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تجربة إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري..

 سياسات العمل وبرامج التمويل
 

  ل�عبد الحميد العناني

 

مصطفى زمزم

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
 

 لـ مركز رع للدراسات االستراتيجية

تعريف مركز رع للدراسات� 

تأسس مركز رع للدراسات في يناير ٢٠٢١، كمركز تنويري، اسمه من

الحضارة المصرية القديمة، وما مثله اإلله ” رع ” من الضوء والضياء،

قاصداً أن يكون المركز منصة فكرية تنويرية، تطرح الحلول والبدائل

لصناع القرار في مصر والدول العربية، ساعياً إلى رصد وتحليل التحوالت

والتغيرات الكبرى في العالم وفي األقاليم الجغرافية المهمة، وبخاصة

الشرق األوسط، ومحاولة استشراف تأثير هذه التحوالت مستقبالً، وتأثيرها

على المنطقة�

عن أوراق القاهرة�

أوراق القاهــرة، إحــدى إصــدارات مركــز رع للدراســات، وهــي سلسـلة

دراسـات متخصصـة تركـز علـى تحليـل السياسـيات التي تتبناهـا الدولـة

المصريـة وتعكـس نهجـًا جديـًدا فـي التعامـل مـع القضايـا التـي تمـس

الحاضـر والمسـتقبل، وتعكـس رؤيـة وأجنـدة العمـل نحـو أفـق جديـد،

خاصـة السياسـات المرتبطـة بالتنميـة ومكافحـة الفقـر، واإلصـاح فـي

مجـاالت االقتصـاد والصحـة والتعليـم وتطويـر المجتمـع� 

وتهتــم ” أوراق القاهــرة“ بتغطيــة مشــروع ” مصــر المســتقبل ” الــذي

يطلقــه المركــز، وهــو مشــروع بحثــي ممتـد لدراسـة السياسـات التـي

تتبناهـا الدولـة المصريـة فـي المجــاالت الرئيســية، والتــي تهــدف إلــى

بنــاء مصــر الحديثــة فـي مجـاالت االقتصـاد والصحـة والتعليـم وتنميـة

المجتمـع� 

ويضـم المشـروع مجموعـة مـن الدراسـات التـي سـتصدر تحت عنـوان

”أوراق القاهـرة“، باإلضافـة إلـى سلسـلة مـن حلقـات النقــاش، ولقــاءات

خاصــة مــن المعنييــن بصنــع السياســات هــذه السياســات وتطبيقهــا� 

إعداد
 د�جيهان عبدالسالم

حرر العدد

 د�أبوالفضل االسناوي
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https://rcssegypt.com/member/%d8%a3-%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af
https://rcssegypt.com/member/%d8%a3-%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af
https://rcssegypt.com/member/%d8%a3-%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af
https://rcssegypt.com/member/%d8%a3-%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af
https://rcssegypt.com/member/%d8%a3-%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af
https://rcssegypt.com/member/%d8%a3-%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af
https://rcssegypt.com/member/%d8%a3-%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af
https://rcssegypt.com/member/%d8%a3-%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%af


تجربة إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري..

مجلة أوراق القاهرةمركز رع للدراسات الاستراتيجة

2

يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد

المصري، ومصدر لتوفير فرص العمل لجزء كبير من السكان،

إلى جانب كونه القطاع المنتج للسلع والمواد الغذائية ومصدر

توفير المواد الخام للقطاع الصناعي� إضافة إلى مساهمته في

توفير السلع التصديرية، التي تساعد في تحقيق التوازن في

ميزان المدفوعات وتوفير النقد األجنبي، لذلك كان له نصيب

من السياسة االئتمانية للدولة، التي يرجى منها إحداث أفضل

اآلثار االقتصادية واالجتماعية� ونظرا للطبيعة الخاصة بالقطاع

الزراعي، قامت الدولة بإسناد مهمة تنفيذ سياسته االئتمانية

المستهدفة إلى بنك متخصص، وهو البنك الزراعي المصري

(بنك التنمية واالئتمان الزراعي سابقاً) والذي يعد أكبر البنوك

المتخصصة بمصر والشرق األوسط فى تمويل القطاعين

الزراعي والريفي، والمجاالت المرتبطة بهما�

ولم يكن البنك الزراعي المصري فى معزل عن الجهود الكبيرة

التى تبذلها الدولة لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة

"رؤية مصر 2030" التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى،

والتي أفردت مساحة كبيرة من برامجها وأهدافها لدعم وتنمية

القطاع الزراعي، إلحداث نهضة زراعية حقيقية وشاملة،

وتعظيم االستفادة من القطاع الزراعي لدعم االقتصاد القومي،

وسد الفجوة الغذائية لتحقيق األمن الغذائي�

ونظراً للدور الوطنى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى، فى

تحقيق التنمية الزراعية والريفيـــة بـكل عناصـرها، ســرعان ما 

 

استجابت قيادات البنك، وبدأت كتائب العمل تشمر عن

سواعدها لتنفيذ تلك التوجهات، وتحويلها إلى حقائق ملموسة

على أرض الواقع، حيث ركزت جهود تطوير البنك الحالية على

استعادة مكانة البنك الزراعي المصري كمؤسسة تمويلية

تنموية والداعم الرئيسي للفالح المصرى، من خالل العمل على

استحداث برامج تمويلية ومنتجات جديدة بإجراءات مبسطة

لتلبية كافة احتياجات المزارعين وسكان الريف، بما يسهم في

دعم وتنمية القطاع الزراعي .

ويعمل البنك الزراعي المصري على فتح صفحة جديدة لتخفيف

األعباء المالية عن المزارعين ومساعدتهم على مواصلة العمل

واإلنتاج، فعلى الرغم من أهمية القطاع الزراعي وعمل ما يقرب

من 40 مليون مواطن فيه، إال أن نصيب القطاع الزراعي من

القروض بشكل عام كان ال يتخطى 2% من حجم اإلقراض العام،

وهو ما يلفت االنتباه ويوجه بضرورة مزيد من الدعم والتمويل

للقطاع الزراعى خالل الفترة القادمة، خاصة وأن المراهنات على

هذا القطاع ومستقبله وأهميته ال تنتهي لكونه قطاع واعد� وال

يدخر البنك الزراعي المصري جهداً في سبيل تنمية وتطوير

القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم

صغار المزارعين والمربين، من خالل توفير التمويل الالزم

للمشروعات واألنشطة الزراعية واإلنتاجية وخلق فرص للشباب

والخريجين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتــــــــاح السيسي

بتعظيم مساهمـــــة القطـــــاع الزراعــــــي في الناتــــــــج القومي .

 

تقديم:

صورة أرشيفية لرئيس الجمهورية 
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واستكماال لجهود البنك الزراعي، فقد أعلن األستاذ عالء فاروق،
رئيس البنك في بيان صادر بشهر مارس 2020، أنه تنفيذاً

لتعليمات البنك المركزي المصري بضرورة تحقيق

االستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تم وضع خطة عاجلة

تتضمن انتشار البنك في كل مدن وقرى الجمهورية من خالل

إنشاء فروع جديدة وإعادة افتتاح الفروع التي انتهى من

تطويرها وفقا لخطة البنك لتطوير شبكة فروعه، وذلك بهدف

إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة

المصرفية وتلبية احتياجات عمالئه بمختلف شرائحهم�

وقد شملت استراتيجية عمل البنك، االنتهاء من تطوير 350

فرًعا ضمن خطة تستهدف االنتهاء من تطوير نحو 650 فرًعا

موزعة على كل أنحاء الجمهورية� ففي يوم الـ 17 من يناير

2022، تم افتتاح 4 فروع مطورة للبنك الزراعي باألقصر فى

مدن (العشي – الطود- إسنا- الرزيقات)، وفي الـ 30 من مارس

2022 تم افتتاح عدد 4 فروع جديدة بمحافظة قنا، منها ثالثة

فروع مطورة في 

مدن فرشوط ونجع حمادي والرحمانية� وفي الـ 20 من مايو تم

افتتاح فرع مطور للبنك بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي

الجديد، وفي اإلسكندرية، وبالتحدد في وسط المدينة تم

افتتاح أحدث فروع البنك بتاريخ األول من يونيو 2022، هذا

باإلضافة إلى افتتاح عدد كبير من الفروع بمختلف المحافظات

سواء الجديدة أو المطورة� ويأتي كل ذلك لتمويل الزراعة

والقطاعات المرتبطة بها ( الحيواني – الداجني – السمكي –

المناحل – اآلالت والمعدات الزراعية – أنظمة ومعدات الري)،

وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم

الحكومي للمزارعين والفالحين بجانب تقديم برامج التمويل

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التمويل متناهية

الصغر� وتم تطوير شكل الفرع والمنظومة التكنولوجية

الحديثة وإمداده بأحدث اإلجراءات والتقسيمات لتقديم أفضل

خدمة للعميل لتنمية الريف المصرى وجذب عمالء جدد� كما

تم توفير ما يزيد عن 1200 صراف آلي بمختلف المحافظات،

وسيتم تشغيلها بأحدث األساليب المصرفية تسهيالً على

المواطنين، وتقديم الخدمة على أعلى مستوى، باإلضافة إلى

توفير نظام الحواالت وقروض المعاشات، وقروض مشروعات

الري الحديث مع تطبيق نموذج الخدمة الجديد� 

 

ومن هذا المنطلق، نستعرض في هذا العدد من "أوراق القاهرة"

نشأة البنك الزراعي المصري وطبيعة التحديات السابقة التى

استطاع البنك مواجهتها فى الوقت الراهن، كما تتعرض "أوراق

القاهرة" في هذا العدد إلى االستراتيجيتة الحديثة للبنك الزراعي

المصري، التي تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل الزراعي،

وبرامج التمويل الخاصة به، والمستحدثة من أجل تعزيز

كفاءته، كذلك أهم انجازات البنك الزراعي، الراهنة التى تعمل

لصالح دعم القطاع الزراعي والداجنى والسمكي والثروة

الحيوانية، وما يترتب على ذلك من تعزيز دور تلك القطاعات

لصالح االقتصاد المصري ومعدالت نموه، ومصالح العاملين فى

تلك القطاعات� 

 

 

تجدر اإلشارة إلى أن نتائج األعمال وفقا لمحفظة البنك الزراعي

المصري في 31 مايو 2022، تشير إلى تطور واضح شهدته

محفظة الودائع، حيث تالحظ حدوث ارتفاعاً ملحوظا فيهاً

لتصل ألكثر من 112 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، بما يترجم

ثقة العمالء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير

معامالتهم وفق أحدث النظم المصرفية، كما ارتفع عدد عمالء

البنك ليصل حاليا إلى نحو 2.6 مليون عميل، كما بلغ حجم

محفظة القروض في 31 مايو الماضي 2022 نحو 60 مليار جنيه�

ووفقاً لتصنيف المحفظة، فإن عدد الشركات التي يمولها البنك

ارتفع لنحو 6987 شركة كبرى ومتوسطة وصغيرة، فيما بلغ

نسبة التمويل متناهي الصغر لألفراد والشركات نحو 58 % من

حجم محفظة القروض بإجمالي 453602 شركة�

 

 الأستاذ علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري
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ويكون له الشخصية االعتبارية المستقلة، وتؤول له جميع

حقوق البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي ويقوم

بالتزاماته، كما يخضع البنك الزراعي المصرى ألحكام قانون رقم

88 لسنة 2003 للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد�

أوًال- نشأة البنك الزراعي المصري:
 

يرجع تاريخ البنك الزراعي المصري إلى عام 1931، وكان يسمى

"بنك التسليف الزراعي المصري"، حيث قامت الدولة بإنشائه

بموجب القانون رقم 51 لسنة 1931 برأس مال مليون جنيه، وظل

البنك على مدار أكثر من 46 عاًما، يُقدم للمزارعين والفالحين

خدمات اإلقراض والتسليف لضمان توفير االحتياجات الالزمة

لألراضي الزراعية من أسمدة وتقاوي ومخصبات ومبيدات

وخدمات رى وزراعة وحصاد، وبعد ذلك صدر القانون رقم 117

لسنة  1976بتعديل اسمه إلى "البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان

الزراعي" على أن يقوم بتقديم الدعم والتمويل الالزم للمزارعين

لمختلف المحاصيل الزراعية، واألنشطة المتعلقة بالنشاط

الزراعي، وتقديم جميع الخدمات المصرفية وتمويل

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تمويل

قروض الغاز الطبيعي والبيوجاز فى القرى والريف� ثم صدر

القانون رقم 84 لسنة 2016 ليتحول إلى "البنك الزراعي

المصري"� وهو بنك قطاع عام تابع للبنك المركزي ومملوك

للدولة بالكامل، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى، ويتبع له

الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، ليتخذ البنك شكل

شركة مساهمة مصرية رأس مالها مملوك للدولــــــــة بالكامـــل، 

 

وحالًيا، يمتلك البنك ما يزيد عن 1210 فرع وبنك قرية تغطى

جميع المحافظات، إضافة إلى 4 ماليين متر مربع سعات

تخزينية إضافية مخصص منها مساحة مليونى متر مربع الستالم

األقماح المحلية من المزارعين، و392 شونة منتشرة بأنحاء

الجمهورية، ويسعى البنك للوصول بعمالئه إلى 30 مليون عميل

خالل السنوات الخمس القادمة�
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وتستهدف مهمة البنك الزراعي، تحقيق قيمة مضافة لالقتصاد الوطني من خالل تعميق الشمول المالي بالمجتمع، ودعم وتنمية

القطاع الزراعي عن طريق تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية والزراعية لتلبية احتياجات القطاع، فضالً عن توفير

التمويل الالزم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفًقا للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة

للدولة، كما يسهم فى توفير التمويل الالزم لمستلزمات اإلنتاج سواء باالستيراد أو باإلنتاج المحلى�

ويمارس البنك جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه، وله فى سبيل ذلك وعلى األخص�-

 (1) قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول

على التمويل الالزم من الداخل أو الخارج�
 

(2) توفير التمويل الالزم والتسهيالت االئتمانية للمزارعين

والجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك في إطار القواعد والضوابط

الصادرة من البنك المركزي�
 

(3) إنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في

تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة االقتصاد القومي، أو

المشاركة فيها�
 

(4) استثمار أموال البنك في مختلف أوجه االستثمار بما يكفل

تحقيق أغراضه وتنمية موارده�

  

 

(5) يجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع

الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو األجنبية التي

تزاول أعماالً تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به،

أو التى تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البالد

أو خارجها، وأن يستحوذ عليها أو يساهم فى تأسيسها أو

بدمجها فيه� وتكون مباشرة البنك لألغراض الواردة فى هذه

المادة طبًقا ألحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

والنقد المشار إليه، وفى إطار القواعد والضوابط الصادرة

عن البنك المركزي المصري�
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قروض جديدة بتسهيالت، بحيث يقوم البنك بمنح المزارع

المتعثر قرض جديد يُخصم منه مستحقات البنك فى القرض

القديم؛ وبالتالي يخرج مسئولي البنك من مأزق عدم القدرة على

تحصيل أمواله فى حين تتراكم ديون المتعثرين، وهو ما ُعرف

بين أوساط المزارعين بـ " تدوير القروض ".

ثانيا – تحديات سابقة واجهت الزراعيين:
 

بدأت مشكالت المزارعين مع "البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان

الزراعي"- البنك الزراعى المصرى حالًيا-  فى فترة التسعينيات،

حيث شهدت تلك الحقبة رغبة حثيثة من مسئولي البنك لجذب

أكبر شريحة ممكنة من المزارعين والعاملين بالقطاع الزراعى

فى مختلف المحافظات، لمنح القروض وخدمات الميكنة

الزراعية والمستلزمات بنظام اآلجل، وهو ما ترتب عليه إقبال

غير مسبوق من مختلف المزارعين على الحصول على القروض

البنكية والخدمات، مستغلين فرصة الدعوات المتتالية من

مسئولي البنك لهم باالستفادة من القروض والخدمات

والتسهيالت غير المسبوقة فى المنح، لتصبح قروض "بنك

التسليف الزراعى المصري" مطمًعا للكثير منهم، نتيجة جهل

البعض بمخاطر االستغراق فى االقتراض� وظن اآلخرين

بقدرتهم على التهرب من السداد، أو أنها مجرد مساعدات ومنح

يمكن إسقاطها أو أنها ال ترد، خاصة مع تشجيع مسئولي البنك

آنذاك المزارعين لالستفادة من القروض والخدمات� وقد أُنفقت

في ذلك الوقت الكثير من القروض التى أخذها المزارعين على

غير الزراعة، فمنهم من أنفقها فى تشييد منزل جديد أو زواج

األبناء أو مصروفات شخصية أو حتى مشروعات زراعية غير

مدروسة تعرضت للفشل، ومن هنا بدأ تعثر المزارعين فى سداد

األقساط المستحقة، وعليه قررت إدارة البنـــــــك منح المزارعين 

 

ومع مرور الوقت، وتعرض البنك للخسائر المتالحقة، لعدم قدرة

مسئوليه عن تحقيق المستهدف أو جمع األموال المستحقة لدى

العمالء نظًرا لتعثرهم من جديد أو عدم رغبة بعضهم فى السداد،

حيث بدأ تراكم ديون الفالحين من جديد، ليفكر البنك فى حل

آخر بإحالة المزارعين المتعثرين للمساءلة القانونية، وبدأت

المالحقات القضائية مما اضطر البعض منهم إلى بيع أرضه

لسداد الديون، بينما هرب البعض اآلخر إلى أماكن غير معروفة

هرًبا من المالحقة والسجن�

صوة تعبيرية
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كما إن بنك التنمية الزراعي خالل تلك الفترة لم يعد يقوم بالدور المنوط به، الذى أُسس من أجله، وهو دعم قطاع الزراعة

والمزارعين فى مصر، حيث ارتفعت الفائدة على قروض بنك التنمية الزراعى بما ال يتناسب مع دخول الفالحين، بدال من أن

يقدم قروضاً قصيرة األجل للفالحين بنسبة فائدة بسيطة للغاية، وهى ما كانت تعرف بقروض المحاصيل، العتماد المزارعين

على تمويل بنك التسليف لزراعة محاصيلهم ثم رد هذه القروض مرًة أخرى للبنك� وفى ظل هذه المعاناة التى كان يعيشها

المزارعون، وتعرضهم للخسائر الفادحة، كان البد من التدخل السيادي من قبل الدولة لحل األزمة ووضع نهاية لها، ومن هنا

كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزي والبنوك الحكومية بإسقاط ديون العمالء المتعثرين وغالبيتهم من

المزارعين، ليستفيد من هذه التوجيهات ما يزيد عن 45 ألف و200 مزارع�

 

ثالثا- البرامج  التمويلية للبنك الزراعي المصري:-
 

1)   برامج تمويل المحاصيل الزراعية�-

تهدف القروض الزراعية التي يقدمها البنك الزراعي المصري إلى مساعدة الفالح في تغطية خدمة األرض الزراعية وتكاليف
اإلنتاج الزراعي بما يسهم في تحسين مستوى دخل المزارعين، ويساعد في تحسين جودة اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية؛ ونظراً

الرتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات، يقوم البنك بمراجعة الفئات التسليفية أوالً بأول لتتناسب مع

زيادة تكاليف اإلنتاج� ومؤخراً قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح بين 25 % و 70 % من التكلفة

اإلنتاجية للمحصول� وتتنوع القروض الزراعية ما بين�

 

صورة أرشيفية



تجربة إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري..

مجلة أوراق القاهرةمركز رع للدراسات الاستراتيجة

8

(*) قروض تمويل اإلنتاج النباتي قصير األجل، وتستهدف

تمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية

التي ال تمتد دورتها اإلنتاجية ألكثر من عام ومن

المحاصيل الحقلية والخضر سواء المنزرعة في الحقل

المكشوف أو تحت األنفاق الخندقية أو الصوب الزراعية

(بنجر السكر– خدمة بساتين الفاكهة – النباتات الطبية

والعطرية– نباتات الزينة وإنتاج الشتالت وزهور القطف

- �����الخ)� 
(*) قروض تمويل اإلنتاج النباتي متوسطة وطويلة األجل،

وتهدف إلى تمويل المحاصيل التي تمتد دورتها اإلنتاجية

ألكثر من عام ومن أهمها ( قروض قصب السكر/ إنشاء

وإحالل وتجديد وتطوير البساتين ومشاتل الفاكهة / نباتات

الزينة / النباتات الطبية والعطرية / إنشاء معامل تربية

األنسجة إلنتاج الشتالت، وأية أنشطة زراعية مشابهه�

 

2)   برنامج التنمية الريفية، ويشمل ما يلى�-

(&) مشروع البيوجاز� ومجال التمويل هنا، هو تمويل وشراء وحدات معالجة المخلفات العضوية، حيث يحرص البنك

الزراعي المصري على تمويل مشروع البيوجاز في إطار دوره لتحقيق التنمية الريفية والمستدامة واالستفادة من الموارد

الطبيعية المتاحة كبديل لموارد الطاقة التقليدية مثل الكهرباء والمشتقات البترولية باهظة التكاليف، عالوة على ما ينتج عنه

من أسمدة عضوية تستخدم في الزراعة، باإلضافة إلى ما يحققه مشروع البيوجاز من الفوائد االقتصادية العديدة للمزارعين

وفوائد بيئية كثيرة� ويعمل البنك على تحفيز المزارعين على تنفيذ هذا المشروع لتوفير الوقود والكهرباء والسماد العضوي من

خالل تدوير المخلفات الزراعية الحيوانية بطريقة اقتصادية وآمنة صحيا لحماية البيئة من التلوث، ويمكن للمزارع الذي

يمتلك 4 رؤوس ماشية كحد أدني للبدء في تنفيذ وحدة إنتاج بيوجاز في منزله أو أرضه بتمويل سريع وفائدة بسيطة وإجراءات

سهلة .

 

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية
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(&) تمويل الدراجات النارية� برنامج تمويل شراء الدراجات النارية " التروسيكل "، هو أحد برامج التنمية الريفية التي يدعمها

البنك الزراعي المصري ضمن برامجه الهادفة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية

وخاصة  المناطق الريفية والنائية، ويستهدف هذا البرنامج تمويل  دراجات

 النقل ذات الثالث عجالت " التروسيكل " والذي  يستخدم على  نطاق واسـع

 في نقل البضائع الخفيفة في  المدن والقرى، كما يستخدمه البعض كمنافــذ

 تسويقية  متنقلة لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها ما  يخلــــق

 فرص عمل للشباب ويحسن مستوى الدخل للعاملين في مشروعات القطاع

الزراعي والحيواني الصغيرة ومتناهية الصغر .

 
 

(&) الغاز الطبيعي� استحدث البنك الزراعي المصري

برنامج تمويلي مخصص لتمويل توصيل وتركيب الغاز

الطبيعي للمنازل والمحال التجارية في إطار الدور التنموي

الذي يقوم به البنك لتحقيق التنمية الريفية، حيث قام البنك

بتوقيع بروتوكوالت تعاون مع شركة (تاون جاس) وشركة

(ريجاس) في محافظات القاهرة الكبرى وقنا وسوهاج

ومرسى مطروح بهدف تفعيل اعتماد برامج التمويل�

  

(&) تمويل شراء طلمبات دفع المياه� يحرص البنك

الزراعي المصري على إتاحة التمويل الالزم لمشروعات

الري كأحد العناصر الهامة في اإلنتاج الزراعي من خالل

دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الزراعية أو

المستأجرين لشراء احتياجاتهم من طلمبات رفع المياه

الستخدامها في أغراض الري وذلك في إطار حرص البنك

الزراعي المصري على دعم المزارع المصري وتعزيز

قدراته اإلنتاجية�
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3) برنامج تمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة�-

يهتم هذا البرنامج بالمشروعات بأنواعها المختلفة وفقا للتعريف الذى يتبناه البنك المركزى المصرى فى

تصنيف المشروعات كما هو موضح فى الجدول رقم (1). وتشمل مبادرة لتمويل الشركات الكبيرة

والمتوسطة بسعر عائد سنوى 8% متناقص وبدون عمولة�  والغرض منه هو تمويل اآلالت والمعدات وخطوط

اإلنتاج الجديدة أو التمويل التشغيلي� كما يهدف برنامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى

توفير التمويل لتلك الشركات بعائد سنوي 5% متناقص بدون مصاريف إدارية، بما يشمل مشروعات تشغيل

وإنشاء اإلنتاج الزراعي، وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة الحيوانية، فضالً عن مشروعات اإلنتاج

الداجنى والسمكى ومناحل العسل�

 
جدول رقم (1) مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للبنك المركزي المصري

 

HTTPS://WWW.MSME.EG/AR/LISTS/REPORTS/91BC8F78.PDF

https://www.msme.eg/ar/Lists/Reports/91bc8f78.pdf
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رابعًا- استراتيجية تمويل البنك وانجازات حالية:-
 

عانى البنك الزراعي من وجود خلل فى الهيكل التمويلى له،

وعدم فاعلية دوره  في المشروعات القومية، وعدم قيام

الشركة الزراعية بدورها لخدمة الفالح، كما كان أمام

إشكالية كبيرة بشأن الموارد البشرية، التى كان يغيب عنها

التخطيط وإعادة الهيكلة، بجانب سوء أوضاع الحوكمة

والدعم� ومن هنا جاءت استراتيجية البنك الزراعي المصري

لتتالفى كل ما سبق، وتستهدف تمويل الزراعة والقطاعات

المرتبطة بها (الحيواني – الداجني – السمكي – المناحل –

اآلالت والمعدات الزراعية – أنظمة ومعدات الري)،

باإلضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة

ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفالحين، وتقديم

برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

والمشروعات متناهية الصغر� وقد عمل البنك منذ إعادة

هيكلته وتغيير مسماه وطريقه عمله على تحقيق مجموعة

من االنجازات الهامة التي جاءت لصالح الفالح المصرى

والقطاعات المنوط بها باألساس� وتتلخص أهم انجازات

البنك الزراعي المصري منذ عام 2016 حتى اآلن فيما يلي�-

 

أ -مبادرات تنموية�

(1) مبادرة إسقاط وتسوية المديونيات� وتتمثل مرحلتها

األول في�

المرحلة األولى� أعلن البنك الزراعي المصري في يناير

2021، مبادرة لتسوية ديون متعثرة بإجمالي 6.3 مليار

جنيه، وتتضمن 3,9 مليار جنيه أصل المديونية و2,4 مليار

جنيه عوائد متراكمة ويستفيد منها 328 ألف عميل�

وتضمنت المبادرة إسقاط كامل ونهائي لمديونيات 307

ألف مزارع ممن يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه فأقل،

بإجمالي مديونيات نحو 415 مليون جنيه، وعوائد متراكمة

بنحو 226 مليون جنيه، وإسقاط 50% من مديونيات 21

ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف

جنيه وحتى 10 مليون جنيه لألفراد والشركات، بإجمالي

أصل مديونيات نحو 3,5 مليار جنيه، وعوائد متراكمة بنحو

2,2 مليار جنيه� باإلضافة إلى الحذف من القوائم السلبية

I- للبنك المركزي والشركة المصرية لالستعالم االئتماني

SCOR، والتنازل عن جميع القضايا 

بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة.. أرشيفية



تجربة إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري..

مجلة أوراق القاهرةمركز رع للدراسات الاستراتيجة

12

لمتداولة بين البنك والعميل أو األحكام (إن وجدت)، كما تتيح المبادرة لمئات اآلالف من العمالء المتعثرين بالقطاع الزراعي

التعامل مجدداً مع القطاع المصرفي وإعادتهم للدورة اإلنتاجية واالقتصادية� وتأتي تلك المبادرة في إطار دعم القطاع الزراعي

في مصر ومئات اآلالف من صغار المزارعين، وبهدف تمكين العمالء المتعثرين بالقطاع من التعامل مجدداً مع القطاع

المصرفي، وإعادتهم للعمل واإلنتاج بما يُسهم في توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل� 

(2) المرحلة الثانية� وفى ظل جائحة كورونا، سعى البنك الزراعي إلطالق مبادرات لتسوية مديونيات المتعثرين في إطار

توجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من اآلثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العمالء والمشروعات الصغيرة

ومتناهية الصغر، وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل واإلنتاج� واستكماال

لمبادرة لبنك الزراعي األولى لتسوية الديون، كشف البنك الزراعي المصري فى ديسمبر 2021 عن مبادرة جديدة بضوابط محددة

إلسقاط وتسوية مديونيات العمالء المتعثرين بقيمة 4 مليارات جنيه وعدد 45 ألف عميل لتكون ثاني أكبر مبادرة تحفيزية في

تاريخ البنك خالل عام 2021. حيث تم إدراج شريحة من العمالء في المبادرة الجديدة لم تكن متضمنة في السابقة� حيث أدرجت

مبادرة البنك الزراعي الجديدة 4 شرائح من العمالء المتعثرين حتى نهاية نوفمبر 2021 وهم� عمالء التجزئة والمتوفيين، بجانب

شريحتين في المبادرة السابقة شملت العمالء المتعثرين عن السداد حتى نوفمبر 2021، وهو ما يعد إدخال شريحة جديدة من

العمالء لم يستفيدوا من المبادرة األولى التي كانت تستهدف المتعثرين حتى سبتمبر 2020.

 

وبموجب هذه المبادرة يُسقط بالكامل مديونيات األفراد

المتعثرين من عمالء التجزئة المصرفية (األفراد العاديين) ممن

تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في نهاية نوفمبر 2021.

ويبلغ إجمالي مديونيات هذه الشريحة نحو 400 مليون جنيه

ويستفيد منها نحو 7500 عميل� كما درجت المبادرة العمالء

المتوفين، والذين لم تُسدد قروضهم حتى نهاية نوفمبر 2021،

فسيتم إسقاط مديونياتهم بالكامل وبدون حد أقصى للمديونية�

فى حين يبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤالء

العمالء نحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل�

 

https://www.masrawy.com/news/Tag/672841/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/866213/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%86#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/672841/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A#bodykeywords
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كما تستكمل مبادرة البنك السابقة الخاصة باإلسقاط النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعمالء المتعثرين ممن يبلغ أصل

مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه حتى نهاية نوفمبر 2021 وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر� ويبلغ إجمالي

المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العمالء نحو 13 ألف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالي

المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤالء العمالء نحو 76 مليون جنيه� كما تم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط 50% من ديون

العمالء المتعثرين لألفراد والشركات حتى 10 ماليين جنيه، على أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة

واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل� ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه

الشريحة من العمالء أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالي مديونياتهم نحو 3.4 مليار جنيه�

 

(*) مبادرة التحول إلى الري الحديث� أطلق البنك

المركزي المصري فى نوفمبر 2021، مبادرة

جديدة لتمويل التحول الستخدام وسائل الري

الحديث في األراضي الزراعية، يتم من خاللها

السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو

المنشأة بغرض التحول لطرق الــــــري 

الحديثـة عن طريق البنكيــــن األهلي  المصري والزراعي� وتأتي تلك المبادرة لتحل محل المبادرة السابق إصدارها لنفس

الغرض ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والتي كانت بسعر عائد 5%، وذلك في إطار التوجهات

الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم االستفادة منها بكفاءة وفاعلية، وللتيسير على المزارعين وتشجيعهم على

االنتقال إلى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية وتعظم إنتاجية الفدان

الزراعي� 

وتبلغ إجمالي قيمة المبادرة الجديدة 55,5 مليار جنيه تم

إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل

حوالي 4 ماليين فدان الستخدام اآلليات والوسائل

الحديثة والذكية لري األراضي الزراعية، حيث يقوم

المزارعين المستفيدين من المبادرة بسداد تكلفة

التحول لنظم الري الحديثة للبنوك على أقساط خالل 10

سنوات دون تحملهم 
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أي فوائد على أن يتم سداد أول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة، على أن يقوم البنك

المركزي بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية� وتجدر اإلشارة إلى أنه من المتوقع خالل ثالث سنوات أن يتم تحويل

كافة األراضي الزراعية لوسائل الري الحديث والذكي، علماً بأنه سيتم التنسيق فيما بين الجهات والوزارات المعنية لتحديد آلية

التطبيق، والشركات المنفذة التي ستقوم البنوك بالصرف لها، والمستفيدين من المبادرة� حيث كان البنك سباقاً لتنفيذ تلك

المبادرة من خالل توقيع بروتوكوالت تعاون مع عدد من الجمعيات الزراعية أبرزها الجمعية التعاونية العامة لإلصالح

الزراعي والجمعية التعاونية العامة لألراضي المستصلحة بموجب هذه البروتوكوالت يقوم البنك بتمويل تكلفة التحول من

نظام الري بالغمر لنظم الري الحديث وتطوير شبكات الري لكافة األراضي الزراعية بحيازة أعضاء الجمعيات الفرعية التابعة

للجمعيتين، والتي تزيد عن 1000 جمعية بمساحات أراضي زراعية تبلغ نحو 2.7 مليون فدان موزعة على األراضي القديمة

واألراضي المستصلحة في المناطق التنموية الجديدة�

 

(*) مبادرة تعزيز قروض الثروة الحيوانية� تستهدف تلك المبادرة إعادة هيكلة قروض الثورة الحيوانية للعمالء المنتظمين في

السداد ممن حصلوا على قروض بنسب فوائد عالية خالل السنوات السابقة، وكانوا ال يستخدمونها في األغراض المخصصة لهم

مما تسبب في تعثرهم� حيث يتم إعادة هيكلة قروض الثورة الحيوانية بشرط قيامهم بسداد 15% من قيمة القرض، والباقي

سيتم إعادة جدولته على آجال طويلة تصل لـ 7 سنوات مع التزامهم بسداد القرض بانتظام على أقساط شهرية� والبنك الزراعي

هنا سيقوم بتخفيض نسبة الفائدة على مديونياتهم لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم وتحفيزهم على السداد� كما يعتبر البنك

الزراعي شريكاً إستراتيجياً وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي إلحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات السيد رئيس

الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك أكثر من 4 مليارات جنيه تم منحها ألكثر

من 27 ألفاً مستفيد لتربية نحو 300 ألفاً رأس ماشية خالل عامي 2020 و2022 .

 

اجتماع يضم قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي.. ارشيفية
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HTTPS://ABE.COM.EG/LIVESTOCK_PROJECTS.HTML

(3)

https://abe.com.eg/Livestock_projects.html
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(*) مبادرة هيكلة قروض المزارعين�  طرح البنك الزراعى المصرى مبادرة هيكلة قروض المزارعين، تتضمن تخفيض الفائدة

إلى 10.5 % العمل بخطة ائتمان جديدة لرفع محفظة الودائع ألكثر من 54 مليار جنيه� وبالتالي يكون البنك الزراعى نجح فى

إعادة هيكلة قروض المزارعين بخفض الفائدة من 22% إلى 10 % فى حالة السداد على 3 سنوات و11.5 % عند السداد خالل 5

سنوات و12.5 % للسداد خالل 7 سنوات، وذلك تيسيرا على المزارعين، كما بدأ البنك في تنفيذ خطوات خطة ائتمانية جديدة

لرفع محفظة القروض ألكثر من 54 مليار، والتى كانت متوقفة عند 32 مليار منها تسهيل الحصول على القروض ومبادرات دعم

المزارعين� ويمول البنك حالياً أكثر من 356 ألف مزارع بقروض زراعية ميسرة للمساهمة في تكاليف ومستلزمات الزراعة،

وأكثر من 191 ألف منتج في مجاالت الثروة الحيوانية والدجنة والسمكية، حيث أن 80 % من القروض الممنوحة من جانب

البنك تمول بفائدة 5 % سنوية بسيطة متناقصة وفق مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الزراعي وتمويل الشركات

المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال اإلنتاج والتصنيع الزراعي بمجاالته المختلفة، وجاء ذلك فى ضوء منح البنك المركزي

للبنك الزراعي ودائع مساندة بقيمة 20 مليار جنيه عززت القدرة التمويلية للبنك ودعمت قدرته على اإلقراض والمشاركة في

المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة�

 

ب- جهود تعزيز الشمول المالي�

تمثلت جهود البنك الزراعي المصري في تعزيز

الشمول المالي خالل العامين األخيرين في العديد في

العديد من المحاور من أهمها�

 

تمثلت جهود البنك الزراعي المصري في تعزيز الشمول

المالي خالل العامين األخيرين في العديد  من المحاور

من أهمها�

 
(-) توفير محفطة قروض ألهالي الصعيد� حرص البنك

على المساهمة بقوة في دعم جهود الدولة لتنمية

الصعيد على كافة المستويات من خالل إسهامه في

تعزيز وخلق الفرص االستثماريـــــــة في 

صورة من مبادرات البنك الزراعي
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القطاع الزراعي واألنشطة المرتبطة به، ودعم صغار المزارعين والمنتجين لخلق فرص عمل حقيقية ورفع مستوى معيشة

السكان، وتحسين جودة الحياة في مدن وقرى الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة تنفيًذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

بالعمل على االرتقاء بجودة حياة أهالي محافظات الصعيد� وبمناسبة تدشين "أسبوع الصعيد" فى ديسمبر 2021 لإلعالن عن

المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى الوجه القبلى، يعمل البنك الزراعي المصري على فتح آفاق جديدة

لالستثمار واإلنتاج في محافظات الصعيد بالتوسع في إتاحة القروض الزراعية بأنواعها بتيسيرات غير مسبوقة، فضال عن الدور

التنموي للبنك في تحقيق التنمية الريفية من خالل المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتطوير القرى "حياة

كريمة" بإتاحة كافة الخدمات المصرفية والتمويلية للبنك وغيرها من المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة سكان

الصعيد� فقد بلغ إجمالي التمويالت التي أتاحها البنك من خالل برنامج التمويل متناهي الصغر "باب رزق" بالصعيد نحو 34

مليون جنيه استفاد منها 3800 مواطن بقرى حياة كريمة، كما أن المرأة الريفية هي األوفر حظاً في الحصول على التمويل

بنسبة 55% من إجمالي المستفيدين من البرنامج .

 

وأكد البنك على أن حجم القروض الممنوحة بمحافظات الصعيد خالل 2021 بلغ نحو 26 % من حجم محفظة االئتمان نتيجة

التوسع في منح التمويالت في محافظات الصعيد، حيث ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى نحو 14.2 مليار جنيه في نهاية

نوفمبر 2021 بنسبة نمو بلغت نحو 50 % مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ إجمالي القروض المخصصة لدعم اإلنتاج النباتي في

محافظات الصعيد خالل 2021 نحو 2.863 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم إنتاج محصول قصب السكر� وفي إطار

اتفاقيات الزراعة التعاقدية، فإن البنك يرتبط مع كل مصانع السكر والمزارعين بعقود ثالثية لتوريد القصب في محافظات

الصعيد، عالوة على مضاعفة الفئات التسليفية لقروض اإلنتاج النباتي لكافة المحاصيل لمساعدة صغار المزارعين على مواجهة

االرتفاع في تكاليف الزراعة، ومستلزمات اإلنتاج� كما بلغ إجمالي القروض الموجهة لتمويل المشروع القومي إلحياء البتلو

بالصعيد نحو 1.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 7800 عميل لتربية 81862 رأس ماشية� 

 



(-) نشر الوعي المصرفي� يقوم البنك بإطالق قوافل توعوية تجوب كافة قرى مبادرة حياة كريمة لتحقيق استراتيجية البنك

الزراعي المصري في الوصول بكافة خدماته لكل الناس على أرض الواقع، وتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية والتمويلية بما

ينعكس على تحسين مستوى معيشتهم� حيث بدأت القوافل من صعيد مصر بجوالت، وتحديداً في قرى محافظتي أسيوط وقنا

أعقبها جابت القوافل القرى المشمولة في مبادرة حياة كريمة في بقية المحافظات، حيث استهدف البنك تنفيذ عدد من

المشروعات كان الغرض منها تحقيق التنمية الريفية بمفهومها الشامل في كافة القرى المشمولة في المرحلة األولى للمبادرة

بهدف المساهمة في رفع مستوى معيشة سكان الريف وتوفير الحياة الكريمة للفئات األكثر احتياًجا عالوة على المساهمة في

االرتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم من أجل تحسين جودة الحياة في القرى�
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كما قام قيادات ومسئولي البنك برئاسة األستاذ عالء فاروق بأكثر من 45 جولة وزيارة ميدانية خالل عام 2021، استهدفت كافة

محافظات الجمهورية والمناطق التنموية الجديدة، الستعراض جهود البنك لدعم الفالحين والمنتجين في القطاعين الزراعي

والحيواني واألنشطة اإلنتاجية المرتبطة، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيالت لصغار المزارعين والمنتجين لتحفيزهم على

اإلنتاج، عالوة على تعزيز التعاون مع السادة المحافظين ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية والشعبية ومسئولي وزارتي

الزراعة والري لتنفيذ مبادرات الدولة� وأسفرت تلك الجوالت عن توقيع عدد من االتفاقيات وبروتوكوالت تعاون تستهدف

تحقيق التنمية الريفية بمفهومها الشامل وتوفير الدعم والتمويل لكافة المبادرات والمشروعات القومية�  

 



كما قام البنك بتمويل عمليات إحالل 606 سيارات نصف نقل "

كبوت" واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بإجمالي تمويالت

نحو 110.098 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي 2021، وذلك

في محافظات أسوان واألقصر وقنا وسوهاج بهدف تطوير وسائل

النقل الجماعي في المحافظات، وتوفير خدمة نقل آمنة ومميزة

للمواطنين لتحسين جودة الحياة في القرى ورفع مستوى معيشة

المواطنين تحقيقاً لمحور هام من أهداف المبادرة الرئاسية "حياة

كريمة"�
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(-) تعزيز الكثافة المصرفية وماكينات الصرف اآللي� يعد البنك الزراعي المصري من أكثر البنوك انتشاراً في كافة محافظات

الجمهورية، بشبكة فروع تبلغ نحو 1200 فرعاً من بينها 451 فرع في محافظات الصعيد� ويعمل البنك حاليا على تطوير 282 فرع

في الصعيد بتكلفة قدرها 1.4 مليار جنيه، باإلضافة إلى 58 فرعاً تم االنتهاء من أعمال التطوير بهم بتكلفة 290 مليون جنيه، فضالً

عن أن البنك يستهدف أن يكون البنك األكبر في نشر شبكة ماكينات الصراف اآللي في القرى، وبالفعل تم االنتهاء من تركيب

1000 ماكينة خالل الشهور الثالثة الماضية من عام 2021 بدعم من البنك المركزي المصري، من بينها 491 ماكينة في قرى

محافظات الصعيد بتكلفة قدرها 242 مليون جنيه� كما يستهدف البنك أن يكون البنك األكبر في نشر شبكة ماكينات الصراف

اآللي في القرى، وبالفعل انتهى من تركيب أكثر من 1000 ماكينة صراف من بين 2000 ماكينة مستهدف نشرها في القرى�

 



(-) إصدار كارت ميزة والفالح� وتنفيذاً لخطة البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات بميكنة الكاش وتحقيق الشمول

المالي، تم التوصل مبدئًيا فى يناير 2022 لبروتوكول تعاون بينك البنك الزراعي المصرى واالتحاد التعاوني الزراعي، بما يتضمن

تسليم "كارت ميزة" للفالحين والجمعيات من خالل االتحاد، وسيتم تحديد المحافظات التى سيتم تسليم كارت ميزة لها من

خالل الجمعيات المحلية� كما تم وقف العمل بالكروت القديمة منذ من 1/4/2022 وتفعيل الكروت الجديدة، وسيتم عمل

كروت بناء على طلب الفالح الستخراج الكارت للعمل بموجبه� وسيكون الكارت الجديد، مستخدًما لصرف مقررات األسمدة

ومستلزمات اإلنتاج، كما يستخدم أيًضا لسداد قيمة األسمدة من خالل الكارت فى حسابات الجمعيات فوًرا� وتضمن

البروتوكول، الذى تتم مراجعته حالًيا من قبل االتحاد الزراعي، موافقة المزارع/التاجر على أن يقوم البنك باستيفاء عمولة قدرها

0.65 % لبطاقات "ميزة" وفًقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة، وتم حتى تاريخه إصدار ما يزيد عن 3.1 مليون بطاقة ميزة،

والتوسع في إصدار كارت ميزة الفالح ذات االستخدام المزدوج، والذي يحمل بيانات الحيازة الزراعية إلى جانب استخدماه في

المدفوعات، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة حيث بلغ عدد البطاقات التي تم تفعيلها وتسليمها للعميل حتى اآلن أكثر من 700

ألف بطاقة� وتهدف المرحلة األولى من كارت الفالح إلى تحديد الحيازة الزراعية إلكترونيا وتحديد المساحات المزروعة لكل

محصول، كما سيتم ربط كارت الفالح الذكي بمنظومة صرف األسمدة المدعمة، بهدف السيطرة على الحصص المدعمة مما

يحتم على كل فالح ومزارع الحصول على الكارت�  
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صورة لأشكال فيزا البنك



(-) التحول الرقمى� خالل عام 2021، بدأ البنك اإلعالن عن نفسه كأول بنك يتيح خدمة تقديم قروض اإلنتاج الزراعي إلكترونيا

بشكل كامل من خالل المنصة الزراعية الرقمية " أجرى مصر" بالتعاون مع شركة  E-ASWAQ. كما يستعد البنك الزراعي

المصري مع مطلع 2022 إلطالق مجموعة من المنتجات الرقمية لتلبية كافة احتياجات عمالئه من بينها� إطالق محفظة الزراعي،

كأول منتج رقمي يطلقه البنك على الهواتف المحمولة لتكون أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعميل تنفيذ كافة المعامالت

بسهولة وأمان من خالل استخدام الهاتف المحمول� كما يواصل البنك الزراعي، تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة البنك، وتطوير

مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون االنتظار حتى إتمام مشروع هيكلة البنية التكنولوجية، عبر

زيادة الشبكات وخطوط االتصال وأنظمة الحاسب اآللي، وإتمام مشروع تطوير األنظمة التكنولوجية بالبنك، لتحقيق االنطالق

بأعمال البنك باالستعانة ببعض شركات الدفع اإللكتروني مثل فوري واي فاينانس�
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كما ينتهج البنك استراتيجية، تستهدف التوسع في مجاالت السداد

والتحصيل اإللكتروني والتي تتفق وتوجهات المجلس القومي

للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم

مفهوم الشمول المالي، ويتعاون البنك حالًيا مع شركة فورى من

خالل أكثر 241 نقطة بيع الكترونية في مجال تحصيل الفواتير،

وكذا مع شركة أي تمويل لصرف المرتبات والمعاشات من خالل

أكثر 1200 نقطة بيع إلكترونية� والمستهدف نشر شبكة واسعة

من نقاط البيع اإللكترونية لدي التجار والمنشآت والشركات

التجارية العاملة في القطاع الزراعي، ويقدر عددهم في المرحلة

األولى بنحو 20000 نقطة بيع لتطوير منظومة الدفع والتحصيل

بالقطاع الزراعي�

 



(-) الشمول المالي لذوى الهمم وكبار السن�  أعلن البنك الزراعي المصري، عن إطالق مجموعة من المزايا الجديدة لعمالئه من

ذوي الهمم تتضمن خطط أسعار مميزة لتلك الشريحة تتيح لهم الحصول على مزايا إضافية على كافة الخدمات المصرفية

والتمويلية التي يقدمها، والتي ستكون متاحة في كافة فروع البنك� حيث سيتم خفيض رسوم الخدمات والعمليات المصرفية

لألفراد بنسبة 50% وإتاحة عائد مميز بزيادة قدرها 0.5% على الودائع قصيرة األجل وزيادة 0.25% على عائدات حسابات

التوفير، أما فيما يتعلق بالقروض والتمويالت يتيح البنك تخفيضاً بقيمة 0.5% على كافة فوائد القروض والتمويالت التي يحصل

عليها ذوي الهمم؛ وذلك تماشًيا مع توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك بتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات

المصرفية دون تمييز بما يدعم تحقيق الشمول المالي، وبما يتوافق مع جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة األشخاص ذوي

الهمم وحماية حقوقهم، ويعتبر توفير كافة الخدمات المصرفية والمعامالت البنكية لذوي الهمم حق أصيل لهم ضمن جهود

الدولة لرعاية وكفالة حقوق ذوي االحتياجات الخاصة بوجه عام، كما أنها تأتي في إطار حرص البنك الزراعي المصري على إتاحة

مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية ووضعها في متناول كافة فئات المجتمع بصورة يسهل استخدامها والوصول إليها�
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كذلك تم تنفيذ بروتوكول تعاون مع البنك األهلي المصري

لالستفادة من خبراته فى مجال التكنولوجيا، تحت مظلة البنك

المركزى، لتقديم خدمة الـ MOBILE PAYMENT المعنية

لمرحلة إطالق "كارت الفالح"، من خالل تحويل الحيازة الزراعية

لحيازة ذكية، وهو مشروع قومى يهدف من خالله تجميع عدد كبير

من الوزارات الحكومية على رأسها وزارة الزراعة والتخطيط

واإلنتاج الحربي، وذلك من أجل تحقيق التكامل بين الوزارات فى

مشروع قومى يُدير الحيازات الزراعية، ويساهم فى توضيح قاعدة

البيانات الزراعية، ومن ثم تمكين وتسهيل عملية اإلرشاد الزراعي

وتحديد إمكانية دعم الفالح، فضالً عن ضبط حجم التمويل ومدى

االلتزام والقدرة على سداد القروض� 

 



وفى 23 نوفمبر 2021، وقعت جامعة الملك سلمان الدولية اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الزراعي المصري، وتهدف االتفاقية

إلى فتح قناة جديدة لجذب طالب بالجامعة في مجال الزراعات الصحراوية، وإعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع المشكالت

الحالية المتعلقة بالزراعة في المناطق الصحراوية؛ لدعم هذا المجال اإلستراتيجي الهام، وربطه بتوفير فرص عمل للدارسين،

وفًقا لرؤية الجامعات األهلية التي تركز فيها على التوازن بين المعارف والمهارات� وتنص االتفاقية على قيام البنك الزراعي

المصري، بتوفير عدد 30 منحة دراسية كاملة، بحيث يتحمل البنك الزراعي المصري نسبة 50% وتتحمل الجامعة النسبة

األخرى وهي (50%)، و يُتيح فرص لتدريب الطالب أثناء الدراسة، باإلضافة إلى توفير بعض الخبراء في الموضوعات العامة

ذات الصلة، والتي تهم الطالب�

 

تجربة إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري..

مجلة أوراق القاهرةمركز رع للدراسات الاستراتيجة

23

في خالل العامين األخيرين، هدف البنك الزراعي إلى أن

يكون  وحداً من أهم البنوك العاملة بمجال المشروعات

المتوسطة والصغيرة، والتى تخدم الفالح المصرى، خاصة

أنهم يتعاملون مع نحو أكثر 45 مليون مواطن بالقرى ومن

ثم هؤالء المواطنون بحاجة ألن يجدوا البنك بجوارهم

دائما� وتشمل خطة التطوير العمل على تدريب وتأهيل

العنصر البشري بناء على توجيهات البنك المركزي

المصري برئاسة المحافظ طارق عامر بمضاعفة ميزانية

التدريب بالبنك وتستهدف تنفيذ 50 ألف دورة تدريبية

بواقع 3 إلى 4 دورات لكل موظف من موظفي البنك� 

 

ج - جهود التدريب ورفع كفاءة العاملين�

كما عقدت إدارة البنك الزراعي المصري مع إدارة المعهد

المصرفي المصري اتفاقاً على عمل برامج متخصصة للعاملين

بالبنك الزراعي المصري الختيار القيادات الشابة، وخلق صف ثاٍن

قادر على تولي إدارة البنك في المرحلة القادمة مع تفعيل دور

الشباب، ووضع برنامج تدريبي للعاملين الجدد� كما سبق للمعهد

تدريب أكثر من 200 موظف على برنامج االئتمان الذين تم

اختيارهم بآلية من بين َمن اجتاز االختبارات� 

 

خلال إحدى الافتتاحات للبنك

متابعات قيادات البنك للموظفين



عمل البنك الزراعي المصري على تحقيق معدالت نمو متسارعة تعكس حجم التطوير الكبير الذي يشهده البنك حاليا على كافة

المستويات للتوسع في تقديم خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات عمالئه وممارسة دوره التنموي الهام في تمويل

المشروعات الزراعية واألنشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز االستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجاالته اإلنتاجية بما يحقق

رؤية الدولة في تعظيم اإلنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر، لزيادة حجم اإلنتاج الزراعي والحيواني لسد الفجوة

الغذائية وتحقيق األمن الغذائي للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية�
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وخالل عام 2021 شهدت محفظة البنك الزراعي المصري

معدالت نمو كبيرة نتيجة السياسات االئتمانية الجديدة التي

أقرها مجلس إدارة البنك، والتي انعكست على تطور أعمال

البنك حيث بلغ حجم محفظة القروض في 31 ديسمبر 2021 نحو

56.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 56% بالمقارنة بحجم

المحفظة في 30 يونيو 2020 والذي بلغ نحو 36,181 مليار جنيه،

فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعا ملحوظاً بنسبة 51 % لتقفز

من 63.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2020 لتصل ألكثر من

95.975 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بما يترجم ثقة العمالء

في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معامالتهم وفق

أحدث النظم المصرفية� 

 

خامسًا- تقييم األداء المالي للبنك الزراعي المصرى:
 



ووفقا لتصنيف محفظة القروض، حقق البنك نمواً في حجم القروض الموجهة لتمويل األنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية

الصغر بنسبة تصل إلى 73 % من محفظة القروض� وساهم البنك الزراعى المصرى بأكثر من 400 مليون جنيه قروضا مشتركة

لمؤسسات وشركات كبرى، وفي الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في

دعم وتنمية االقتصاد الوطني وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من سكان الريف حيث

ارتفاع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 14 شركة في 30 يونيو 2020 بحجم تمويل نحو 713 مليون جنيه إلى 65

شركة حاليا حجم تمويلها يفوق 4.5 مليارات جنيه�
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جدول رقم (4) تطور األداء المالي للبنك الزراعي المصري خالل عامي 2020 و2021
 

كما ضاعف البنك خالل العام الماضي 2021 من حجم التمويل الموجه إلنتاج المحاصيل الزراعية نظرا إلتباع البنك سياسات

جديدة استهدفت تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لبعض المحاصيل خاصة

المحاصيل اإلستراتيجية لمساعدة المزارعين على تحمل ارتفاع تكاليف اإلنتاج ومستلزمات الزراعة ليبلغ حجم تمويل قروض

المحاصيل ما يزيد عن 11 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 300 ألف مزارع�

 

المصدر : البنك الزراعي المصري� البنك الزراعي المصري يختتم 2021 بمعدالت إنجاز غير مسبوقة في حجم أعماله، متاح على الرابط التالي�
 

HTTPS://ABE.COM.EG/NEWS-CONTENT.HTML?ID=17
 

كما تم تجاوز إجمالي عمالء البنك الزراعي المصرى نحو 2.6 مليون عميل، ويسعى البنك إلى تنفيذ خطة إعادة هيكلة يستهدف

من خاللها الوصول بشريحة المتعاملين مع البنك إلى 3 مليون عميل� فضال عن زيادة الشركات الكبرى التى يمولها البنك الزراعي

المصري لنحو 6987 شركة كبرى ومتوسطة وصغيرة، فيما بلغ نسبة التمويل متناهي الصغر لألفراد والشركات نحو 58% من

حجم محفظة القروض بإجمالي 453602 شركة�

 

https://abe.com.eg/news-content.html?id=17


وتأسيساً على ما سبق، يمكن القول إن البنك الزراعي المصري برئاسة األستاذ عالء فاروق، قد نجح بعد إعادة هيكلته في

تحقيق معدالت نمو متسارعة تعكس حجم التطوير الكبير الذي يشهده البنك حاليا على كافة المستويات للتوسع في تقديم

خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات عمالئه وممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية

واألنشطة الصناعية المرتبطة بها، وتحفيز االستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجاالته اإلنتاجية بما يحقق رؤية الدولة

للتنمية المستدامة� كما أن أولويات البنك الزراعي المصري في المرحلة المقبلة تتمثل في دعم الشمول المالي، ليصبح البنك

الزراعي المصري بنك الشمول المالي بمصر والشرق األوسط، مع استمرار الدور المنوط به كداعم أساسي للزراعة� فالبنك

الزراعي، ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وترسيخ مفهوم الشمول المالي لدى األفراد باعتباره أحد الركائز األساسية لتحقيق

التطور االقتصادي واالستقرار المالي واالجتماعي عبر تقديم منتجات جديدة مصممة خصيًصا لخدمة المزارع المصري

والمواطنين البسطاء وكافة فئات المجتمع المصري بالقرى والنجوع ومحافظات مصر وتشجيعهم على التعامل مع القطاع

المصرفي�

 

تجربة إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري..

مجلة أوراق القاهرةمركز رع للدراسات الاستراتيجة
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صورة أرشيفية لإحدى افتتاحات البنك بحضور قياداته
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(1) ضرورة استفادة القطاع الزراعي، وخاصة صغار

المزارعين من مبادرة البنك المركزي "الـ 200 مليار"

بشكل أوسع وعدم اقتصار االستفادة على مشروعات

البتلو وتجميع األلبان�
 

 

وتخلص الدراسة إلى عدد من التوصيات لتعزيز دور القطاع الزراعي فى االقتصاد المصري، ودعم

دور البنك الزراعي فى هذا اإلطار، وتتمثل أهمها فيما يلى�-

 

تجربة إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري..

مجلة أوراق القاهرةمركز رع للدراسات الاستراتيجة

 

(2) ضرورة قيام الجمعيات التعاونية الزراعية، بدورها

بالشكل األمثل لخدمة القطاع الزراعي، وأن تكون الجمعيات

قادرة على االقتراض من أجل المزارعين التابعين لها، خاصة

وأن تعامل البنوك مع كيانات "جمعيات تعاونية ومؤسسات

مالية" أفضل وأسهل بالنسبة لها من التعامل مع أفراد�
 

 

  

(3) اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل األراضي الزراعية فى

الشهر العقاري بتكاليف بسيطة حتى يكون هناك إقبال كبير من

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والكبيرة على التسجيل،

خاصة وأن 98 % من األراضي الزراعية وغير الزراعية غير

مسجلة فى الشهر العقاري، و80 % من المزارعين حيازاتهم

صغيرة أقل من 3 أفدنة، ويسمح تسجيل الحيازات الزراعية في

الشهر العقاري بتسهيل التعامل مع البنوك، بحيث تكون الحيازة

ضمانة مناسبة للبنك فى منح القرض الالزم للمزارع كوثيقة

ملكية�
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(4) الحاجة إلى إعادة النظر في أسعار تسليم الحاصالت الزراعية، فهناك فارق كبير وواضح بين تكاليف اإلنتاج وأسعار البيع،

وهو ما يعرض المزارعين للخسائر المتتابعة، فبخالف المحاصيل التي يتم توريدها ومنها القمح واألرز أو المتعاقد عليها كفول

الصويا أو دوار الشمس والبنجر، هناك العديد من المحاصيل اإلستراتيجية متروكة لمعادالت العرض والطلب وتحكمات التجار

وأصحاب رأس المال، ومن هنا البد من سياسة تسويقية واضحة تضمن للمزارع بيع منتجه بسعر مناسب يحقق له هامش ربح

مناسب، على أن يكون تحديد األسعار من خالل دراسات دقيقة لتكاليف اإلنتاج ومن خالل متخصصين ومزارعين، وعلى سبيل

المثال يتم توريد طن قصب السكر للمصنع بسعر 800 جنيًها فى حين أن مصنع السكر الذي يستلم القصب من المزارعين يحقق

800 جنيًها أرباح من مخلفات القصب فقط، وهو مثال واقعي عن حجم المعاناة التى يتكبدها مزارعو القصب رغم تحملهم

لتكاليف اإلنتاج�

 

تجربة إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري..

مجلة أوراق القاهرةمركز رع للدراسات الاستراتيجة

 

تتقدم أسرة مركز رع للدراسات

االستراتيجية بالشكر والتقدير لألستاذ /

خالد بدر، رئيس مجموعة االتصال

المؤسسي بالبنك الزراعي المصري،

والفريق المعاون له، لتوفيرهم كافة

المعلومات التي احتاجها المركز إلصدار

هذا العدد�
 

 
خالد بدر رئيس مجموعة االتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري
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-البنك الزراعي المصرى، " البرامج التمويلية "، ( القاهرة : البنك الزراعى المصرى ، 2022) ، متاح على الرابط التالى�

HTTPS://ABE.COM.EG/LISTING.HTML?ID=14

 

-....................... ،" المنتجات والخدمات المصرفية"، ( القاهرة : البنك الزراعى المصرى ، 2022) ، متاح على الرابط التالى�

HTTPS://ABE.COM.EG/INDEX.HTML

 

-...................... ، " تمويل مشروعات الثروة الحيوانية " ، ( القاهرة : البنك الزراعى المصرى، 2022) ، متاح على الرابط التالى�

HTTPS://ABE.COM.EG/LIVESTOCK_PROJECTS.HTML

 

- محمد حسن أحمد على ، " كفاءة األداء لبنوك التنمية واالئتمان الزراعي في مصر" ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، ( الجيزة : معهد بحوث االقتصاد الزراعى ،

2015) ، متاح على الرابط التالى�

–HTTP://WWW.ARC.SCI.EG/INSTSLABS/PUB_DETAILS.ASPX?ORGID=9&PUB_ID=364638&LANG=AR

 

-د� مها محمود عبد الرازق، " بنك التنمية واالئتمان الزراعى وامكانيات تفعيله لتنمية القطاع الزراعى " ، مجلة الدراسات المالية والتجارية ، العدد الثالث ،

2016 ، متاح على الرابط التالى�0-

HTTPS://MOSJ.JOURNALS.EKB.EG/ARTICLE_89860_A726D20F2BAF98084CE7F361B265EF91.PDF

 

-محمود دسوقى، " وإسقاط ديون الفالحين�� 45 ألف مزارع من المالحقة القضائية إلـى مسيرة التنمية " ، بوابة األهرام ، 5 يناير 2022 ، متاح على الرابط

التالى :-

HTTPS://GATE.AHRAM.ORG.EG/NEWS/3239006.ASPX

 

- أحمد يعقوب ، " البنك الزراعى� تمويل أكثر من 356 ألف مزارع بقروض ميسرة" ، جريدة اليوم السابع ، 10 مارس 2021 ، متاح على الرابط التالى :-

HTTPS://WWW.YOUM7.COM/STORY/2021/3/10/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83

 

- أحمد يعقوب ، �ط البنك الزراعي يطلق مبادرة إلسقاط وتسوية مديونيات المزارعين حتى 100 ألف جنيه ، جريدة اليوم السابع ، 17 ديسمبر 2021 ، متاح

على الرابط التالى :-

HTTPS://WWW.YOUM7.COM/STORY/2021/12/17/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83

 

-بوابة فيندف ، " البنك الزراعي المصري يقوم بدمج كارت الفالح الذكي بكارت ميزة" ، 17 يونيو 2020 ، متاح على الرابط التالى :-

-HTTPS://WWW.FINDEVGATEWAY.ORG/AR/NEWS/ALBNK-ALZRAY-ALMSRY-YQWM-BDMJ-KART-ALFLAH

 

-محمد السمكورى، " ضمن خطة تطوير 1200 فرع�� افتتاح 4 فروع مطورة للبنك الزراعي بمحافظة األقصر" ، جريدة المصرى اليوم ، 17 يناير 2022 ، متاح

على الرابط التالى :-

HTTPS://WWW.ALMASRYALYOUM.COM/NEWS/DETAILS/2505608

مصادر الدراسة

تجربة إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري..
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