايير ومخاطر العمليات المصرفية ومخاطر السوق
  

ك  قسم: وأقسام اإلدارة ھي إدارة مخاطر التشغيل، وقسم إدارة مخاطر السوق، وقسم إدارة مخاطر االئتمان، وقسم رقابة المخاطر، حيث تضطلع تل
ة .  األقسام بعدد من المھام والتكليفات الرئيسية ان السياسة االئتماني إدارة مخاطر ائتم ي خاصة ب ويقوم قسم إدارة مخاطر االئتمان بوظيفتين؛ األول

ان المشروعات ومحفظة القرو ض، واألخرى خاصة بإدارة مخاطر ائتمان الشركات، وسيتم مستقبال إضافة وظيفة أخرى وھى ادارة مخاطر ائتم
  .الصغيرة والمتوسطة وكذلك مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية

اس وإدارة المخاطر من  ازل في مجال قي ة ب ررات لجن ق مق اليب حساب مخاطر وتستھدف الخطة المستقبلية تأھيل البنك لتطبي خالل تطوير أس
ة  ة المعياري ك باستخدام الطريق ان وذل ة المؤشر األساسيStandardized Approachاالئتم ذلك احتساب مخاطر التشغيل بطريق  Basic، وك

Indicator Approach رر ا لمق ى كمرحلة أولى، وإنشاء قاعدة بيانات للخسائر الناجمة عن العمليات التشغيلية وتصنيفھا طبق ازل، عل ة ب ات لجن
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اراتھم في استخدام أدوات إدارة و ة مھ االدارة لتنمي املين ب ة الع ا لكاف ا وخارجي رامج المتخصصة داخلي وفير الب ذه التطورات بت اس أن ترتبط ھ قي
  .  المخاطر

  
  الخطوات المتبعة في إدارة المخاطر 

اطر بتشخيص ووصف الوض ل دور إدارة المخ ي من تفعي دأت الخطوة األول اطر ب ي المخ ز عل ع التركي ك م ه البن ي تواج اطر الت الي للمخ ع الح
  .الرئيسية وھي مخاطر التشغيل ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق

  
ازل  ررات ب وفير  IIوكانت البداية اعداد استبيان مخاطر التشغيل الذي يستند الي احداث مخاطر التشغيل الواردة في مق د لت ر فكر جدي ذي يعتب وال

ي بيانات مخا م التعرف عل د ت ذا فق البنوك، ل ديري المخاطر ب ر لم ا، فھي التحدي االكب ا والحصول عليھ ي تتسم بصعوبة توافرھ طر التشغيل الت
ك، ومن  مخاطر التشغيل استنادا الي تحليل نتائج االستبيان ومصادر البيانات األخري في اعداد تقرير وصف الوضع الحالي لمخاطر التشغيل بالبن

انتائج ھذا ا ل لتقرير تم تحديد أھم المخاطر التشغيلية التي تواجه البنك بناءا علي معدل تكرار أحداث ھذه المخاطر وتأثيرھا المتوقع علي نتائج اعم
 البنك، وبعد مناقشة ھذا التقرير بلجنة المخاطر بالبنك أوصت اللجنة بضرورة اعداد خطة عمل للتخفيف من ھذه المخاطر عن طريق قسم مخاطر

ق عمل الدارة االزالت مات شغيل بادارة المخاطر بالتعاون مع قطاعات البنك ذات الصلة، باالضافة الي اقتراح مقدم من ادارة المخاطر لتشكيل فري
  . للتعامل مع االزمات التي من المحتمل ان تواجه البنك

  
ة وأسعار األسھم وبالمثل تم التعرف علي مخاطر السوق التي تواجه البنك عن طريق إعداد دراسة لمخ اطر أسعار الفائدة وأسعار العمالت األجنبي

ين ك بالتنسيق ب قسم  وكذلك أسعار السلع، وتم تقديم تقرير بھذه الدراسة للجنة المخاطر التي اوصت بإعداد خطة عمل لمواجھة ھذه المخاطر، وذل
  .مخاطر السوق بإدارة المخاطر وقطاع الخزانة بالبنك

ان اطر االئتم اطر  وبخصوص مخ ان ومخ نح االئتم ة م ة وعملي ي السياسة االئتماني ك ف ان بالبن اطر االئتم الي لمخ ة الوضع الح ذلك دراس تمت ك
  .توزيعات محفظة القروض بالبنك

  
ى م ان التعرف عل ا، ف ليم لھ دأ العالج الس ة ليب اھيم وحيث أن عملية إدارة المخاطر تبدأ بالتعرف الدقيق على المخاطر وقياسھا أو تشخيصھا بدق ف

  .إدارة المخاطر ونشر الوعي عنھا بين العاملين يعد خطوة ھامة وأساسية قبل التعامل الفعال مع ھذه المخاطر، وھنا تأتي الخطوة التالية
  

م تصميم  تويات، حيث ت ة المس ى كاف املين بالبنك عل ين الع امج وبدأت المرحلة الثانية من إدارة مخاطر البنك بمحاولة نشر الوعي بالمخاطر ب برن
ثبتت التوعية بالمخاطر على ھيئة ورش عمل من يوم واحد تستھدف العاملين بالبنك الرئيسي وجميع القطاعات والفروع التابعة بالمحافظات، وقد أ

دريب ع ة للت املين كخطوة تمھيدي ين الع الي المستوى ردود أفعال المتدربين الفھم الواضح لمحتويات البرنامج وانتشار الوعي بالمخاطر المنشود ب
ا ى تخفيفھ ة المتخصصة .  على األنواع المختلفة للمخاطر وكيفية إدارتھا وإعداد التقارير عنھا والعمل عل ع بعض المراكز التدريبي اق م م االتف وت

برة تراكمية إلدارة على تدريب كوادر مختارة من جميع فروع قطاعات المحافظات لتثبيت المفاھيم المكتسبة من برنامج التوعية بالمخاطر وبناء خ
  .المخاطر

  
لية وفي نفس االطار ومع تنفيذ برنامج التوعية بالمخاطر، بدأ مشروع ھام جدا وفعال في إدارة المخاطر وھو وصف العمليات واإلجراءات التشغي

ادة تصميم القائمة والمطبقة بالبنك بھدف التعرف على مواطن المخاطر في ھذه اإلجراءات، وإيجاد أدوات رقابية لعالج  دا إلع ذه المخاطر تمھي ھ
ار  ات واإلجراءات بشكل يأخذ المخاطر في االعتب ايير المتفق risk – based processesأو ھندسة العملي ق المع اري يحق وذج معي اً لنم ، ووفق

وذج المع ا للنم ة وفق ة اإلجراءات الحالي ادة كتاب ذا المشروع ھو إع ة ھ ل، وبداي م اقتراحه من إدارة عليھا في تصميم اجراءات العم ذي ت اري ال ي
  .المخاطر وتم اعتماده من لجنة المخاطر واالدارة العليا بالبنك

  
ة  -بطاقات تصنيف مخاطر العمالء -Scorecardsوبخصوص إدارة مخاطر االئتمان، فقد بدأ تصميم نظام التقييم الرقمي  لعمالء قروض التجزئ

  .الجدارة االئتمانية الصادرة من البنك المركزي لدراسة مخاطر قروض ائتمان الشركاتكوسيلة لتخفيف المخاطر االئتمانية، ومعايير 
  

ين األصول وااللتزامات من حيث آجال االستحقاق  وبخصوص إدارة مخاطر السوق، فان إدارة األصول والخصوم تقوم بتحقيق أفضل تجانس ب
ى للبنك ومراكز العمالت وأسعار الفائدة عالوة على تحديد وتطوير المنت تثمار المثل وات االس د قن ه وتحدي دمھا البنك لعمالئ جات المصرفية التي يق

  .باإلضافة إلى إدارة ما يحصل عليه البنك من عقارات ومنقوالت مقابل تسوية الديون
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