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  )دراسة میدانیة بمحافظة الدقھلیة(
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، وذلك من خالل دراسة الحیوانيواإلنتاج  الزراعيتنمیة اإلنتاج  في الزراعيتحدید دور البنك  فيللبحث  سيیئالریتمثل الھدف  :الملخص
 والقروض الزراعي االستثمار ، ودراسة تطورحیوانيالمن اإلنتاج  الذاتي االكتفاءونسبة  الحیوانيواإلنتاج  الزراعيتطور قیمة اإلنتاج 

الزراعیة، ودراسة تأثیر القروض الممنوحة من البنك  لألنشطة المصري الزراعي البنك من الممنوحة الحیوانيوقروض اإلنتاج  االستثماریة
جمھوریة مصر  في الحیوانيعلى اإلنتاج  اعيالزرالممنوحة من البنك  الحیوانيقروض اإلنتاج  ودراسة تأثیر ،الزراعيعلى اإلنتاج  الزراعي

 الزراعیة لألنشطة المصري الزراعي البنك من الممنوحة االستثماریة القروض دراسة تطور، وكذلك )٢٠١٨ -٢٠٠٠(العربیة خالل الفترة 
الممنوحة من البنك  الحیوانياج قروض اإلنت ودراسة تأثیر، الزراعيدراسة تأثیر القروض الممنوحة من البنك على اإلنتاج  ، ولآلجالوفقا 

دور البنك  في، وأیضا التعرف على آراء المقترضین )٢٠١٨ -٢٠٠٠(محافظة الدقھلیة خالل الفترة  في الحیوانيعلى اإلنتاج  الزراعي
لمنشورة من البنك عتمدت الدراسة على البیانات المنشورة وغیر ااتواجھم عند التعامل معھ ومقترحاتھم لحلھا، و التيوالمشاكل  الزراعي

 أسلوب على االعتماد كما تم العامة،الرئیسي للتنمیة واالئتمان الزراعي وفرع محافظة الدقھلیة واإلصدارات المختلفة للجھاز المركزي للتعبئة 
 الزراعيمقترضین من البنك عینة الدراسة من ال اختیار تم حیث البسیطة، العشوائیة المعاینة أسلوب األولیة باستخدام البیانات جمع في العینات

وكانت أھم . مقترض) ٦٥( نحو ٢٠١٧/٢٠١٨قریة دندیط بمركز میت غمر بمحافظة الدقھلیة والبالغ عددھم لعام  فيألنشطة الثروة الحیوانیة 
من اإلنتاج  الذاتي االكتفاءنسبة  في راراالستقوعدم  الحیوانيقیمة اإلنتاج  فيوالتزاید  الزراعيقیمة اإلنتاج  فيالتزاید  :إلیھاتم التوصل  التيالنتائج 

، كما تبین )٢٠١٨ - ٢٠٠٠(جمھوریة مصر العربیة خالل الفترة  في الزراعيیقدمھا البنك  التيالقروض  إجماليقیمة  في االستقراروعدم  الحیواني،
% ١٠.٧٧أوضحت النتائج أن كما  ،)٢٠١٨ - ٢٠٠٠( محافظة الدقھلیة خالل الفترة في الزراعيیقدمھا البنك  التيقیمة القروض  في االستقرارعدم 

منھم كانوا یحصلون على القروض بغرض تربیة إناث % ١٠.٧٧من المبحوثین كانوا یحصلون على القروض بغرض تربیة أبقار الفریزیان، 
على القروض بغرض منھم كانوا یحصلون % ٢٧.٦٩منھم كانوا یحصلون على القروض بغرض تربیة إناث الماسیة، و% ١٢.٣١األغنام، و

منھم كانوا یحصلون على % ١٦.٩٢منھم كانوا یحصلون على القروض بغرض تغذیة إناث األغنام، و% ٧.٦٩بتلو، و مواشيتسمین عجول 
منھم كانوا یحصلون على القروض بغرض تغذیة عجول التسمین، اى أن النسبة األكبر كانوا % ١٣.٨٥القروض بغرض تغذیة إناث الماشیة، و

الغرض المحدد لھ، بینما  فيفقط استخدموا القرض % ٢٧.٦٩واتضح أن بتلو،  مواشين على القروض بغرض تسمین عجول تسمین یحصولو
استخدم فیھا القرض  التيوكانت أكثر األغراض األخرى   أغراض أخرى غیر المخصص لھا، و فيمنھم استخدموا القرض % ٧٢.٣١ حوالي

، ثم تجدید المنزل بنسبة %٢٠.٠، ثم شراء أرض زراعیة بنسبة %٢١.٥٤بناء منزل بنسبة ثم % ٢٤.٦٢٥زواج األبناء بنسبة : ھي
كما أوضحت النتائج أن . %٤.٦٢، ثم توصیل مرافق بنسبة ٦.١٥٥، ثم تعلیم األبناء بنسبة %٩.٢٣، ثم شراء آالت زراعیة بنسبة %١٣.٨٥

ارتفاع سعر الفائدة علي القرض، ثم صعوبة الضمانات : یلية تنازلیا كما مرتب كانت الزراعيتوجھ المقترضین من البنك  التيأھم المشاكل 
الحصول علي القرض ثم عدم كفایة القرض للمشروعات ثم ارتفاع المصاریف اإلداریة  تإجراءاوشروط الحصول علي القروض، ثم صعوبة 

للحصول على القرض ثم انخفاض قیمة  االنتظار، ثم طول مدة یقدمھا البنك، ثم ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج التيثم انخفاض قیمة القروض 
یقدمھا البنك ثم طول فترة انتظار الحصول على القرض ثم عدم الرضا عن تعامل المسئولین عن القروض مع العمالء ثم عدم  التيالقروض 

  .المسئولینمن  الفنيتوافر الدعم 

  نيالحیواج اإلنتا -  الزراعياإلنتاج  -  الزراعيالبنك  :الدالة الكلمات
  

  والمشكلة البحثیة مقدمةال

ویتطلب أداء النشاط االقتصادي في إي مجتمع توفر 
األموال بالقدر الكافي الستغالل موارد المجتمع المادیة والبشریة، 
وتقوم البنوك بتدبیر األموال بجمع المدخرات وأدارتھا و المحافظة 

جاالت تخدم المجتمع، علیھا بعد جمعھا واستثمارھا وتنمیتھا في م
وتزید من قیمة المدخرات سواء باإلقراض لمشروعات ذات نفع 
للمجتمع أو شراء أسھم وسندات مضمونة وھو ما یسمى 
باالستثمار اآلمن، خاصة في األموال العامة أو التي تجمع من 
الشعب، والبد إن تكون ھذه ھي السمة أو األسلوب إلدارة 

یث إن الھدف األساسي لھذه المؤسسات المالیة العامة، ح
المؤسسات المالیة المتخصصة ھو تمویل التنمیة في مجاالت 
عملھا، وجعل المال قوة دافعة لزیادة العمل في المجتمع وبالتالي 
زیادة القیمة المضافة، بما یعرف باالستثمار الذي یوجھ بما یخدم 
المجتمع عن طریق أنشطة؛ تنتح مزید من فرص العمل، وتزید 

نتاج كما ونوعا في كل المجاالت المختلفة من زراعة أو صناعة اإل
   .)٢٠٠٨ھشام، ( هأو غیر

 الزراعيوتأتي أھمیة الزراعة المصریة في أن القطاع 
علي الصادرات  اعتمادایمثل مصدرا أساسیا للنقد األجنبي، 

كما أن القطاع الزراعي یوفر الجزء األكبر  الطازجة،الزراعیة 

اسیة ألغلبیة المصریین وھو ما یعكس مواصلة من األغذیة األس
حتیاجات المصریین االدولة لخطط تقلیل الفجوة الغذائیة في تلبیة 

من المنتجات الغذائیة وخاصة الحبوب مثل القمح والذرة فضال 
، كما یتمیز )٢٠١٥أحمد، (عن منتجات الحاصالت البستانیة 
خرى ألكثر من األ واإلیراداتالقطاع بأنھ یوفر الدخل المعیشي 

حافزا القطاعات  الزراعينصف السكان، ویعتبر القطاع 
تعزیز  فيتقدم كبیر  إحرازال یمكن  وبالتالياالقتصادیة األخرى، 

والحد من الفقر وتعزیز األمن الغذائي دون  االقتصاديالنمو 
 الزراعيالمحتملة للقطاع  واإلنتاجیةتطویر القدرات البشریة 

ھمتھ فى التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بشكل كامل وتعزیز مسا
 الزراعيلذا یجب اعتبار القطاع ). ٢٠٠عبد القادر، (الشاملة 
الشامل والتنمیة  االقتصادياستراتیجیة النمو  في األساسيالالعب 

لتحقیق األمن الغذائي وتدعیم  الرئیسيوالقطاع یقع علیھ العبء 
ملیون  ٥,٥اع نحو التنمیة الریفیة الشاملة، حیث یستوعب القط

من إجمالي عدد المشتغلین، ویوفر % ٢١.١نسمة أو ما نسبتھ 
 المركزيالجھاز ( من سكان الریف% ٧٠سبل المعیشة ألكثر من 

 .)٢٠١٨للتعبئة العامة واإلحصاء، 

غیر  األخرىونتیجة لتزاید االھتمام نحو تنمیة القطاعات 
المحلي  الزراعیة وتراجع نصیب القطاع الزراعي في الناتج
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اإلجمالي، وعلى الرغم من ذلك ال یزال القطاع الزراعي القطاع 
االرتكازي في االقتصاد القومي الرتباطھ بمختلف األنشطة 

، فعلي مدار السنوات األخرىاإلنتاجیة والخدمیة في القطاعات 
العشر الماضیة انخفض نصیب قطاع الزراعة من الناتج المحلي 

، كانت مشاركة ٢٠٠٦نھ في عام اإلجمالي بشكل ملحوظ حیث أ
، %١٤.١القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي تقدر بنحو 

ثم انخفض أكثر لیصل إلى % ١٣.٢وصل إلي  ٢٠١١وفي عام 
قیمة لھ في الربع الثالث  أدنىثم وصل إلى  ٢٠١٦عام % ١١.٩

مقارنة % ٦.٣تمثل نحو  بنسبة ٢٠١٨/٢٠١٩من العام الجاري 
، ١٧/٢٠١٨فترة المناظرة من العام الماضي في ال% ٥,٧بـ
  .)٢٠١٨للتعبئة العامة واإلحصاء،  المركزيالجھاز (

 علي تساعد التي األساسیة العناصر أحد التمویل ویعتبر
 الزراعة قطاع وفي .واألنشطة القطاعات كافة في التنمیة إحداث

 یساھم بل فقط االزراعى القطاع تنمیة التمویل علي دور یقتصر ال
 وال السكان، معیشة مستوى رفع وبالتالي المجتمع تنمیة في أیضا
 ةالزراعی تمویل المشروعات في الریفیة المدخرات تفي

 وتتنوع .الزراعي القطاع خصائص إلى یرجع وذلك واالستثماریة
 التجاریة البنوك منھا والتي المختلفة التمویلیة المؤسسات
 اإلجتماعى لصندوقوا البرید وصندوق واإلسالمیة ةوالزراعی

 واالئتمان للتنمیة الرئیسي والبنك المحلیة، التنمیة وصندوق للتنمیة
 الریف داخل الجغرافي االنتشار میزة لھ والذي االزراعى
 وھو ،الزراعي اإلنتاج تنمیة في ھام بدور یقوم وبالتالي المصري

 بإقراض یقوم حیث الزراعي اإلقراض في المتخصص البنك
 اإلدخارى الوعي ونشر المصرفیة بالعملیات موالقیا الزراع
 الجمعیات ومن المتعاملین من والمدخرات الودائع وقبول المحلى

خالد، ( ةالزراعی االقتصادیة التنمیة أجل من وأعضائھا التعاونیة
٢٠٠٣(.  

 الالزم التمویل توفیر في الزراعي االئتمان أھمیة وتظھر
 التي الغذائیة الفجوة وتقلیل الزراعي القطاع وتحدیث لتنمیة

من  الغذائیة مصر احتیاجات من% ٨٩ عن دما یزی إلي وصلت
 الزیادة ظل في واللحوم النباتیة والزیوت الشامیة والذرة القمح

 المشاكل من أھم التمویل مشكلة تعتبر حیث المضطردة، السكانیة
على الرغم من أھمیة قطاع الثروة مصر،  في الزراعة تواجھ التي

 یحتجإال أنھ  الزراعياإلنتاج  فيوھام  رئیسيیة كمكون الحیوان
غالبا ما یمثل توافرھا  والتيعلى قدر كبیر من رؤوس األموال 

عقبة أمام تطور ھذا القطاع، ومن مصادر التمویل الھامة لقطاع 
شیرین، ( الزراعي واالئتمانھو بنك التنمیة  الحیوانياإلنتاج 
٢٠٠٨(.  

انیة أحد أھم القطاعات المسئولة ویعتبر قطاع الثروة الحیو
عن تحقیق ھذا األمن الغذائي ألنھ القطاع المنوط بھ توفیر 
البروتینات الحیوانیة المطلوبة لغذاء اإلنسان لما تحتویھ من 
فیتامینات وأحماض أمینیة تلزم نموه وقیامھ باألنشطة المختلفة، 

 فيكما یعتبر ھذا القطاع من األنشطة االقتصادیة األساسیة 
محمد، (بصفة خاصة  والزراعيالقومي بصفة عامة  االقتصاد

عدم اتزان تمویل أنشطة  في، وتتمثل مشكلة الدراسة )٢٠١٢
الثروة الحیوانیة األمر الذي یتطلب معھ معرفة نسبة تمثیل التمویل 

في حجم األنشطة القائمة، ومدى  الزراعيالمقدم من بنك البنك 
واإلنتاج  الزراعينتاج دعم اإل فيمساھمة ھذه القروض 

المقترضین من البنك  آراء، وكذلك محاولة الوصول إلى الحیواني
معھ  لالتعامھم عند ھتواج التي والمشاكلدور البنك  في الزراعي

  .ومقترحاتھم لحلھا

  :البحثأھداف 

 دور البنكتحدید  فيللبحث  سيیالرئیتمثل الھدف 
، ویتحقق الحیواني واإلنتاج الزراعيتنمیة اإلنتاج  في الزراعي

  :ھذا الھدف من خالل دراسة األھداف الفرعیة التالیة

ونسبة  الحیوانيواإلنتاج  الزراعيقیمة اإلنتاج  دراسة تطور - ١
مصر جمھوریة  في الحیوانيمن اإلنتاج  الذاتي االكتفاء

  .)٢٠١٨- ٢٠٠٠(العربیة خالل الفترة 
 االستثماریة والقروض الزراعي االستثمار دراسة تطور - ٢

 الزراعي البنك من الممنوحة الحیوانيوقروض اإلنتاج 
  :الزراعیة لألنشطة المصري

على  الزراعيدراسة تأثیر القروض الممنوحة من البنك  - ٣
جمھوریة مصر العربیة خالل الفترة  في الزراعياإلنتاج 

)٢٠١٨- ٢٠٠٠(.  
الممنوحة من البنك  الحیوانيقروض اإلنتاج  دراسة تأثیر - ٤

مصر العربیة جمھوریة  في الحیوانياج على اإلنت الزراعي
  .)٢٠١٨- ٢٠٠٠(خالل الفترة 

 البنك من الممنوحة االستثماریة القروض دراسة تطور - ٥
محافظة  في لآلجالوفقا  الزراعیة لألنشطة المصري الزراعي

  جنیھ بالملیون القیمة) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة  الدقھلیة خالل
على  راعيالزدراسة تأثیر القروض الممنوحة من البنك  - ٦

- ٢٠٠٠(محافظة الدقھلیة خالل الفترة  في الزراعياإلنتاج 
٢٠١٨(.  

الممنوحة من البنك  الحیوانيقروض اإلنتاج  دراسة تأثیر - ٧
محافظة الدقھلیة خالل  في الحیوانيعلى اإلنتاج  الزراعي

  .)٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة 
 الزراعيدور البنك  فيالتعرف على آراء المقترضین  - ٨

 :واجھم عند التعامل معھ ومقترحاتھم لحلھات التيوالمشاكل 

 :البیانات مصادر
عتمدت الدراسة على البیانات المنشورة وغیر المنشورة من 
البنك الرئیسي للتنمیة واالئتمان الزراعي وفرع محافظة الدقھلیة 

 - واإلصدارات المختلفة للجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
بحاث والدراسات وثیقة الصلة واستعانت الدراسة ببعض األ

 جمع في العینات أسلوب على االعتماد بموضوع الدراسة، كما تم
 حیث البسیطة، العشوائیة المعاینة أسلوب األولیة باستخدام البیانات

عینة الدراسة من المقترضین ألنشطة الثروة الحیوانیة  اختیار تم
 لبالغ عددھمبنك قریة دندیط مركز بمیت غمر بمحافظة الدقھلیة وا

  .مستفید) ٦٥(نحو  ٢٠١٧/٢٠١٨لعام 
  

  ج البحثیة ومناقشتھائالنتا

ونسبة  الحیوانيواإلنتاج  الزراعيتطور قیمة اإلنتاج : أوال
مصر العربیة جمھوریة  في الحیوانيمن اإلنتاج  الذاتي االكتفاء

  )٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة 

 :الزراعىتطور قیمة اإلنتاج  -١

قیم�ة   ف�ي التزای�د  ) ١(واردة بالج�دول رق�م   م�ن البیان�ات ال�    أتضح
- ٢٠٠٠(جمھوری�ة مص�ر العربی�ة خ�الل الفت�رة       ف�ي  الزراع�ي اإلنتاج 
 ٢٠٠٠وكانت أدنى قیمھ ل�ھ ع�ام    جنیھملیار  ١٨١.٨بمتوسط ) ٢٠١٨

نس��بیة بلغ��ت نح��و    بأھمی��ة ملی��ار جنی��ھ  ٥٢.٨٥ح��والي حی��ث بلغ��ت  
ت��رة، خ��الل تل��ك الف  الزراع��يقیم��ة اإلنت��اج   إجم��اليم��ن % ١.٥٣

 ٤٧١.٧٠ ح��واليحی��ث بلغ�ت   ٢٠١٨قیم��ة ل�ھ ع�ام    أقص�ى وكان�ت  
قیم�ة   إجم�الي م�ن  % ١٣.٦٦ملیار جنی�ھ بأھمی�ة نس�بیة بلغ�ت نح�و      

  .خالل نفس الفترة الزراعياإلنتاج 

الزراع�ى  قیمة اإلنت�اج  العام لتطور  الزمنيوبدراسة االتجاه 
) ٢٠١٨-٢٠٠٠(جمھوریة مصر العربیة خالل فت�رة الدراس�ة    فى

تض��ح م��ن البیان��ات   إالخط��ى البس��یط   االنح��دارالل معادل��ة م��ن خ�� 
 ح�والي بلغ�ت   االنح�دار أن قیم�ة معام�ل   ) ٢(الواردة بالج�دول رق�م   

 ف�ي  الزراع�ي وھذا یعنى أن�ھ ك�ل ع�ام ت�زداد قیم�ة اإلنت�اج        ٣٣.٢٤
ملی��ار جنی��ھ وھ��ذه   ٣٣.٢٤نح��و  العربی��ة بمق��دارجمھوری��ة مص��ر 

 ح��واليالمحس��وبة  الزی��ادة معنوی��ة إحص��ائیا حی��ث بلغ��ت قیم��ة ت   
، كم�ا بلغ�ت قیم�ة    ٠.٠١وھى معنویة عند مستوى معنوی�ة   ١١.٥٢
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الفت�رة   ف�ي وھ�ذا یعن�ى أن التغی�رات     ٠.٨٨٦٤معامل التحدی�د نح�و   
م��ن التغی��رات  % ٨٨.٦٤ ح��واليتفس��ر ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الزمنی��ة 

 ح���واليوبلغ���ت قیم���ة ف المحس���وبة  الزراع���يقیم���ة اإلنت���اج  ف���ي
مم��ا یعن��ى   ٠.٠١ن��د مس��توى  وھ��ى معنوی��ة إحص��ائیا ع   ١٣٢.٦٦

   .ملمعنویة اإلحصائیة للنموذج المقدا

 :الحیوانىتطور قیمة اإلنتاج  -٢

قیم�ة   ف�ي التزای�د  ) ١(اتضح م�ن البیان�ات ال�واردة بالج�دول رق�م      
- ٢٠٠٠(جمھوری�ة مص�ر العربی�ة خ�الل الفت�رة       ف�ي  الحی�واني اإلنت�اج  
 ٢٠٠١وكان�ت أدن�ى قیم�ھ ل�ھ ع�ام       جنی�ھ ملیار  ٧٣.٢بمتوسط ) ٢٠١٨

باھمی���ة نس���بیة بلغ���ت نح���و  ملی���ار جنی���ھ ١٦.٧ح���والي حی���ث بلغ���ت 
خ��الل تل��ك الفت��رة،    الحی��وانيقیم��ة اإلنت��اج   إجم��اليم��ن % ١.٢٠

 ١٦٠.٣٨ ح��واليحی��ث بلغ�ت   ٢٠١٨قیم��ة ل�ھ ع�ام    أقص�ى وكان�ت  
قیم�ة   إجم�الي م�ن  % ١١.٥٤ملیار جنی�ھ بأھمی�ة نس�بیة بلغ�ت نح�و      

  .خالل نفس الفترة الزراعياإلنتاج 

الحیوانى قیمة اإلنتاج العام لتطور  الزمنياالتجاه  وبدراسة
) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(جمھوریة مصر العربیة خالل فترة الدراسة  فى

الخطى البسیط اتضح من البیانات  االنحدارمن خالل معادلة 

 حواليبلغت  االنحدارأن قیمة معامل ) ٢(الواردة بالجدول رقم 
 في الزراعيتاج وھذا یعنى أنھ كل عام تزداد قیمة اإلن ٧.٣٠

ملیار جنیھ وھذه  ٧.٣٠نحو  العربیة بمقدارجمھوریة مصر 
 حواليالزیادة معنویة إحصائیا حیث بلغت قیمة ت المحسوبة 

، كما بلغت قیمة ٠.٠١وھى معنویة عند مستوى معنویة  ٢٤.٧٩
الفترة  فيوھذا یعنى أن التغیرات  ٠.٩٧٣٠معامل التحدید نحو 

من التغیرات % ٩٧.٣٠ حوالي تفسر) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(الزمنیة 
وبلغت قیمة ف المحسوبة  الحیوانيقیمة اإلنتاج  في

مما  ٠.٠١وھى معنویة إحصائیا عند مستوى  ٦١٤.٩٥حوالى
  .یعنى المعنویة اإلحصائیة للنموذج المقدر

 :الزراعيمن اإلنتاج  الحیوانينسبة اإلنتاج  تطور - ٣

 الس��تقراراع��دم ) ١(اتض��ح م��ن البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م 
جمھوری�ة مص�ر    في الزراعيمن اإلنتاج  الحیوانينسبة اإلنتاج  في

حی�ث تراوح�ت ھ�ذه النس�بة ب�ین      ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(العربیة خالل الفت�رة  
وكان�ت أدن��ى  % ٤٣.٧ الفت�رة بمتوس�ط  خ�الل تل�ك    واالنخف�اض الزی�ادة  

 أقص��ى، وكان��ت %٣٠.٣٢ ح��واليحی��ث بلغ�ت   ٢٠٠١قیم�ھ لھ��ا ع��ام  
  .%٦٢.٥٦ حواليث بلغت حی ٢٠٥٥قیمة لھا عام 

  
وریة مصر العربیة خالل ھمج في الحیوانيمن اإلنتاج  الذاتي االكتفاءونسبة  الحیوانيواإلنتاج  الزراعيتطور قیمة اإلنتاج  :)١(جدول رقم 

  .)٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة 

  السنوات
 الزراعياإلنتاج 

  )ملیار جنیھ(
%  

 الحیوانياإلنتاج 
  )ملیار جنیھ(

%  
 لحیوانيانسبة اإلنتاج 
  الزراعيمن اإلنتاج 

٣٣.١١ ١.٢٦  ١٧.٥  ١.٥٣  ٥٢.٨٥ ٢٠٠٠ 

٣٠.٣٢ ١.٢٠ ١٦.٧ ١.٥٩ ٥٥.٠٧ ٢٠٠١ 

٣٦.١٩ ١.٥٣ ٢١.٣ ١.٧٠ ٥٨.٨٦ ٢٠٠٢ 

٤٠.٧٤ ١.٨٧ ٢٦ ١.٨٥ ٦٣.٨٢ ٢٠٠٣ 

٥٦.٦٠ ٢.٨٢ ٣٩.٢ ٢.٢٢ ٦٩.٢٥ ٢٠٠٤ 

٦٢.٥٦ ٣.٣٩ ٤٧.١ ٢.١٨ ٧٥.٢٩ ٢٠٠٥ 

٦٠.٠٤ ٣.٥٣ ٤٩.١ ٢.٣٧ ٨١.٧٧ ٢٠٠٦ 

٥٥.١٣ ٣.٩٦ ٥٥.١ ٢.٨٩ ٩٩.٩٥  ٢٠٠٧ 

٥٧.٣٨ ٤.٦٧ ٦٤.٩ ٣.٢٧ ١١٣.١٠  ٢٠٠٨ 

٥٠.٩٢ ٤.٩٦ ٦٩ ٣.٩٢ ١٣٥.٥٠  ٢٠٠٩ 

٤٨.٠٢ ٥.٥٦ ٧٧.٣ ٤.٦٦ ١٦٠.٩٧  ٢٠١٠ 

٤٤.٤٤ ٦.٠٨ ٨٤.٥ ٥.٥٠ ١٩٠.١٦  ٢٠١١ 

٤٠.٦٩ ٦.٣٩ ٨٨.٨ ٦.٣٢ ٢١٨.٢٣  ٢٠١٢ 

٢٨.٥١ ٧.٠٢ ٩٧.٦ ٩.٩١ ٣٤٢.٣٦  ٢٠١٣ 

٤٠.٥٣ ٨.٠٦ ١١٢ ٨.٠٠ ٢٧٦.٣٥  ٢٠١٤ 

٣٩.٠٤ ٨.٥٨ ١١٩.٣ ٨.٨٥ ٣٠٥.٦٠  ٢٠١٥ 

٣٥.٥١ ٨.١٦ ١١٣.٥ ٩.٢٥ ٣١٩.٦٠  ٢٠١٦ 

٣٦.٠١ ٩.٤٣ ١٣١.٠٤ ١٠.٥٣ ٣٦٣.٩٠  ٢٠١٧ 

٣٤.٠٠ ١١.٥٤ ١٦٠.٣٨ ١٣.٦٦ ٤٧١.٧  ٢٠١٨ 

 ٤٣.٧ ١٠٠.٠٠ ٧٣.٢ ١٠٠.٠٠ ١٨١.٨  المتوسط

  :من وحسبت جمعت  :المصدر
 .متفرقة إعداد – السنوي ياإلحصائ الكتاب – واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز -١ 

  منشورة غیر بیانات – اإلحصاء إدارة سجالت – المصري الزراعي البنك -٢
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 في الحیوانيمن اإلنتاج  الذاتي االكتفاءونسبة  الحیوانيواإلنتاج  الزراعيقیمة اإلنتاج  لتطور الزمني االتجاهمعادالت  :)٢(جدول رقم 

  )٢٠١٨- ٢٠٠٠(مصر العربیة خالل الفترة جمھوریة 

 البیان
  المعادلة

  ھـب س+أ= ھـص
 المتوسط

  العام

  معدل
 السنويالتغیر 

%  
R2 Fc 

 الزراعيقیمة اإلنتاج 
  ھـس ٢١.٥٠+٣٣.٢٤=ھـص

)١١.٥٢**( 
١٣٢.٦٦ ٠.٨٨٦٤ %١١.٨٣ ١٨١.٨١** 

  الحیوانيقیمة اإلنتاج 
  ھـس ٧.٣٠+٠.١٥=ھـص

)٢٤.٧٩**( 
٦١٤.٩٥ ٠.٩٧٣٠ %٩.٩٨ ٧٣.١٧** 

  )١٩....،٣، ٢، ١( متغیر الزمن حیث: ھـسالقیمة التقدیریة للمتغیر موضع الدراسة      : ھـص
  ٠.٠١عند مستوى  معنوي **  .٠.٠٥عند مستوى  معنوي *).  المحسوبة ت= (القیم ما بین األقواس  

  
وقروض  االستثماریة والقروض الزراعياإلستثمار  تطور: ثانیا

 لألنشطة المصري الزراعي البنك من الممنوحة الحیوانياإلنتاج 
  :الزراعیة

 :األجلتطور قیمة القروض قصیرة  -١
 االس��تقرارع��دم ) ٣(اتض��ح م��ن البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م 

 ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك   الت��يألج��ل قیم��ة الق��روض قص��یرة ا   ف��ي
 ٧.٠بمتوس�ط  ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(جمھوریة مصر العربی�ة خ�الل الفت�رة    

 ٥.٠ح�والى  حی�ث بلغ�ت    ٢٠١٣وكانت أدنى قیمھ لھ�ا ع�ام    جنیھملیار 
قیم��ة  إجم��اليم��ن % ٣.٧٨نس��بیة بلغ��ت نح��و   بأھمی��ة ملی��ار جنی��ھ 

ا قیم�ة لھ�   أقص�ى خ�الل تل�ك الفت�رة، وكان�ت     القروض قصیرة األجل 
ملی�ار جنی�ھ بأھمی�ة نس�بیة      ١٣.٦٣ ح�والي حیث بلغ�ت   ٢٠١٨عام 

الق��روض قص��یرة األج��ل  قیم��ة  إجم��اليم��ن % ١٠.٣٢بلغ��ت نح��و  
  .خالل نفس الفترة

الق�روض قص�یرة   قیم�ة  العام لتطور  الزمنيوبدراسة االتجاه 
جمھوری��ة مص��ر العربی��ة   ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك  الت��ياألج��ل 

 االنح��دارم��ن خ�الل معادل�ة   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خ�الل فت�رة الدراس�ة    
أن ) ٤(الخط�ى البس��یط اتض�ح م��ن البیان�ات ال��واردة بالج�دول رق��م     

وھ�ذا یعن�ى أن�ھ ك�ل ع�ام       ٠.٢١ ح�والي بلغت  االنحدارقیمة معامل 
 ف�ي  الزراع�ي یقدمھا البنك  التيتزداد قیمة القروض قصیرة األجل 

ملی��ار جنی��ھ وھ��ذه    ٠.٢١نح��و  العربی��ة بمق��دار جمھوری��ة مص��ر  
 ح��واليزی��ادة معنوی��ة إحص��ائیا حی��ث بلغ��ت قیم��ة ت المحس��وبة     ال

، كم��ا بلغ��ت قیم��ة ٠.٠٥وھ��ى معنوی��ة عن��د مس��توى معنوی��ة  ٢.١٤
الفت�رة   ف�ي وھ�ذا یعن�ى أن التغی�رات     ٠.٢١١٦معامل التحدی�د نح�و   

م��ن التغی��رات  % ٢١.١٦ ح��واليتفس��ر ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الزمنی��ة 
 الزراع��ي یق��دمھا البن��ك  الت��يقیم��ة الق��روض قص��یرة األج��ل     ف��ي

وھى معنویة إحصائیا عند  ٤.٥٦ حواليوبلغت قیمة ف المحسوبة 
  .مما یعنى المعنویة اإلحصائیة للنموذج المقدر ٠.٠٥مستوى 

 :األجلتطور قیمة القروض متوسطة  -٢
 االس��تقرارع��دم ) ٣(اتض��ح م��ن البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م 

 ف��ي اع��يالزریق��دمھا البن��ك  الت��يقیم��ة الق��روض متوس��طة األج��ل   ف��ي
بمتوس���ط ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(جمھوری���ة مص���ر العربی���ة خ���الل الفت���رة    

ح�والي  حیث بلغ�ت   ٢٠١٠وكانت أدنى قیمھ لھا عام  جنیھملیار  ٣.٦٠
 إجم��اليم��ن % ٢.٢٨باھمی��ة نس��بیة بلغ��ت نح��و   ملی��ار جنی��ھ ١.٥٦
قیمة  أقصىخالل تلك الفترة، وكانت القروض متوسطة األجل قیمة 

ملیار جنیھ بأھمی�ة نس�بیة    ٩.٦١ يحوالحیث بلغت  ٢٠٠٩لھا عام 
الق��روض متوس��طة األج��ل قیم��ة  إجم��اليم��ن % ١٤.٠٧بلغ��ت نح��و 

  .خالل نفس الفترة

الق���روض قیم���ة الع���ام لتط���ور   الزمن���يوبدراس���ة االتج���اه  
جمھوری��ة مص��ر  ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك  الت��ياألج��ل متوس��طة 

م��ن خ��الل معادل��ة  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(العربی��ة خ��الل فت��رة الدراس��ة  
الخطى البسیط اتضح م�ن البیان�ات ال�واردة بالج�دول رق�م       نحداراال
وھ�ذا یعن�ى أن�ھ     ٠.١٧ ح�والي بلغ�ت   االنح�دار أن قیمة معام�ل  ) ٤(

یق��دمھا البن��ك  الت��يك�ل ع��ام ت��زداد قیم��ة الق��روض متوس��طة األج��ل  
ملی��ار  ٠.١٧نح��و   العربی�ة بمق��دار جمھوری��ة مص��ر  ف��ي الزراع�ي 

حیث بلغ�ت قیم�ة ت المحس�وبة    جنیھ وھذه الزیادة معنویة إحصائیا 
، كم�ا بلغ�ت   ٠.٠٥وھى معنویة عند مستوى معنوی�ة   ٢.١٨ حوالي

 ف��يوھ��ذا یعن��ى أن التغی��رات   ٠.١٦٥٩قیم��ة معام��ل التحدی��د نح��و  
م����ن % ١٦.٥٩ ح����واليتفس����ر ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الفت����رة الزمنی����ة 

یق��دمھا البن��ك  الت��يقیم��ة الق��روض متوس��طة األج��ل   ف��يالتغی��رات 
وھ��ى معنوی��ة  ٤.٣٨ ح��واليف المحس��وبة وبلغ��ت قیم��ة  الزراع��ي

مم���ا یعن���ى المعنوی���ة اإلحص���ائیة     ٠.٠٥إحص���ائیا عن���د مس���توى   
  .للنموذج المقدر

 :األجلتطور قیمة القروض طویلة  -٣
 االس��تقرارع��دم ) ٣(اتض��ح م��ن البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م 

 ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك   الت��يقیم��ة الق��روض طویل��ة األج��ل     ف��ي
بمتوس���ط ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(ربی���ة خ���الل الفت���رة   جمھوری���ة مص���ر الع 

حت��ى ع��ام  ٢٠٠٠وكان��ت أدن��ى قیم��ھ لھ��ا م��ن ع��ام    جنی��ھملی��ار  ٠.٣٠
باھمی��ة نس��بیة بلغ��ت   ملی��ار جنی��ھ ٠.٠١  ح��واليحی��ث بلغ��ت  ٢٠٠٧

خ�الل تل�ك   الق�روض طویل�ة األج�ل    قیم�ة   إجم�الي م�ن  % ٢.٢٨نحو 
 ح��واليحی��ث بلغ��ت  ٢٠٠٩قیم��ة لھ��ا ع��ام   أقص��ىالفت��رة، وكان��ت 

 إجم�الي م�ن  % ١٤.٠٧ملیار جنیھ بأھمیة نسبیة بلغ�ت نح�و    ٩.٦١
  .خالل نفس الفترةالقروض طویلة األجل قیمة 

الق�روض طویل�ة   قیم�ة  العام لتط�ور   الزمنيوبدراسة االتجاه 
جمھوری��ة مص��ر العربی��ة   ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك  الت��ياألج��ل 

 االنح��دارم�ن خ�الل معادل�ة    ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خ�الل فت�رة الدراس�ة    
أن ) ٤(خط�ى البس�یط اتض��ح م�ن البیان�ات ال��واردة بالج�دول رق��م      ال

وھذا یعن�ى أن�ھ ك�ل ع�ام      ٠.٠٦- حواليبلغت  االنحدارقیمة معامل 
 الزراع�ي یق�دمھا البن�ك    الت�ي األج�ل  طویل�ة  تتناقص قیم�ة الق�روض   

 وھ�ذا ملی�ار جنی�ھ    ٠.٠٦نح�و    العربیة بمق�دار جمھوریة مصر  في
- ح�والي قیم�ة ت المحس�وبة    التناقص معنوي إحصائیا حیث بلغ�ت 

، كم��ا بلغ��ت قیم��ة ٠.٠١وھ��ى معنوی��ة عن��د مس��توى معنوی��ة  ٤.٨٩
الفت�رة   ف�ي وھ�ذا یعن�ى أن التغی�رات     ٠.٥٨٤٦معامل التحدی�د نح�و   

م��ن التغی��رات  % ٥٨.٤٦ ح��واليتفس��ر ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الزمنی��ة 
وبلغ�ت   الزراع�ي یقدمھا البنك  التياألجل طویلة قیمة القروض  في

وھ��ى معنوی��ة إحص��ائیا عن��د     ٢٣.٩٢ ح��واليبة قیم��ة ف المحس��و 
   .مما یعنى المعنویة اإلحصائیة للنموذج المقدر ٠.٠١مستوى 

 :القروض إجماليتطور قیمة  -٤
 االس��تقرارع��دم ) ٣(اتض��ح م��ن البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م 

جمھوری�ة   ف�ي  الزراع�ي یق�دمھا البن�ك    الت�ي الق�روض   إجم�الي قیم�ة   في
ملی��ار  ١٠.٨٠بمتوس��ط ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠( مص��ر العربی��ة خ��الل الفت��رة

 ٦.٠٣  ح��واليحی��ث بلغ��ت  ٢٠١٠وكان��ت أدن��ى قیم��ھ لھ��ا ع��ام    جنی��ھ
قیم��ة  إجم��اليم��ن % ٢.٩٦باھمی��ة نس��بیة بلغ��ت نح��و    ملی��ار جنی��ھ 

قیم��ة لھ��ا ع��ام  أقص��ىخ��الل تل��ك الفت��رة، وكان��ت الق��روض  إجم��الي
ملی�ار جنی�ھ بأھمی�ة نس�بیة بلغ�ت       ٢٣.٥ ح�والي حیث بلغ�ت   ٢٠١٨
خ��الل نف��س  الق��روض  إجم��اليقیم��ة  إجم��اليم��ن % ١١.٥٤نح��و 
  .الفترة

الق�روض   إجم�الي قیم�ة  العام لتطور  الزمنيوبدراسة االتجاه 
جمھوریة مصر العربیة خالل فترة  في الزراعيیقدمھا البنك  التي
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الخط���ى  االنح���دارم���ن خ���الل معادل���ة  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الدراس���ة 
أن قیم��ة ) ٤(م البس��یط اتض��ح م��ن البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��     

وھذا یعنى أن�ھ ك�ل ع�ام ت�زداد      ٠.٤٣ حواليبلغت  االنحدارمعامل 
جمھوری��ة  ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك  الت��يالق��روض  إجم��اليقیم��ة 

ملیار جنیھ وھذه الزی�ادة معنوی�ة    ٠.٤٣نحو   العربیة بمقدارمصر 
وھى معنویة  ٢.٢٥ حواليإحصائیا حیث بلغت قیمة ت المحسوبة 

، كم��ا بلغ��ت قیم��ة معام��ل التحدی��د نح��و ٠.٠١وی��ة عن��د مس��توى معن
-٢٠٠٠(الفت��رة الزمنی���ة   ف��ي وھ��ذا یعن��ى أن التغی��رات     ٠.٢٢٩٨

 إجم��اليقیم��ة  ف��يم��ن التغی��رات % ٢٢.٩٨ ح��واليتفس��ر ) ٢٠١٨
وبلغ��ت قیم��ة ف المحس��وبة  الزراع��يیق��دمھا البن��ك  الت��يالق��روض 

مم�ا یعن�ى    ٠.٠١وھى معنویة إحصائیا عند مس�توى   ٥.٠٧ حوالي
  .لمعنویة اإلحصائیة للنموذج المقدرا

 :تطور عدد المستفیدین من القروض -٥
 االس��تقرارع��دم ) ٣(اتض��ح م��ن البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م 

 ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك   الت��يع��دد المس��تفیدین م��ن الق��روض    ف��ي
بمتوس���ط ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(جمھوری���ة مص���ر العربی���ة خ���الل الفت���رة    

حی�ث بلغ�ت    ٢٠١٥قیم�ھ لھ�ا ع�ام     ألف مس�تفید وكان�ت أدن�ى    ٢٦٥١.٥
م��ن % ٢.٠باھمی��ة نس��بیة بلغ��ت نح��و    أل��ف مس��تفید  ١٠٠٨ح��والي 

خ��الل تل��ك الفت��رة، وكان��ت   ع��دد المس��تفیدین م��ن الق��روض    إجم��الي
مس��تفید  ٣٩.٦٢ ح��واليحی��ث بلغ��ت  ٢٠٠٢قیم��ة لھ��ا ع��ام   أقص��ى

ع�دد المس�تفیدین م�ن     إجم�الي م�ن  % ٧.٨٦بأھمیة نسبیة بلغ�ت نح�و   
  .س الفترةخالل نف القروض

ع��دد المس��تفیدین م��ن  الع��ام لتط��ور  الزمن��يوبدراس��ة االتج��اه 
جمھوری�ة مص�ر العربی�ة     ف�ي  الزراع�ي یقدمھا البنك  التي القروض

 االنح��دارم�ن خ�الل معادل�ة    ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خ�الل فت�رة الدراس�ة    
أن ) ٤(الخط�ى البس�یط اتض��ح م�ن البیان�ات ال��واردة بالج�دول رق��م      

وھ�ذا یعن�ى أن�ھ ك�ل      ١١٠.٣٩- واليح� بلغ�ت   االنحدارقیمة معامل 
یق�دمھا البن�ك    الت�ي  ع�دد المس�تفیدین م�ن الق�روض    عام یتن�اقص قیم�ة   

أل�ف   ١١٠.٣٩نح�و   العربی�ة بمق�دار  جمھوریة مص�ر   في الزراعي
التن���اقص معن���وي إحص���ائیا حی���ث بلغ���ت قیم���ة ت    وھ���ذامس���تفید 

، ٠.٠١وھى معنویة عند مستوى معنویة  ٢.٦٩- حواليالمحسوبة 
وھ��ذا یعن���ى أن   ٠.٢٩.٣٨قیم��ة معام���ل التحدی��د نح���و   كم��ا بلغ���ت  
 ح����واليتفس����ر ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الفت����رة الزمنی����ة  ف����يالتغی����رات 

 الت��ي ع��دد المس��تفیدین م��ن الق��روض    ف��يم��ن التغی��رات  % ٢٩.٣٨
وھ�ى معنوی�ة    ٧.٠٧ ح�والي وبلغت قیمة ف  الزراعيیقدمھا البنك 
.ق�در مما یعنى المعنویة اإلحصائیة للنم�وذج الم  ٠.٠١عند مستوى 

  
 في المتعاملین وعدد لآلجالوفقا  الزراعیة لألنشطة المصري الزراعي البنك من الممنوحة االستثماریة القروض تطور :)٣( رقم جدول

  ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة  العربیة خالل مصرجمھوریة 

 السنوات

قروض قصیرة األجل 
  )ملیار جنیھ(

 قروض متوسطة األجل
  )ملیار جنیھ(

قروض طویلة 
  %  جملة  )ملیار جنیھ( األجل

عدد 
المستفیدین 

  باأللف
%  

 %  القیمة %  القیمة %  القیمة

٧.٩٢ ٣٩٩١ ٣.٦٩ ٧.٥١ ٠.١٦ ٠.٠١ ٣.١٨ ٢.١٧ ٤.٠٤ ٥.٣٣ ٢٠٠٠ 

٧.٨٢ ٣٩٤٢ ٣.٨٤ ٧.٨٢ ٠.١٦ ٠.٠١ ٣.٢٢ ٢.٢٠ ٤.٢٥ ٥.٦١ ٢٠٠١ 

٧.٨٦ ٣٩٦٢ ٣.٩٥ ٨.٠٥ ٠.١٦ ٠.٠١ ٣.٢٧ ٢.٢٤ ٤.٤٠ ٥.٨١ ٢٠٠٢ 

٧.٠٨ ٣٥٦٩ ٤.١٤ ٨.٤٣ ٠.١٦ ٠.٠١ ٣.٤٤ ٢.٣٥ ٤.٦٠ ٦.٠٨ ٢٠٠٣ 

٧.٦٨ ٣٨٦٧ ٤.١٦ ٨.٤٧ ٠.١٦ ٠.٠١ ٣.٥١ ٢.٤٠ ٤.٥٩ ٦.٠٧ ٢٠٠٤ 

٦.٥٢ ٣٢٨٥ ٤.٥٧ ٩.٣١ ٠.١٦ ٠.٠١ ٤.٢٥ ٢.٩١ ٤.٨٤ ٦.٣٩ ٢٠٠٥ 

٦.٧٤ ٣٣٩٧ ٥.٠١ ١٠.٢٠ ٠.١٦ ٠.٠١ ٥.٢٩ ٣.٦١ ٤.٩٨ ٦.٥٨ ٢٠٠٦ 

٥.٩٨ ٣٠١٣ ٥.٣٠ ١٠.٨٠ ٠.١٦ ٠.٠١ ٥.٧٤ ٣.٩٢ ٥.٢٠ ٦.٨٧  ٢٠٠٧ 

٤.٣٠ ٢١٦٨ ٥.٤١ ١١.٠٢ ٠.٥٥ ٠.٠٣ ٥.٧٤ ٣.٩٢ ٥.٣٦ ٧.٠٨  ٢٠٠٨ 

٣.٧٤ ١٨٨٤ ١٠.٣٣ ٢١.٠٤ ٣.٣٢ ٠.١٦ ١٤.٠٧ ٩.٦١ ٨.٥٣ ١١.٢٧  ٢٠٠٩ 

٢.٩٣ ١٤٧٥ ٢.٩٦ ٦.٠٣ ٠.١٩ ٠.٠١ ٢.٢٨ ١.٥٦ ٣.٣٨ ٤.٤٦  ٢٠١٠ 

٢.٧٧ ١٣٩٧ ٤.٢١ ٨.٥٧ ١.٩٠ ٠.٠٩ ٤.٥٤ ٣.١٠ ٤.٠٧ ٥.٣٨  ٢٠١١ 

٢.٦٢ ١٣١٩ ٣.٨٣ ٧.٨٠ ٢.٦١ ٠.١٢ ٣.٤٣ ٢.٣٤ ٤.٠٤ ٥.٣٣  ٢٠١٢ 

٢.٣١ ١١٦٤ ٣.٥٥ ٧.٢٤ ٤.٠٤ ٠.١٩ ٣.٠٠ ٢.٠٥ ٣.٧٨ ٥.٠٠  ٢٠١٣ 

٢.١٥ ١٠٨٥ ٣.٨٠ ٧.٧٥ ١١.٣٠ ٠.٥٤ ٢.٥٧ ١.٧٦ ٤.١٢ ٥.٤٥  ٢٠١٤ 

٢.٠٠ ١٠٠٨ ٥.٦٣ ١١.٤٧ ٩.٨٣ ٠.٤٧ ٤.١٠ ٢.٨٠ ٦.٢١ ٨.٢٠  ٢٠١٥ 

٥.٢٤ ٢٦٤٢ ٤.٧٠ ٩.٥٧ ٩.٧٥ ٠.٤٧ ٥.١٢ ٣.٥٠ ٤.٢٤ ٥.٦٠  ٢٠١٦ 

٦.٣٧ ٣٢١٠ ١٠.١١ ٢٠.٦٠ ٢٥.٧٣ ١.٢٣ ١٠.٨٦ ٧.٤٢ ٩.٠٥ ١١.٩٥  ٢٠١٧ 

٧.٩٤ ٤٠٠١ ١١.٥٤ ٢٣.٥٠ ٢٩.٥٠ ١.٤١ ١٢.٣٩ ٨.٤٦ ١٠.٣٢ ١٣.٦٣  ٢٠١٨ 

 ١٠٠.٠٠ ٢٦٥١.٥ ١٠٠.٧١ ١٠.٨٠ ١٠٠.٠٠ ٠.٣٠ ١٠٠.٠١ ٣.٦٠ ١٠٠.٠٠ ٧.٠٠  المتوسط

  من وحسبت جمعت :المصدر
 متفرقة إعداد – السنوي االحصائى الكتاب – واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز -١ 

  منشورة غیر بیانات – اإلحصاء إدارة سجالت – المصري الزراعي البنك -٢



Rabie and Aliwa,  2019 96 

 
 لآلجالوفقا  الزراعیة لألنشطة المصري الزراعي البنك من الممنوحة االستثماریة لتطور القروض الزمني االتجاهمعادالت  :)٤(جدول رقم 

  )٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة  العربیة خالل مصرجمھوریة  في المتعاملین وعدد

 البیان
  المعادلة

  ھـب س+أ= ھـص
 المتوسط

  العام
  معدل

 R2 Fc  % السنويالتغیر 

 األجلقروض قصیرة 
  ھـس ٠.٢١+٤.٨٧=ھـص

)٢.١٤*( 
٤.٥٦ ٠.٢١١٦ %٣.٠٢ ٦.٩٥* 

  قروض متوسطة األجل
  ھـس ٠.١٧+١.٩٢=ھـص

)٢.١٨*( 
٤.٣٨ ٠.١٦٥٩ %٤.٦٦ ٣.٦* 

  قروض طویلة األجل
  ھـس٠٠٦- ٠.٣١=ھـص

) -٤.٨٩**(  
٢٣.٩٢  ٠.٥٨٤٦  %٢٢.٣٤-   ٠.٢٥**  

  القروض إجمالي
  ھـس ٠.٤٣+٦.٤٧=ھـص

)٢.٢٥*( 
٥.٠٧ ٠.٢٢٩٨ %٤.٠٠ ١٠.٨** 

  عدد المستفیدین بالقروض
  ھـس١١٠.٣٩- ٣٧٥٥.٤٧=ھـص

)٢.٦٩**( 
٧.٠٧ ٠.٢٩٣٨ %٤.١٦-  ٢٦٥١.٥٣** 

  )١٩....،٣، ٢، ١(متغیر الزمن حیث: ھـسالقیمة التقدیریة للمتغیر موضع الدراسة      : ھـص
  ٠.٠١توى عند مس نويمع **.   ٠.٠٥عند مستوى  معنوي *).  المحسوبة ت= (القیم ما بین األقواس  

  
على اإلنتاج  الزراعيتأثیر القروض الممنوحة من البنك : ثالثا

- ٢٠٠٠(جمھوریة مصر العربیة خالل الفترة  في الزراعي
٢٠١٨(  

أن نسبة مساھمة ) ٥(أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم 
قیم�ة اإلنت�اج    إجم�الي إل�ى   الزراعيیقدمھا البنك  التيقیمة القروض 

م�رت بع�دة مراح�ل مختلف�ة     ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(رة خالل الفت الزراعي
النس��بة ق�د تب��دو مس�تقرة ومرتفع��ة    هحی�ث یتض��ح م�ن الج��دول أن ھ�ذ   

أت دب�� ٢٠١٠، ولك��ن بدای��ة م��ن ع��ام  )٢٠٠٩-٢٠٠٠(خ��الل الفت��رة 
 ف�ي ، ثم بدأت ھذه النس�بة  ٢٠١٦حتى عام  االنخفاض فيھذه النسبة 

خی�رة ق�د   ، وھ�ذه الزی�ادة األ  ٢٠١٧بدایة م�ن ع�ام    أخرىالزیادة مرة 
 واالئتم���انح���دثت عل���ى بن���ك التنمی���ة   الت���يتواك���ب م���ع التغیی���رات 

، لنق�ل تبعی�ة بن�ك    ٢٠١٦لسنة  ٨٤حیث صدر القانون رقم  الزراعي
، ت�م اتخ�اذ   المص�ري  المرك�زي إلى البنك  الزراعيالتنمیة واالئتمان 

التعاق�د م�ع مكت�ب     أولھ�ا ھیكل�ة البن�ك،    إع�ادة س�بیل   فيعدة خطوات 
ش�كل   ف�ي للبنك إلى بن�ك قط�اع ع�ام     ساسياألظام نلتعدیل ال خارجي

، وقبل�ي  بح�ري  بنكيدمج  إجراءاتشركة مساھمة مصریة، واتخاذ 
یسرى اسمھ وفق�ا للق�انون    يالذ، المصري الزراعيالبنك تحت اسم 
  .٢٠١٧مارس  أولبدایة من 

  
  )٢٠١٨- ٢٠٠٠(مصر العربیة خالل الفترة جمھوریة  في الزراعياإلنتاج  في الزراعيتأثیر القروض الممنوحة من البنك  :)٥( رقم جدول

  السنوات
القروض المقدمة من البنك 

  الرزاعى
  )ملیار جنیھ(اإلنتاج الزراعى 

إلى قیمة نسبة قیمة القروض 
  الزراعياإلنتاج 

١٤.٢١ ٥٢.٨٥ ٧.٥١ ٢٠٠٠ 

١٤.٢٠ ٥٥.٠٧ ٧.٨٢ ٢٠٠١ 

١٣.٦٨ ٥٨.٨٦ ٨.٠٥ ٢٠٠٢ 

١٣.٢١ ٦٣.٨٢ ٨.٤٣ ٢٠٠٣ 

١٢.٢٣ ٦٩.٢٥ ٨.٤٧ ٢٠٠٤ 

١٢.٣٧ ٧٥.٢٩ ٩.٣١ ٢٠٠٥ 

١٢.٤٧ ٨١.٧٧ ١٠.٢٠ ٢٠٠٦ 

١٠.٨١ ٩٩.٩٥ ١٠.٨٠  ٢٠٠٧ 

٩.٧٤ ١١٣.١٠ ١١.٠٢  ٢٠٠٨ 

١٥.٥٣ ١٣٥.٥٠ ٢١.٠٤  ٢٠٠٩ 

٣.٧٥ ١٦٠.٩٧ ٦.٠٣  ٢٠١٠ 

٤.٥١ ١٩٠.١٦ ٨.٥٧  ٢٠١١ 

٣.٥٧ ٢١٨.٢٣ ٧.٨٠  ٢٠١٢ 

٢.١١ ٣٤٢.٣٦ ٧.٢٤  ٢٠١٣ 

٢.٢٨ ٢٧٦.٣٥ ٦.٢٩  ٢٠١٤ 

٣.٧٥ ٣٠٥.٦٠ ١١.٤٧  ٢٠١٥ 

٢.٩٩ ٣١٩.٦٠ ٩.٥٧  ٢٠١٦ 

٥.٦٦ ٣٦٣.٩٠ ٢٠.٦٠  ٢٠١٧ 

٤.٩٨ ٤٧١.٧٠ ٢٣.٥٠  ٢٠١٨ 

 ٨.٥٠ ١٨١.٨٠ ١٠.٧٠  المتوسط

  :من حسبتو جمعت :المصدر
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على  الزراعيتأثیر القروض الممنوحة من البنك  وبدراسة
أن ) ٦(دول رقم اتضح من النتائج الواردة بالج الزراعياإلنتاج 

وھذه یعنى وجود  ٠.٤٨٥ حواليبلغت  االرتباطقیمة معامل 
 الزراعيطردیة بین القروض الممنوحة من البنك  عالقة ارتباط

الخطى  االنحداركما اتضح من معدلة  الزراعي،وبین اإلنتاج 
وھذه یعنى أنھ  ١٢.٥٤بلغت نحو  االنحدار معاملالبسیط أن قیمة 

 الزراعي اإلنتاجض بمقدار ملیار جنیھ یزداد مع زیادة قیمة القرو
ملیار جنیھ وھذه الزیادة معنویة إحصائیة عند  ١٢.٤بمقدار 
یعنى  وھذا ٠.٢٢٥٤، كما بلغت قیمة معامل التحدید ٠.٠١مستوى 

خالل الفترة  الزراعيقیمة القروض المقدمة من البنك  أن
 الزراعيزیادة قیمة اإلنتاج  فيقد ساھمت ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(

وھذه المساھمة كانت معنویة عند مستوى % ٢٢.٥٤ بمقدار
٠.٠١.  

مختلفت��ان ولكنھم��ا متفقت��ان فق��د    نتیجت��انض��ح مم��ا س��بق  توی
انخف��اض نس��بة مس��اھمة الق��روض    ) ٥(اتض��ح م��ن الج��دول رق��م    

، وف��ى نف��س  الزراع��ياإلنت��اج  ف��ي الزراع��يالممنوح��ة م��ن البن��ك  
ل�ى اإلنت�اج   ت�أثر الق�روض ع   أن) ٦(الوقت اتضح من الجدول رقم 

تحس�ین   الزراع�ي یؤك�د عل�ى أھمی�ة البن�ك      اذھ� ، ومعنوي الزراعي
ذل�ك م�ن خ�الل     ف�ي  مس�اھمتھ ، ویجب زیادة نس�بة  الزراعياإلنتاج 
ل إج��راءات الحص��ول ق��روض المقدم��ة للم��زارعین وتس��ھیالزی��ادة 

  .على ھذه القروض

  
العربیة  مصرجمھوریة  في الزراعيعلى اإلنتاج  الزراعي البنك من وحةالممن لقیاس تأثیر القروض االنحداریةنتائج العالقة  :)٦(جدول رقم 

  )٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة  خالل

  المعادلة
  ھـب س+أ= ھـص

 R2  Fcمعامل التحدید   R االرتباطمعامل 

  ھـس١٢.١٤+٥١.٦١=ھـص
)٢.٢٩*( 

٥.٢٣ ٠.٢٣٥٤ ٠.٤٨٥* 

  )القروض(قل المتغیر المست: ھـس)      الزراعياإلنتاج (المتغیر التابع : ھـص
  ٠.٠١عند مستوى  معنوي **  . ٠.٠٥عند مستوى  معنوي *).  المحسوبة ت= (القیم ما بین األقواس  

  
الممنوحة من البنك  الحیوانيتأثیر قروض اإلنتاج : رابعا

مصر العربیة خالل جمھوریة  في الحیوانيعلى اإلنتاج  الزراعي
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة 

 االس��تقرارع��دم ) ٧(بالج��دول رق��م  اتض��ح م��ن البیان��ات ال��واردة
 ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك   الت��ي الحی��وانيق��یم ق��روض اإلنت��اج    ف��ي

 بإجم���الي) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(جمھوری���ة مص���ر العربی���ة خ���الل الفت���رة    

حی�ث بلغ�ت    ٢٠٠٠وكانت أدنى قیمھ لھ�ا م�ن ع�ام     جنیھملیار  ١٢.٤٩
م��ن % ٥١.٦٦باھمی��ة نس��بیة بلغ��ت نح��و  ملی��ار جنی��ھ ٣.٨٨ح��والي 

خ��الل تل��ك الفت��رة،    الزراع��يیق��دمھا البن��ك   الت��يالق��روض  اليإجم��
 ١٨.٣٦ ح��واليحی��ث بلغ��ت  ٢٠١٨قیم��ة لھ��ا ع��ام  أقص��ىوكان��ت 

 إجم���اليم���ن % ٧٨.١٢ملی���ار جنی���ھ بأھمی���ة نس���بیة بلغ���ت نح���و    
  .خالل نفس الفترة القروض

  
مصر العربیة خالل الفترة جمھوریة  في الحیوانيتاج على اإلن الزراعيالممنوحة من البنك  الحیوانيتأثیر قروض اإلنتاج  :)٧(جدول رقم 

)٢٠١٨- ٢٠٠٠(  

  السنوات
القروض المقدمة من 

  البنك الرزاعى
قروض اإلنتاج  إجمالي

  الحیواني

نسبة قروض اإلنتاج 
 إجماليإلى  الحیواني

  القروض

نسبة قیمة قروض اإلنتاج 
إلى قیمة اإلنتاج  الحیواني

  الحیواني

٢٢.١٨ ٥١.٦٦ ٣.٨٨  ٧.٥١ ٢٠٠٠ 
٢٤.٧٩ ٥٢.٩٧ ٤.١٤  ٧.٨٢ ٢٠٠١ 
٢١.٧٢ ٥٧.٤٣ ٤.٦٣  ٨.٠٥ ٢٠٠٢ 
١٦.٣٤ ٥٠.٣٧ ٤.٢٥  ٨.٤٣ ٢٠٠٣ 
١١.٤٩ ٥٣.١٩ ٤.٥٠  ٨.٤٧ ٢٠٠٤ 
١٠.٥٣ ٥٣.٢٨ ٤.٩٦  ٩.٣١ ٢٠٠٥ 
١٠.٨١ ٥٢.٠٣ ٥.٣١  ١٠.٢٠ ٢٠٠٦ 
١٠.٨٧ ٥٥.٤٧ ٥.٩٩  ١٠.٨٠  ٢٠٠٧ 
٩.٩٨ ٥٨.٧٦ ٦.٤٨  ١١.٠٢  ٢٠٠٨ 
١٦.٣٣ ٥٣.٥٤ ١١.٢٧  ٢١.٠٤  ٢٠٠٩ 
٥.٨٠ ٧٤.٤٤ ٤.٤٩  ٦.٠٣  ٢٠١٠ 
٦.٨١ ٦٧.١٥ ٥.٧٥  ٨.٥٧  ٢٠١١ 
٥.٣٨ ٦١.٢٠ ٤.٧٨  ٧.٨٠  ٢٠١٢ 
٤.٣١ ٥٨.١٢ ٤.٢١  ٧.٢٤  ٢٠١٣ 
٢.٩٢ ٥٢.٠٣ ٣.٢٧  ٦.٢٩  ٢٠١٤ 
٥.٧٥ ٥٩.٨٠ ٦.٨٦  ١١.٤٧  ٢٠١٥ 
٥.٤٢ ٦٤.٢٥ ٦.١٥  ٩.٥٧  ٢٠١٦ 
١٠.٨٧ ٦٩.١٢ ١٤.٢٤  ٢٠.٦٠  ٢٠١٧ 
١١.٤٥ ٧٨.١٢ ١٨.٣٦  ٢٣.٥٠  ٢٠١٨ 

 ١١.٣٠ ٥٩.١٠ ٦.٥٠ ١٠.٧٠  المتوسط
  :من وحسبت جمعت :المصدر
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أن نسبة مساھمة قیمة  كما تبین من بیانات نفس الجدول

 إجماليإلى  الزراعيیقدمھا البنك  التي الحیوانيروض اإلنتاج ق
مرت بعدة ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(خالل الفترة  الحیوانيقیمة اإلنتاج 

النسبة قد تبدو  هذمختلفة حیث یتضح من الجدول أن ھ مراحل
، ولكن بدایة من )٢٠٠٩- ٢٠٠٠(مستقرة ومرتفعة خالل الفترة 

، ثم ٢٠١٦حتى عام  ضاالنخفا فيأت ھذه النسبة دب ٢٠١٠عام 
  .٢٠١٧بدایة من عام  أخرىالزیادة مرة  فيبدأت ھذه النسبة 

الممنوحة م�ن البن�ك    الحیوانيوبدرسة تأثیر قروض اإلنتاج 
اتضح من النتائج الواردة بالج�دول   الحیوانيعلى اإلنتاج  الزراعي

وھذه یعنى  ٠.٥٦٥ حواليبلغت  االرتباطأن قیمة معامل ) ٨(رقم 
ارتب��اط طردی��ة ب��ین الق��روض الممنوح��ة م��ن البن��ك     وج��ود عالق��ة 

 االنح�دار كم�ا اتض�ح م�ن معدل�ة      ،الحی�واني وبین اإلنت�اج   الزراعي

وھ��ذه  ٠.٣٩بلغ��ت نح��و  االنح��دارالخط��ى البس��یط أن قیم��ة معام��ل 
 نت�اج اإللقروض بمقدار ملیار جنی�ھ ی�زداد   یعنى أنھ مع زیادة قیمة ا

زی�ادة معنوی�ة إحص�ائیة    ملیار جنیھ وھ�ذه ال  ٠.٣٩بمقدار  الزراعي
 اوھ�ذ  ٠.٣١٩٧، كما بلغت قیمة معامل التحدی�د  ٠.٠١عند مستوى 

خ�الل الفت�رة    الزراع�ي قیم�ة الق�روض المقدم�ة م�ن البن�ك       أنیعنى 
 الحی���وانيزی���ادة قیم���ة اإلنت���اج  ف���يق���د س���اھمت ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(

وھ���ذه المس���اھمة كان���ت معنوی���ة عن���د مس���توى  % ٣١.٩٧ بمق���دار
٠.٠١.  

ق�د   الحی�واني إلنت�اج   ف�ي  الزراعية البنك ویتضح أن مساھم
وق�د یك�ون ذل�ك م�ن      ٢٠١٠تدھورت على حد كبیر بدای�ة م�ن ع�ام    

دعت الحوكم�ة إل�ى إج�راء تع�دیالت عل�ى البن�ك        التياب بأحد األس
  .لتزداد مساھمتھ اإلیجابیة مرة أخرى ٢٠١٦بدایة من عام 

  
جمھوریة  في الحیوانيعلى اإلنتاج  الزراعي البنك من الممنوحة الحیوانيوض اإلنتاج لقیاس تأثیر قر االنحداریةنتائج العالقة  :)٨(جدول رقم 

  )٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة  العربیة خالل مصر

  المعادلة
  ھـب س+أ= ھـص

 R2  Fcمعامل التحدید   R االرتباطمعامل 

  ھـس٠.٣٩+٢.٥٧=ھـص
)٢.٨٣*( 

٧.٩٩ ٠.٣١٩٧ ٠.٥٦٥* 

  )القروض(المتغیر المستقل : ھـس)      الحیوانياإلنتاج (المتغیر التابع : ھـص
  ٠.٠١عند مستوى  معنوي **  . ٠.٠٥عند مستوى  معنوي *).  المحسوبة ت= (القیم ما بین األقواس  

  
 الزراعي البنك من الممنوحة االستثماریة القروض تطور: خامسا

محافظة الدقھلیة  في لآلجالوفقا  الزراعیة لألنشطة المصري
  جنیھ بالملیون القیمة )٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة  خالل

 :األجلتطور قیمة القروض قصیرة  -١
 االس��تقرارع��دم ) ٩(اتض��ح م��ن البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م 

 ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك   الت��يقیم��ة الق��روض قص��یرة األج��ل    ف��ي
ملی�ون   ٧٨٤.١بمتوسط) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(محافظة الدقھلیة خالل الفترة 

 ٦٣٢.٢ح��والي حی��ث بلغ��ت  ٢٠١٥یم��ھ لھ��ا ع��ام وكان��ت أدن��ى ق جنی��ھ
قیم��ة  إجم��اليم��ن % ٧.٧باھمی��ة نس��بیة بلغ��ت نح��و     ملی��ون جنی��ھ 

م�ن  % ٧٦.٩خالل تلك الفترة، وتمثل نسبة القروض قصیرة األجل 
 فيیمنحھا البنك على مستوى محافظات الجمھوریة  التيالقروض 

 يح�وال حی�ث بلغ�ت    ٢٠٠٨قیمة لھا عام  أقصىنفس العام، وكانت 
م���ن % ١٤.٣ملی���ون جنی���ھ بأھمی���ة نس���بیة بلغ���ت نح���و    ١٠١٣.٠

خالل نفس الفترة، وتمثل نسبة القروض قصیرة األجل قیمة  إجمالي
یمنحھ��ا البن��ك عل��ى مس��توى محافظ��ة  الت��يم��ن الق��روض % ٧٧.٦

  .نفس العام فيالجمھوریة 
الق�روض قص�یرة   قیم�ة  العام لتطور  الزمنيوبدراسة االتجاه 

محافظ�ة الدقھلی�ة خ�الل فت�رة      في الزراعيالبنك یقدمھا  التياألجل 
الخط���ى  االنح���دارم���ن خ���الل معادل���ة  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الدراس���ة 

أن قیم��ة ) ١٠(البس��یط اتض��ح م��ن البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م   
وھذا یعنى أنھ كل عام تزداد  ٢٢.١٩ حواليبلغت  االنحدارمعامل 

 ف��ي ع��يالزرایق��دمھا البن��ك   الت��يقیم��ة الق��روض قص��یرة األج��ل    
ملی��ون جنی��ھ وھ��ذه الزی��ادة   ٢٢.١٩نح��و  الدقھلی��ة بمق��دارمحافظ��ة 

وھى  ٢.٦٣ حواليمعنویة إحصائیا حیث بلغت قیمة ت المحسوبة 
، كما بلغت قیم�ة معام�ل التحدی�د    ٠.٠٥معنویة عند مستوى معنویة 

-٢٠٠٠(الفترة الزمنیة  فيوھذا یعنى أن التغیرات  ٠.١٣٥٤نحو 
قیم�ة الق�روض    ف�ي من التغی�رات   %١٣.٥٤ حواليتفسر ) ٢٠١٨

محافظ��ة الدقھلی��ة  ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك  الت��يقص��یرة األج��ل 
وھى معنویة إحصائیا عند  ٤.٣٢ حواليوبلغت قیمة ف المحسوبة 

   .رلمعنویة اإلحصائیة للنموذج المقدمما یعنى ا ٠.٠٥مستوى 

 :األجلتطور قیمة القروض متوسطة  -٢
 في االستقرارعدم ) ٩(جدول رقم اتضح من البیانات الواردة بال

محافظة  في الزراعيیقدمھا البنك  التيقیمة القروض متوسطة األجل 

 جنیھملیون  ٢٥٠.٧بمتوسط ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الدقھلیة خالل الفترة 
ملیون  ٣٢٢.٨حوالي حیث بلغت  ٢٠١٧وكانت أدنى قیمھ لھا عام 

ض القروقیمة  إجماليمن % ٤.٤باھمیة نسبیة بلغت نحو  جنیھ
من القروض % ١٨.٢خالل تلك الفترة، وتمثل نسبة متوسطة األجل 

نفس العام،  فيیمنحھا البنك على مستوى محافظة الجمھوریة  التي
  ٤٨١.٠ حواليحیث بلغت  ٢٠١٤قیمة لھا عام  أقصىوكانت 

قیمة  إجماليمن % ٢٧.٤ملیون جنیھ بأھمیة نسبیة بلغت نحو 
من % ٤٤.٢رة، وتمثل نسبة خالل نفس الفتالقروض متوسطة األجل 

 فيیمنحھا البنك على مستوى محافظة الجمھوریة  التيالقروض 
 .نفس العام

القروض متوسطة قیمة العام لتطور  الزمنيوبدراسة االتجاه 
محافظ�ة الدقھلی�ة خ�الل فت�رة      في الزراعيیقدمھا البنك  التياألجل 

الخط���ى  االنح���دارم���ن خ���الل معادل���ة  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الدراس���ة 
أن قیم��ة ) ١٠(لبس��یط اتض��ح م��ن البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م   ا

وھذا یعنى أنھ كل عام تزداد  ١٣.٤٤ حواليبلغت  االنحدارمعامل 
 ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك   الت��ياألج��ل متوس��طة قیم��ة الق��روض  

ملی��ون جنی��ھ وھ��ذه الزی��ادة   ١٣.٤٤نح��و  الدقھلی��ة بمق��دارمحافظ��ة 
وھى  ٢.١٩ حواليالمحسوبة  معنویة إحصائیا حیث بلغت قیمة ت

، كما بلغت قیم�ة معام�ل التحدی�د    ٠.٠٥معنویة عند مستوى معنویة 
-٢٠٠٠(الفترة الزمنیة  فيوھذا یعنى أن التغیرات  ٠.٢٢٠٤نحو 

قیم�ة الق�روض    ف�ي من التغی�رات  % ٢٢.٠٤ حواليتفسر ) ٢٠١٨
محافظ�ة الدقھلی��ة   ف�ي  الزراع�ي یق�دمھا البن��ك   الت�ي األج�ل  متوس�طة  
وھى معنویة إحصائیا عند  ٤.٨١ حواليیمة ف المحسوبة وبلغت ق
  .مما یعنى المعنویة اإلحصائیة للنموذج المقدر ٠.٠٥مستوى 

 :األجلتطور قیمة القروض طویلة  -٣
 في االستقرارعدم ) ٩(اتضح من البیانات الواردة بالجدول رقم  

محافظة  في الزراعيیقدمھا البنك  التيقیمة القروض طویلة األجل 
وكانت  جنیھملیون  ١.٥بمتوسط ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(قھلیة خالل الفترة الد

، وكانت ملیون جنیھ ٠.٠  حواليحیث بلغت  ٢٠٠٠أدنى قیمھ لھا عام 
ملیون جنیھ  ٢١.٩ حواليحیث بلغت  ٢٠٠٨قیمة لھا عام  أقصى

طویلة قیمة القروض  إجماليمن % ١٣.٨بأھمیة نسبیة بلغت نحو 
 التيمن القروض % ١.٠ل نسبة خالل نفس الفترة، وتمثاألجل 

  .نفس العام فيیمنحھا البنك على مستوى محافظة الجمھوریة 
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الق�روض طویل�ة   قیم�ة  الع�ام لتط�ور    الزمنيوبدراسة االتجاه 
محافظ�ة الدقھلی�ة خ�الل فت�رة      في الزراعيیقدمھا البنك  التياألجل 

الخط���ى  االنح���دارم���ن خ���الل معادل���ة  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الدراس���ة 
أن قیم��ة ) ١٠(م��ن البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م   البس��یط اتض��ح

وھذا یعنى أن�ھ ك�ل ع�ام ت�زداد      ٠.٠٥ حواليبلغت  االنحدارمعامل 
 ف���ي الزراع���يیق���دمھا البن���ك  الت���ياألج���ل طویل���ة قیم���ة الق���روض 

ملی��ون جنی��ھ وھ��ذه الزی��ادة     ٠.٠٥نح��و  الدقھلی��ة بمق��دار محافظ��ة 
وھ�ى   ٠.٢٢ ليحوامعنویة إحصائیا حیث بلغت قیمة ت المحسوبة 

وھ�ذا   ٠.٠٠٢٢غیر معنویة، كم�ا بلغ�ت قیم�ة معام�ل التحدی�د نح�و       
تفس���ر ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الفت���رة الزمنی���ة   ف���يیعن���ى أن التغی���رات  

 الت�ي األجل طویلة قیمة القروض  فيمن التغیرات % ٠.٢٢ حوالي
محافظ���ة الدقھلی���ة وبلغ���ت قیم���ة ف    ف���ي الزراع���يیق���دمھا البن���ك  

  .ر معنویة إحصائیاوھى غی ٠.٠٥٦ ليحواالمحسوبة 

 :القروض إجماليتطور قیمة  -٤
 في االستقرارعدم ) ٩(اتضح من البیانات الواردة بالجدول رقم 

محافظة  في الزراعيیقدمھا البنك  التيقیمة القروض متوسطة األجل 
 جنیھملیون  ١٠٣٦.٣بمتوسط ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الدقھلیة خالل الفترة 

ملیون  ٣٢٢.٨حوالي ت حیث بلغ ٢٠١٠وكانت أدنى قیمھ لھا عام 
القروض قیمة  لياإجممن % ٣.٣باھمیة نسبیة بلغت نحو  جنیھ

من القروض % ١٠.٨خالل تلك الفترة، وتمثل نسبة متوسطة األجل 

نفس العام،  فيیمنحھا البنك على مستوى محافظة الجمھوریة  التي
 ٢٢٤٤.٤ حواليحیث بلغت  ٢٠٠٩قیمة لھا عام  أقصىوكانت 

قیمة  إجماليمن % ١١.٤یة نسبیة بلغت نحو ملیون جنیھ بأھم
من % ١٠.٧خالل نفس الفترة، وتمثل نسبة القروض متوسطة األجل 

 فيیمنحھا البنك على مستوى محافظة الجمھوریة  التيالقروض 
  .نفس العام

القروض متوسطة قیمة العام لتطور  الزمنيوبدراسة االتجاه 
ة الدقھلی�ة خ�الل فت�رة    محافظ�  في الزراعيیقدمھا البنك  التياألجل 

الخط���ى  االنح���دارم���ن خ���الل معادل���ة  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الدراس���ة 
أن قیم��ة ) ١٠(البس��یط اتض��ح م��ن البیان��ات ال��واردة بالج��دول رق��م   

وھذا یعنى أنھ كل عام تزداد  ٣٥.٦٨ حواليبلغت  االنحدارمعامل 
 ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك   الت��ياألج��ل متوس��طة قیم��ة الق��روض  

ملی��ون جنی��ھ وھ��ذه الزی��ادة   ٣٥.٦٨نح��و  بمق��دار الدقھلی��ةمحافظ��ة 
وھ�ى   ٢.٦٥ حواليمعنویة إحصائیا حیث بلغت قیمة ت المحسوبة 

، كما بلغت قیم�ة معام�ل التحدی�د    ٠.٠٥معنویة عند مستوى معنویة 
-٢٠٠٠(الفترة الزمنی�ة   فيوھذا یعنى أن التغیرات  ٠.١٧٧٨نحو 

الق�روض  قیم�ة   ف�ي م�ن التغی�رات   % ١٧.٧٨ حواليتفسر ) ٢٠١٨
محافظ��ة الدقھلی��ة  ف�ي  الزراع��يیق�دمھا البن��ك   الت��ياألج��ل متوس�طة  

وھى معنویة إحصائیا عند  ٤.٦٧ حواليوبلغت قیمة ف المحسوبة 
   .رلمعنویة اإلحصائیة للنموذج المقدمما یعنى ا ٠.٠٥مستوى 

  
 محافظة الدقھلیة خالل في لآلجالوفقا  الزراعیة ةلألنشط المصري الزراعي البنك من الممنوحة االستثماریة القروض تطور :)٩(رقم  جدول

  جنیھ بالملیون القیمة) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة 

 السنوات
  القروض إجمالي  قروض طویلة الجل  قروض متوسطة األجل  قروض قصیرة األجل

 القیمة
  من% 

  الجمھوریة
  من% 

  إلجمالي
  القیمة

  من% 
  الجمھوریة

  من% 
  إلجمالي

  القیمة
  من% 

  الجمھوریة
  من% 

  إلجمالي
  القیمة

  من% 
  الجمھوریة

  من% 
  إلجمالي

٣.٨ ٩.٩ ٧٤١.٤ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٥.٨ ١٧.١ ١٢٦.٥ ١١.٥ ٨٢.٩ ٦١٤.٩ ٢٠٠٠ 

٣.٧ ٩.٤ ٧٣٢.١ ١.٢ ٠.٠ ٠.١ ٥.٣ ١٥.٩ ١١٦.٤ ١١.٠ ٨٤.١ ٦١٥.٦ ٢٠٠١ 

٣.٧ ٩.١ ٧٢٩.٥ ١.١ ٠.٠ ٠.١ ٥.٠ ١٥.٤ ١١٢.٦ ١٠.٦ ٨٤.٦ ٦١٦.٨ ٢٠٠٢ 

٣.٧ ٨.٦ ٧٢٨.٤ ١٦.١ ٠.٢ ١.٤ ٤.٦ ١٤.٧ ١٠٧.٣ ١٠.٢ ٨٥.١ ٦١٩.٧ ٢٠٠٣ 

٣.٨ ٨.٨ ٧٤٤.٨ ٠.٩ ٠.٠ ٠.١ ٥.٧ ١٨.٢ ١٣٥.٨ ١٠.٠ ٨١.٨ ٦٠٩.٠ ٢٠٠٤ 

٤.١ ٨.٧ ٨٠٦.٧ ١.٤ ٠.٠ ٠.١ ٥.٥ ١٩.٧ ١٥٨.٧ ١٠.١ ٨٠.٣ ٦٤٧.٩ ٢٠٠٥ 

٥.٠ ٩.٦ ٩٨٢.٧ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٦.٦ ٢٤.٤ ٢٣٩.٨ ١١.٣ ٧٥.٦ ٧٤٢.٩ ٢٠٠٦ 

٥.٦ ١٠.٢ ١١٠٥.٥ ٠.٨ ٠.٠ ٠.١ ٧.١ ٢٥.٢ ٢٧٨.٦ ١٢.٠ ٧٤.٨ ٨٢٦.٩  ٢٠٠٧ 

٦.٦ ١١.٨ ١٣٠٥.١ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٧.٥ ٢٢.٤ ٢٩٢.١ ١٤.٣ ٧٧.٦ ١٠١٣.٠  ٢٠٠٨ 

١١.٤ ١٠.٧ ٢٢٤٤.٤ ١٣.٨ ١.٠ ٢١.٩ ٧.٥ ٣٢.٢ ٧٢٣.٦ ١٣.٣ ٦٦.٨ ١٤٩٨.٩  ٢٠٠٩ 

٣.٣ ١٠.٨ ٦٤٩.٢ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ١٢.٠ ٢٨.٨ ١٨٧.٢ ١٠.٤ ٧١.٢ ٤٦٢.٠  ٢٠١٠ 

٤.٤ ١٠.١ ٨٦٣.٨ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٦.٨ ٢٤.٢ ٢٠٩.١ ١٢.٢ ٧٥.٨ ٦٥٤.٧  ٢٠١١ 

٤.٧ ١١.٩ ٩٣٠.٧ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٨.٦ ٢١.٧ ٢٠١.٨ ١٣.٧ ٧٨.٣ ٧٢٨.٩  ٢٠١٢ 

٣.٦ ٩.٩ ٧١٨.١ ٠.١ ٠.٠ ٠.١ ٧.٦ ٢١.٧ ١٥٦.١ ١١.٣ ٧٨.٢ ٥٦١.٩  ٢٠١٣ 

٥.٥ ١٤.١ ١٠٨٨.٣ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٢٧.٤ ٤٤.٢ ٤٨١.٠ ١١.٢ ٥٥.٨ ٦٠٧.٢  ٢٠١٤ 

٤.٢ ٧.٢ ٨٢١.٧ ٠.٠ ٠.٠ ٠.٠ ٦.٨ ٢٣.١ ١٨٩.٥ ٧.٧ ٧٦.٩ ٦٣٢.٢  ٢٠١٥ 

٣.٤ ٧.١ ٦٧٥.٥ ٠.١ ٠.١ ٠.٧ ٦.٢ ٣٢.٢ ٢١٧.٤ ٨.٢ ٦٧.٧ ٤٥٧.٥  ٢٠١٦ 

٩.٩ ٨.٦ ١٧٧٦.٠ ٠.٢ ٠.١ ٢.٥ ٤.٤ ١٨.٢ ٣٢٢.٨ ١٢.١ ٨١.٧ ١٤٥٠.٧  ٢٠١٧ 

١٠.٤ ٨.٧ ٢٠٤٥.٨ ٠.١ ٠.١ ١.٦ ٦.٠ ٢٤.٨ ٥٠٦.٨ ١١.٣ ٧٥.٢ ١٥٣٧.٥  ٢٠١٨ 

 ٥.٣ ٩.٧ ١٠٣٦.٣ ١.٩ ٠.١ ١.٥ ٧.٧ ٢٣.٤ ٢٥٠.٧ ١١.٢ ٧٦.٥ ٧٨٤.١  المتوسط

  من وحسبت جمعت :المصدر
 متفرقة إعداد – السنوي االحصائى الكتاب – واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز -١ 

  منشورة غیر بیانات – اإلحصاء إدارة سجالت – المصري الزراعي البنك -٢
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 لآلجالوفقا  الزراعیة لألنشطة المصري الزراعي البنك من الممنوحة االستثماریة لتطور القروض الزمني االتجاهمعادالت  :)١٠(جدول رقم 

  )٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة  محافظة الدقھلیة خالل في

 البیان
  المعادلة

  ھـب س+أ= ھـص
 المتوسط

  العام
  معدل

 R2 Fc  % السنويالتغیر 

 قروض قصیرة األجل
  ھـس ٢٢.١٩+٥٦٢.١٢=ھـص

)٢.٦٣*( 
٤.٣٢ ٠.١٣٥٤ %٢.٨٣ ٧٨٤.١* 

  قروض متوسطة األجل
  ھـس ١٣.٤٤+١١٦.٣٣=ھـص

)٢.١٩*( 
٤.٨١ ٠.٢٢٠٤ %٥.٣٦ ٢٥٠.٧* 

  قروض طویلة األجل
  ھـس٠.٠٥+١.٠١=ھـص

)٠.٢٢(  
٠.٠٥٦  ٠.٠٠٣٢  %٣.٣٣  ١.٥  

  القروض إجمالي
  ھـس ٣٥.٦٨+٦٧٩.٤٥=ھـص

)٢.٦٥*( 
٤.٦٧ .٠.١٧٧٨ %٣.٤٤ ١٠٣٦.٣* 

  )١٩....،٣، ٢، ١(متغیر الزمن حیث: ھـسلمتغیر موضع الدراسة      القیمة التقدیریة ل: ھـص
  ٠.٠١عند مستوى  معنوي **  . ٠.٠٥عند مستوى  معنوي *).  المحسوبة ت= (القیم ما بین األقواس  

  
على اإلنتاج  الزراعيتأثیر القروض الممنوحة من البنك : سادسا

  )٢٠١٨-٢٠٠٠(محافظة الدقھلیة خالل الفترة  في الزراعي
أن قیمة اإلنتاج ) ١١(أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم 

بلغ�ت  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(محافظة الدقھلیة خالل الفترة  في الزراعي
لتل�ك الفت�رة، وكان�ت أدن�ى      كإجم�الي ملیون جنیھ  ٨٩٨١٠٠حوالى 

ملیون جنیھ وبلغ�ت   ١٣٧٠٠ حواليحیث بلغت  ٢٠٠٠قیھ لھ عام 
  ملیون جنیھ ١٢٢٦٠٠ت نحو حیث بلغ ٢٠١٨أقصى قیمھ لھ عام 

أوض��حت النت��ائج ال��واردة ب��نفس الج��دول أن نس��بة مس��اھمة    
قیمة اإلنت�اج   إجماليإلى  الزراعيیقدمھا البنك  التيقیمة القروض 

م�رت  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(محافظة الدقھلیة خالل الفترة  في الزراعي
النسبة قد تبدو  هبعدة مراحل مختلفة حیث یتضح من الجدول أن ھذ

، ولك��ن بدای��ة م��ن )٢٠١٢-٢٠٠٠(ومرتفع��ة خ��الل الفت�رة  مس�تقرة  
، ث�م  ٢٠١٣حت�ى ع�ام    االنخف�اض  ف�ي أت ھذه النسبة دب ٢٠١٣عام 

  .٢٠١٧بدایة من عام  أخرىالزیادة مرة  فيبدأت ھذه النسبة 

عل�ى   الزراع�ي وبدرسة تأثیر القروض الممنوحة م�ن البن�ك   
أن ) ١٢(م اتضح من النتائج الواردة بالج�دول رق�   الزراعياإلنتاج 

وھ��ذه یعن��ى وج��ود    ٠.٤٠٠ ح��واليبلغ��ت  االرتب��اطقیم��ة معام��ل  
 الزراع�ي عالقة ارتباط طردیة ب�ین الق�روض الممنوح�ة م�ن البن�ك      

الخط��ى  االنح��دار، كم��ا اتض��ح م��ن معدل��ة  الزراع��يوب��ین اإلنت��اج 
وھذه یعن�ى أن�ھ    ٢٨.٠٧بلغت نحو  االنحدار معاملالبسیط أن قیمة 

 الزراعيدار ملیون جنیھ یزداد اإلنتاج مع زیادة قیمة القروض بمق
ملی��ون جنی��ھ وھ��ذه الزی��ادة معنوی��ة إحص��ائیة عن��د    ٢٨.٠٧بمق��دار 

 وھ��ذا ٠.١٦٠١، كم��ا بلغ��ت قیم��ة معام��ل التحدی��د     ٠.٠٥مس��توى 
خ�الل الفت�رة    الزراع�ي قیم�ة الق�روض المقدم�ة م�ن البن�ك       أنیعنى 

 الزراع���يزی���ادة قیم���ة اإلنت���اج  ف���يق��د س���اھمت  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(
وھ���ذه المس���اھمة كان���ت معنوی���ة عن���د مس���توى  % ١٦.٠١ داربمق���

٠.٠٥.  

  
  )٢٠١٨- ٢٠٠٠(محافظة الدقھلیة خالل الفترة  في الزراعياإلنتاج  في الزراعيمساھمة القروض الممنوحة من البنك  :)١١(جدول رقم 

  )ملیون جنیھ( الزراعياإلنتاج   القروض المقدمة من البنك الرزاعى  السنوات
ض إلى قیمة نسبة قیمة القرو

  الزراعياإلنتاج 

٥.٤ ١٣٧٠٠ ٧٤٠ ٢٠٠٠ 
٥.١ ١٤٣٠٠ ٧٣٠ ٢٠٠١ 
٤.٨ ١٥٣٠٠ ٧٣٠ ٢٠٠٢ 
٤.٤ ١٦٦٠٠ ٧٣٠ ٢٠٠٣ 
٤.١ ١٨٠٠٠ ٧٤٠ ٢٠٠٤ 
٤.١ ١٩٦٠٠ ٨١٠ ٢٠٠٥ 
٤.٦ ٢١٣٠٠ ٩٨٠ ٢٠٠٦ 
٤.٣ ٢٦٠٠٠ ١١١٠  ٢٠٠٧ 
٤.٤ ٢٩٤٠٠ ١٣١٠  ٢٠٠٨ 
٦.٤ ٣٥٢٠٠ ٢٢٤٠  ٢٠٠٩ 
١.٦ ٤١٩٠٠ ٦٥٠  ٢٠١٠ 
١.٧ ٤٩٤٠٠ ٨٦٠  ٢٠١١ 
١.٦ ٥٦٧٠٠ ٩٣٠  ٢٠١٢ 
٠.٨ ٨٩٠٠٠ ٧٢٠  ٢٠١٣ 
١.٥ ٧١٩٠٠ ١٠٩٠  ٢٠١٤ 
١.٠ ٧٩٥٠٠ ٨٢٠  ٢٠١٥ 
٠.٨ ٨٣١٠٠ ٦٨٠  ٢٠١٦ 
١.٩ ٩٤٦٠٠ ١٧٨٠  ٢٠١٧ 
١.٧ ١٢٢٦٠٠ ٢٠٥٠  ٢٠١٨ 

 ٦٠.٣ ٨٩٨١٠٠ ١٩٧٠٠  اإلجمالي

  :من وحسبت جمعت  :رالمصد
 متفرقة إعداد – السنوي االحصائى الكتاب – واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز -١ 

  منشورة غیر بیانات – اإلحصاء إدارة سجالت – المصري الزراعي البنك -٢
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 محافظة الدقھلیة خالل في الزراعيعلى اإلنتاج  الزراعي البنك من الممنوحة لقیاس تأثیر القروض االنحداریةنتائج العالقة  :)١٢(جدول رقم 
  )٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة 

  ادلةالمع
  ھـب س+أ= ھـص

 R2  Fcمعامل التحدید   R االرتباطمعامل 

  ھـس٢٨.٠٧+١٨.١٧=ھـص
)٢.٧٩*( 

٤.٢٤ ٠.١٦٠١ ٠.٤٠٠* 

  )القروض(المتغیر المستقل : ھـس)      الزراعياإلنتاج (المتغیر التابع : ھـص
  ٠.٠١توى عند مس معنوي **  . ٠.٠٥عند مستوى  معنوي *).  المحسوبة ت= (القیم ما بین األقواس  

  
الممنوحة من البنك  الحیوانيتأثیر قروض اإلنتاج : سابعا

محافظة الدقھلیة خالل الفترة  في الحیوانيعلى اإلنتاج  الزراعي
)٢٠١٨-٢٠٠٠(  

 االس�تقرار ع�دم  ) ١٣(اتضح من البیانات الواردة بالج�دول رق�م   
 ف��ي الزراع��يیق��دمھا البن��ك   الت��ي الحی��وانيق��یم ق��روض اإلنت��اج    ف��ي

 ١١٤٩٩.٣ بإجم�الي ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(خ�الل الفت�رة   الدقھلی�ة   محافظة
  ح�والي بلغ�ت    حی�ث  ٢٠٠٠وكانت أدنى قیمھ لھا م�ن ع�ام    جنیھملیون 

 إجم�الي م�ن  % ٤٩.٦نس�بیة بلغ�ت نح�و     بأھمیة ملیون جنیھ ٣٦٦.٨
خ��الل تل��ك الفت��رة، وكان��ت     الزراع��يیق��دمھا البن��ك   الت��يالق��روض 

ملی��ون  ١٥٦٣.٥ ليح�وا حی�ث بلغ�ت    ٢٠١٨قیم�ة لھ�ا ع��ام    أقص�ى 
خ�الل   الق�روض  إجماليمن % ٧٦.٣جنیھ بأھمیة نسبیة بلغت نحو 

  .نفس الفترة
أن نسبة مساھمة قیمة  كما تبین من بیانات نفس الجدول

 إجماليإلى  الزراعيیقدمھا البنك  التي الحیوانيقروض اإلنتاج 
- ٢٠٠٠(محافظة الدقھلیة خالل الفترة  في الحیوانيقیمة اإلنتاج 

 همرت بعدة مراحل مختلفة حیث یتضح من الجدول أن ھذ )٢٠١٨
، )٢٠١٢- ٢٠٠٠(النسبة قد تبدو مستقرة ومرتفعة خالل الفترة 

حتى  االنخفاض فيأت ھذه النسبة دب ٢٠١٣ولكن بدایة من عام 
بدایة من  أخرىالزیادة مرة  في، ثم بدأت ھذه النسبة ٢٠١٦عام 
  .٢٠١٧عام 

الممنوحة م�ن البن�ك    یوانيالحوبدرسة تأثیر قروض اإلنتاج 
اتضح من النتائج الواردة بالج�دول   الحیوانيعلى اإلنتاج  الزراعي

وھ��ذه  ٠.٦١٦ ح��واليبلغ��ت  االرتب��اطأن قیم��ة معام��ل ) ١٤(رق��م 
یعنى وجود عالقة ارتباط طردیة بین القروض الممنوحة من البنك 

 االنح�دار ، كم�ا اتض�ح م�ن معدل�ة     الحی�واني وبین اإلنت�اج   الزراعي
وھ�ذه   ١٩.٤٦بلغ�ت نح�و    االنح�دار  معام�ل لخطى البسیط أن قیمة ا

یعنى أنھ مع زیادة قیمة القروض بمقدار ملیون جنیھ یزداد اإلنت�اج  
ملی���ون جنی���ھ وھ���ذه الزی���ادة معنوی���ة      ١٩.٤٦بمق���دار   الزراع���ي

، كم���ا بلغ���ت قیم���ة معام���ل التحدی���د ٠.٠١إحص���ائیة عن���د مس���توى 
 الزراع�ي قدمة من البنك قیمة القروض الم أنیعنى  وھذا ٠.٣٧٩٥

زی�ادة قیم�ة اإلنت�اج     ف�ي ق�د س�اھمت   ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفت�رة  
اھمة كان��ت معنوی��ة عن��د   وھ��ذه المس�� % ٣٧.٩٥ بمق��دار الحی��واني
  .٠.٠١مستوى 

  
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(ل الفترة خالمحافظة الدقھلیة  في الحیوانيعلى اإلنتاج  الزراعيالممنوحة من البنك  الحیوانيتأثیر قروض اإلنتاج  :)١٣(جدول رقم 

  السنوات
قروض اإلنتاج  إجمالي

  الحیواني
 اإلنتاجاجمالى قیمة 

  الحیواني
 الحیوانينسبة قروض اإلنتاج 

  القروض الزراعیة إجماليإلى 
 الحیوانينسبة قیمة قروض اإلنتاج 

  الحیوانيإلى قیمة اإلنتاج 

٨.٢ ٤٩.٦ ٤٥٠٠ ٣٦٦.٨ ٢٠٠٠ 

٨.٨ ٥١.٦ ٤٣٠٠ ٣٧٧.٠ ٢٠٠١ 

٧.٤ ٥٥.٨ ٥٥٠٠ ٤٠٧.٠ ٢٠٠٢ 

٥.٣ ٤٨.٩ ٦٨٠٠ ٣٥٧.٠ ٢٠٠٣ 

٣.٨ ٥٢.٣ ١٠٢٠٠ ٣٨٦.٨ ٢٠٠٤ 

٣.٤ ٥١.٣ ١٢٢٠٠ ٤١٥.٦ ٢٠٠٥ 

٣.٨ ٥٠.٣ ١٢٨٠٠ ٤٩٢.٦ ٢٠٠٦ 

٤.١ ٥٣.٢ ١٤٣٠٠ ٥٩٠.٢  ٢٠٠٧ 

٤.٤ ٥٧.٠ ١٦٩٠٠ ٧٤٦.٧  ٢٠٠٨ 

٦.٥ ٥١.٨ ١٧٩٠٠ ١١٦٠.١  ٢٠٠٩ 

٢.٣ ٧٢.١ ٢٠١٠٠ ٤٦٨.٤  ٢٠١٠ 

٢.٦ ٦٥.٧ ٢٢٠٠٠ ٥٦٤.٧  ٢٠١١ 

٢.٤ ٥٩.٥ ٢٣١٠٠ ٥٥٣.٤  ٢٠١٢ 

١.٦ ٥٦.٦ ٢٥٤٠٠ ٤٠٧.٢  ٢٠١٣ 

١.٩ ٥٠.٥ ٢٩١٠٠ ٥٥٠.٦  ٢٠١٤ 

١.٥ ٥٨.٠ ٣١٠٠٠ ٤٧٥.٤  ٢٠١٥ 

١.٤ ٦١.٥ ٢٩٥٠٠ ٤١٧.٩  ٢٠١٦ 

٣.٥ ٦٧.٣ ٣٤١٠٠ ١١٩٨.٣  ٢٠١٧ 

٣.٧ ٧٦.٣ ٤١٧٠٠ ١٥٦٣.٥  ٢٠١٨ 

 ٣.٢ ٣.٢ ٣٦١٥٠٠ ١١٤٩٩.٣  اإلجمالي

  :من وحسبت جمعت :المصدر
 متفرقة إعداد – السنوي االحصائى الكتاب – واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز -١ 
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محافظة  في الحیوانينتاج على اإل الزراعي البنك من الممنوحة الحیوانيلقیاس تأثیر قروض اإلنتاج  االنحداریةنتائج العالقة  :)١٤(جدول رقم 

  )٢٠١٨- ٢٠٠٠(الفترة  الدقھلیة خالل

  المعادلة
  ھـب س+أ= ھـص

 R2  Fcمعامل التحدید   R االرتباطمعامل 

  ھـس١٩.٤٦+٦.٨٩=ھـص
)٣.٢٢*(* 

١٠.٣٩ ٠.٣٧٩٥ ٠.٦١٦** 

  )القروض(المتغیر المستقل : ھـس)      الحیوانياإلنتاج (المتغیر التابع : ھـص
  ٠.٠١عند مستوى  معنوي **  . ٠.٠٥عند مستوى  معنوي *).  المحسوبة ت= (قواس القیم ما بین األ 

  
  :نتائج الدراسة المیدانیة: ثامنا

لمحافظة الدقھلیة وفى ضوء  الجغرافي لالتساعنظرًا 
المعلومات اإلحصائیة المتاحة عن القروض الممنوحة من البنك 

 الزراعيالبنك على البیانات المتوفرة من  االعتمادتم  الزراعي
مركز  اختیاروتم ، ٢٠١٨تم منحھا خالل عام  التيعن القروض 

أكثر المراكز حصلت على قروض من البنك  باعتبارهمیت غمر 
الثروة  مجال أنشطة فيمحافظة الدقھلیة وخاصة  في الزراعي

أكبر قریة حصلت على قروض خاصة  اختیارالحیوانیة، ومنھ تم 
ھى وكانت ھذه القریة  ٢٠١٨الل عام بأنشطة الثروة الحیوانیة خ

  .مستفید) ٦٥( المختارة نحودندیط وبلغ حجم العینة  قریة

  :الخصائص الشخصیة لعینة الدراسة المیدانیة] ١[
أن الخصائص ) ١٥( رقماأوضحت النتائج الواردة بالجدول 

  :یليالشخصیة لعینة الدراسة المیدانیة كانت كما 
من المبحوثین صغار  %٢٤.٦أن  النتائجأوضحت : السن - ١

 ٥٠- ٣٥(السن  متوسطي% ٣٣.٨، )سنة ٣٥أقل من (السن 
  ).سنة ٥٠أكثر من (منھم كبار السن % ٤١.٦، )سنة

من المبحوثین % ٥٨.٥النتائج أن  أوضحت :مستوى التعلیم - ٢
منھم حاصل على مؤھل تحت المتوسط،% ٢٧.٧أمیین، 

 .حاصل على مؤھل متوسط% ١٣.٨ 
من % ١٠.٨أوضحت النتائج أن : حجم األسرة المعیشیة - ٣

، )أفراد ٤اقل من (أسر صغیرة  فيالمبحوثین یعیشون 
، )أفراد ٦ - ٤(أسر متوسطة  فيمنھم یعیشون % ٢٣.١
  .)فأكثرأفراد  ٧(أسر كبیرة  فيمنھم یعیشون % ٦٦.٢

أوضحت النتائج أن : الزراعة في عدد سنوات الخبرة - ٤
زراعة ال فيمن المبحوثین عدد سنوات خبرتھم % ٢٠.٠

- ١٥(خبرتھم متوسطة % ٢٦.٢، )سنة ١٥أقل من (ضعیفة 
 .)سنة ٣٠أكثر من (خبرتھم عالیة % ٥٣.٨، )سنة ٣٠

من % ٦٤.٦أوضحت النتائج أن :  الزراعیة مساحة األرض - ٥
 ٢أقل من (المبحوثین حیازتھم من األرض الزراعیة صغیرة 

، )أفدنة ٥أقل من  - ٢(منھم حیازتھم متوسطة % ٢٩.٢، )فدان
 .)دنة فأكثرأف ٥( منھم حیازتھم من  كبیرة % ٦.٢

من % ٥٠.٨أوضحت النتائج أن : الزراعیة الحیوانات حیازة - ٦
أقل من (المبحوثین حیازتھم من الحیوانات الزراعیة صغیرة 

 ٧- ٣.٥(منھم حیازتھم متوسطة % ٣٢.٣، )وحدة ٣.٥
  .)وحدات ٧أكثر من (حیازتھم كبیرة % ١٦.٩، )وحدات

  
  لخصائص الشخصیة للزراع المبحوثینا :)١٥(جدول رقم 

  %  عدد  )١٠٠=ن(الخصائص   %  عدد  )١٠٠=ن(الخصائص 

  الزراعیة فيعدد سنوات الخبرة  -٤  :السن -١

  صغار السن - 
  )سنة ٣٥أقل من ( 

٢٤.٦  ١٦  
  خبرة ضعیفة

  )سنة ١٥اقل من (
٢٠.٠ ١٣ 

  السن متوسطي - 
  )سنة ٥٠- ٣٥(

٣٣.٨  ٢٢  
  خبرة متوسطة

  )سنوات٣٠ –١٥(
٢٦.٢ ١٧ 

  كبار السن - 
  )سنة ٥٠أكثر من (

٤١.٦  ٢٧  
  خبرة عالیة

  )سنة ٣٠أكثر من (
٥٣.٨ ٣٥ 

  الزراعیة مساحة األرض -٥  مستوى التعلیم -٢

 ٥٨.٥  ٣٨  أمى
  حیازة صغیرة - 
  )فدان ٢أقل من (

٦٤.٦ ٤٢ 

  ٢٧.٧  ١٨  تعلیم تحت المتوسط
  حیازة متوسطة - 
  )أقل من أفدنة- ٢(

٢٩.٢ ١٩ 

 ٦.٢ ٤  )أفدنة فأكثر ٥(حیازة كبیرة  -   ١٣.٨  ٩  متوسط حاصل علي مؤھل

  الزراعیة الحیوانات حیازة -٦  حجم األسرة المعیشیة -٣

  صغیرة أسرة - 
  )أفراد ٤أقل من (

١٠.٨ ٧ 
  حیازة صغیرة

  )وحدة ٣.٥أقل من (
٥٠.٨ ٣٣ 

  متوسطة أسرة - 
  أفراد) ٦- ٤(

٢٣.١ ١٥ 
  حیازة متوسطة

  )وحدات ٧- ٣.٥(
٣٢.٣ ٢١ 

  كبیرةأسرة  - 
  )أفراد فأكثر ٧( 

٦٦.٢ ٤٣ 
  حیازة كبیرة

  )وحدات ٧أكثر من (
١٦.٩ ١١ 

  اسة المیدانیة بمحافظة الدقھلیةجمعت وحسبت من بیانات الدر :المصدر
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  :الغرض من الحصول على القرض] ٢[
% ١٠.٧٧أن ) ١٥(أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم 

ض تربیة أبقار من المبحوثین كانوا یحصلون على القروض بغر
منھم كانوا یحصلون على القروض بغرض % ١٠.٧٧الفریزیان، 

منھم كانوا یحصلون على القروض % ١٢.٣١تربیة إناث الغنام، و
منھم كانوا یحصلون % ٢٧.٦٩بغرض تربیة إناث الماسیة، و

منھم % ٧.٦٩بتلو، و مواشيعلى القروض بغرض تسمین عجول 
یة إناث األغنام، كانوا یحصلون على القروض بغرض تغذ

منھم كانوا یحصلون على القروض بغرض تغذیة % ١٦.٩٢و
منھم كانوا یحصلون على القروض % ١٣.٨٥إناث الماشیة، و

أن النسبة األكبر كانوا یحصلون  يأبغرض تغذیة عجول التسمین، 
 .بتلو مواشيغرض تسمین عجول تسمین على القروض ب

  
  ٢٠١٨الدراسة بمحافظة الدقھلیة خالل عام  بعینة االستخدامالمستفیدین من القروض وھدف  األھمیة النسبیة لعدد :)١٦(جدول رقم 

 % عدد النشاط

 ١٠.٧٧ ٧ تربیة أبقار فریزیان

 ١٠.٧٧ ٧ تربیة إناث األغنام

 ١٢.٣١ ٨ تربیة إناث الماشیة

 ٢٧.٦٩ ١٨ تسمین عجول مواشي بتلو

 ٧.٦٩ ٥ تغذیة إناث أغنام

 ١٦.٩٢ ١١ تغذیة إناث ماشیة

 ١٣.٨٥ ٩ تغذیة عجول التسمین

 ٤١ ٦٥ إجمالي

  راسة المیدانیة بمحافظة الدقھلیةجمعت وحسبت من بیانات الد :المصدر

  
  :المخصص لھ لذياالغرض  فياستخدام القرض ] ٣[

% ٢٧.٦٩أن ) ١٧(أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم 
 ونحالغرض المحدد لھ، بینما  فيفقط استخدموا القرض 

أغراض أخرى غیر  فيمنھم استخدموا القرض % ٧٢.٣١
  .المخصص لھا

استخدم فیھا القرض  التيوكانت أكثر األغراض األخرى 
ن ٢٤.٦٢٥زواج األبناء بنسبة : ھي) ١٨(وفقا لنتائج الجدول رقم 

، ثم شراء أرض زراعیة بنسبة %٢١.٥٤ثم بناء منزل بنسبة 

ثم شراء آالت ، %١٣.٨٥، ثم تجدید المنزل بنسبة %٢٠.٠
، ثم توصیل ٦.١٥٥، ثم تعلیم األبناء بنسبة %٩.٢٣زراعیة بنسبة 
  .%٤.٦٢مرافق بنسبة 

 فيویتضح من ذلك أن الغالبیة العظمى استخدموا القرض 
غیر المخصص لھا، ویعتبر ذلك من أھم األسباب  أخرىأغرض 

اإلنتاج  فيض الزراعیة وتؤدى إلى ضعف تأثیر القر التي
أغرض أخرى  فيا یترتب على استخدام القرض وأیض الزراعي
  .السداد فيدد لھ على مشاكل كثیرة غیر المح

  
  ٢٠١٨ة الدراسة بمحافظة الدقھلیة خالل عام نالمخصص لھ بعی الذيالغرض  فيمدى استخدام القرض  :)١٧(جدول رقم 

 % عدد االستخدام

 ٢٧.٦٩ ١٨ نفس الغرض المحدد فيتم استخدام القرض 

 ٧٢.٣١ ٤٧ أغراض أخرى فيام القرض تم استخد

 ٤١ ٦٥ إجمالي

  راسة المیدانیة بمحافظة الدقھلیةجمعت وحسبت من بیانات الد :المصدر

  
  ٢٠١٨الدراسة بمحافظة الدقھلیة خالل عام  بعینةأغراض أخرى  فياألھمیة النسبیة لعدد المستفیدین من القروض واستخدامھ  :)١٨(جدول رقم 

  %  عدد  لقرضالغرض من استخدام ا

 ٢٤.٦٢ ١٦ زواج األبناء - ١

 ٦.١٥ ٤  تعلیم األبناء - ٢

 ١٣.٨٥ ٩  تجدید المنزل - ٣

 ٢١.٥٤ ١٤  بناء منزل - ٤

 ٤.٦٢ ٣  توصیل مرافق - ٥

 ٢٠.٠٠ ١٣ شراء أرض زراعیة -٦

 ٩.٢٣ ٦ شراء آالت زراعیة -٧

 ١٠٠.٠ ٦٥  إجمالي

  اسة المیدانیة بمحافظة الدقھلیةجمعت وحسبت من بیانات الدر :المصدر
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  :الزراعىتوجھ المقترضین من البنك  التيالمشاكل ] ٤[

أن أھم المشاكل ) ١٩(أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم 
كانت مرتبة تنازلیا كما  الزراعيتوجھ المقترضین من البنك  التي
، ثم صعوبة %١٠٠.٠ القرض بنسبةارتفاع سعر الفائدة علي  :یلي

، ثم %٩٨.٤٦ القروض بنسبةالضمانات وشروط الحصول علي 
عدم ، ثم %٩٦.٩٢بنسبة  ءات الحصول علي القرضاصعوبة إجر

ارتفاع المصاریف ، ثم %٩٣.٨٥بنسبة  كفایة القرض للمشروعات
یقدمھا  التيانخفاض قیمة القروض ، ثم %٩٠.٧٧بنسبة  اإلداریة

بنسبة  ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج، ثم %٧٨.٤٦البنك بنسبة 
بنسبة  للحصول على القرض نتظاراالطول مدة ، ثم %٧٣.٨٥
بنسبة  یقدمھا البنك التيانخفاض قیمة القروض ، ثم %٦٧.٦٩
بنسبة  طول فترة انتظار الحصول على القرض، ثم %٦٣.٠٨
عدم الرضا عن تعامل المسئولین عن القروض مع ، ثم %٤٧.٦٩
 من المسئولین الفنيعدم توافر الدعم ، ثم %٤١.٥٤بنسبة  العمالء
لین عن القروض العمالء ئوعدم مساعدة المس، ثم %٣٢.٣١بنسبة 

  .%٢٩.٣٣بنسبة  في حالة الفشل في المشروع
  

  ٢٠١٨ة الدراسة بمحافظة الدقھلیة خالل عام نبعی الزراعيتوجھ المقترضین من البنك  التيالمشاكل  :)١٩(جدول رقم 

  %  عدد  المشاكل  م

 ١٠٠.٠٠ ٦٥  ارتفاع سعر الفائدة علي القرض  ١

 ٩٨.٤٦ ٦٤  وبة الضمانات وشروط الحصول علي القروضصع  ٢

 ٩٦.٩٢ ٦٣  الحصول علي القرض إجراءاتصعوبة   ٣

 ٩٣.٨٥ ٦١  عدم كفایة القرض للمشروعات  ٤

 ٩٣.٨٥ ٦١  السداد فيالت عن التأخیر یعدم وجود تسھ  ٥

 ٩٠.٧٧ ٥٩  ارتفاع المصاریف اإلداریة  ٦

 ٧٨.٤٦ ٥١  السداد في فائدة التأخیر أسعارارتفاع   ٧

 ٧٣.٨٥ ٤٨  ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج  ٨

 ٦٧.٦٩ ٤٤  للحصول على القرض االنتظارطول مدة   ٩

 ٦٣.٠٨ ٤١  یقدمھا البنك التيانخفاض قیمة القروض   ١٠

 ٦٠.٠٠ ٣٩  قصر فترات سداد أقساط القرض  ١١

 ٤٧.٦٩ ٣١  طول فترة انتظار الحصول على القرض  ١٢

 ٤١.٥٤ ٢٧  مسئولین عن القروض مع العمالءعدم الرضا عن تعامل ال  ١٣

 ٣٢.٣١ ٢١  من المسئولین الفنيعدم توافر الدعم   ١٥

١٦  
لین عن القروض العمالء في حالة الفشل في ئوعدم مساعدة المس

  المشروع
٢٩.٢٣ ١٩ 

  راسة المیدانیة بمحافظة الدقھلیةجمعت وحسبت من بیانات الد :المصدر

  

  ن بعینة الدراسةمقترحات أراء المقترضی]: ٥[
  .خفض سعر الفائدة - 
مثل االستعالم م إداریة خاصة لصغار  أخرىإلغاء األعباء مالیة  - 

المقترضین، واستعاضة ھذه الفجوة في إیرادات البنك من خالل 
 .تمویل تدبیر وتوزیع مستلزمات أنتاج الثروة الحیوانیة

 . زیادة قیمة القرض لتغطیة تكالیف الشراء والتربیة - 
 أنشطةم التوقیعات والمستندات للحصول على قرض خفض حج  - 

الثروة الحیوانیة بما ال یخل وال یؤثر على ضمان حق البنك الن 
 .جزء كبیر منھا ملك المودعین وحتى یستمر البنك األموالھذه 

عدم فاعلیة التامین على الثروة الحیوانیة وبطئ اإلجراءات عند  - 
عوبة تداركھا أیام حدوث نفوق وكثرة أماكن إثبات الحالة وص

 .العطالت لعمل معاینة من ھذه الجھات
الثروة الحیوانیة من البنك  أنشطةعمل لجنة متخصصة لمشروعات 

  .والطب البیطري والتامین والزراعیة

  
 التوصیات

 االستثماریة القروض على مدعم فائدة سعر اقرار ضرورة  -١
 على فزیح مما لصغار المزارعین خاصة ، الزراعیة للمشروعات

 ارتفاع إن من الدراسة من تبین لما ، الزراعي االستثمار في التوسع
  .الزراعیة القروض على للطلب الرئیسي المحدد ھو سعر الفائدة

 تسھیل مع الزراعیة لألغراض الموجھة القروض حجم زیادة  -٢
 تبین لما ، القرض الحصول على االستعالم مدة وخفض إجراءات

 فترة وطول القرض على الحصول إجراءات تعقید من الدراسة من
 .علیھ االستعالم للحصول

 غرامات خفض مع الدیون سداد فى المتعثرة الحاالت دراسة  -٣
 .القروض تدویر على الفائدة وقیمة التأخیر

 والثروة الحیوانیة الثروة انتاج لنشاطى اإلقراض في التوسع -٤
 اقتصادیة مؤشراتتحقیقھما ل من الدراسة من تبین لما الداجنة،

  .جیدة
إیجاد لجان متخصصة لتمویل أنشطة الثروة الحیوانیة، وضخ  - ١

 .خطوط ائتمانیة جدیدة بجانب الحالیة
توجیھ التمویل المدعم لتمویل الخطوط ائتمانیة الجدیدة ضمن  - ٢

مشروع قومي، أو استخدام ھذه األموال المدعمة في احد 
مشروعات للثروة مشروعات التنمیة المحلیة، والتي تشمل على 

  ".مشروعك"الحیوانیة، وتفتقد إلى التمویل المدعم، مثل 
 .إعادة صیاغة لعقود التامین بما یحقق مزید من الفعالیة - ٣
مراعاة مزید من تطبیق معاییر الجدارة االئتمانیة للعمیل  - ٤

المقترض، خاصة بالفروع التي یرتفع بھا مؤشر نسبة المبالغ 
 .)اقوس والصالحیة الجدیدةالحسینیة وف(المتأخرة، فروع 

اتزان تمویل قروض الثروة الحیوانیة وقروض أنشطة التنمیة  - ٥
 .الزراعیة األخرى بالبنك
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 .تأسیس بنك متخصص إلدارة وتنمیة الثروة الحیوانیة بمصر - ٦
إسناد إدارة التمویل الزراعي إلى قیادات تعمل على الربح  - ٧

ولیكن من خالل  الوطني المستدام، ال الربح المالي الوقتي فقط،
 .حلقات اقتصادیة مستكملة

  
  المراجع

 في الزراعي للتمویل تحلیلیة دراسة – العال عبد رمضان احمد - ١
 – الزراعة .االقتصاد قسم – كتوراة د رسالة – مصر

 .٢٠١٥ – المنصورة جامعة – الزراعة كلیة
 االقتصاد في الحدیث عطیة، القادر عبد محمد القادر عبد  - ٢

 جامعة الجامعیة، الدار والتطبیق، ظریةالن بین القیاسي
 .٢٠٠٠ ،یونیو الثانیة، الطبعة اإلسكندریة،

 علي حسن الجنديھیدي ، )دكتور(ھشام علي حسن الجندي   - ٣
دراسة تحلیلیة لدور االئتمان الزراعي في إنتاج ): "دكتور(

المجلة , "بعض الحاصالت الرئیسیة بمحافظة أسیوط
العدد  -لمجلد الثمن عشرا -لالقتصاد الزراعي  المصریة

 .٢٠٠٨ یونیو، -الثاني 

 الكتاب -  واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز   - ٤
 .متفرقة إعداد - السنوي االحصائى

 السنویة النشرة-  واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز   - ٥
  .متفرقة إعداد - الزراعي بالقطاع التعاوني للنشاط

 التمویل لمشاكل ةیاقتصاد راسةد - السالم عبد احمد خالد - ٦
 ماجستیر .رسالة - العربیة مصر جمھوریة في الزراعي

 جامعة - الزراعة كلیة - الزراعي االقتصاد قسم
 ٢٠٠٣ -األزھر

 التنمیة في ودوره الزراعي التمویل - الفار محمد شرین  - ٧
 االقتصاد مقس - دكتوراة رسالة - مصر في الزراعیة
 .٢٠٠٨ - االسكندریة جامعة - ةالزراع كلیة -  الزراعة

سلوى عامر ، )دكتور( محمد السید خلیل إبراھیم  - ٨
دور بنك التنمیة واالئتمان الزراعي ): "دكتور(خضر

دراسة حالة محافظة (في تنمیة القطاع الزراعي 
 –المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي  ،)الشرقیة

سبتمبر  العدد الثالث، –المجلد الثاني والعشرون 
٢٠١٢. 
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Abstract: The main objective of the research is to determine the role of the Agricultural Bank in the 
development of agricultural production and animal production. This objective is achieved through the study 
of the development of the value of agricultural and animal production, self-sufficiency rate of animal 
production, development of agricultural investment and investment loans, agricultural production loans 
granted by the Agricultural Bank of Egypt, effect of loans granted by the Agricultural Bank on agricultural 
production, and the effect of animal production loans granted by the Agricultural Bank on animal production 
in the Arab Republic of Egypt during the period of 2000-2018. The study also examined the effect of the 
agricultural loans granted by the Agricultural Bank on animal production in Dakahlia governorate during the 
period of 2000-2018, and also the effect of the loans granted by the Agricultural Bank on agricultural 
production. To identify the views of the borrowers in the role of the Agricultural Bank and the problems they 
face when dealing with it and their proposals to solve them. The study relied on the published and 
unpublished data of the Principal Bank for Development and Agricultural Credit and the Dakahlia sector. 
Generaly, it has also been relying on the sampling method in the initial data collection using simple random 
sampling method; sample of the study was selected from the borrowers from the Agricultural Bank for 
livestock activities in Ibraish village, Mashtoul El Souk in Dakahlia Governorate, which for 2017/2018 was 
about 65 borrowers. The most important results were: the increase in the value of agricultural production, the 
increase in the value of animal production, the instability in the self-sufficiency ratio of animal production, 
and the instability in the value of total loans provided by the Agricultural Bank in the Arab Republic of 
Egypt during the period 2000-2018. The results showed that 10.77% of the respondents were receiving loans 
for the purpose of raising Friesian cows, 10.77% of whom were receiving loans for the purpose of raising the 
females of Al-Ghannam, and 12.31% of them were receiving on loans for the purpose of raising female 
diamonds, 27.69% of whom received loans for the purpose of fattening calves. 7.69% of them received loans 
for the purpose of feeding female sheep, and 16.92% received loans to feed female cattle, and 13.85% of 
them received loans for the purpose of feeding fattening calves. The largest percentage was obtaining loans 
for fattening cattle calves. Only 27.69% used the loan for its intended purpose, while 72.31% used the loan 
for the other main purposes of the loan were: the marriage of children by 24.625%, then building a house by 
21.54%, then buying agricultural land by 20.0%, then renovating the house by 13.85%, then purchasing 
agricultural machinery by 9.23%, then educating the children by 6.155, then connecting 4.62%. The results 
showed that the most important problems facing borrowers from the Agricultural Bank were in descending 
order as follows: the high interest rate on the loan, the difficulty of the guarantees and the terms of obtaining 
the loans, the difficulty of obtaining the loan, the insufficient loan for the projects, the increase in the prices 
of production inputs, the length of waiting period for obtaining the loan, the decrease in the value of the 
loans provided by the bank. 
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