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  المقدمة
 دوراً هاماً فى النظم االقتصادية المعاصرة، كوسيلة من وسائل الدفع بعد الزراعي        يؤدى التمويل 

، واتساع قدرتها، على توفير النقود بالمعنى الواسع، ومن ثم فإن االقتصاديالبنوك فى النشاط تزايد دور 
، يؤثر القومي تقدمه البنوك إلى سائر قطاعات االقتصاد الذي، المصرفي يحدث فى حجم االئتمان الذيالتغير 

 عبر المصرفيث فى االئتمان ومن المالحظ أن هناك تزايداً يحد. تأثيراً ملموساً فى حجم السيولة النقدية
 من ناحية، وتزايد أهمية دور البنوك فى تجميع االقتصاديالزمان كأمر طبيعى، نظراً لتعاظم حجم النشاط 

الودائع وإقراضها من ناحية أخرى، فضالً عن تزايد التعامل مع البنوك وتوسيع أنشطتها وتعمل الدولة على 
 واالرتقاء به، وذلك بوضع مجموعة من السياسات الزراعية لمصريا الزراعيزيادة االستثمارات فى القطاع 

  .التى تنظم وتساعد على النهوض بهذا القطاع وحل مشاكله) اإلنتاجية والتمويلية والسعرية والتسويقية(
 مـن خـالل وضـع       الزراعي        وتهدف السياسة االئتمانية الزراعية إلى توفير االئتمان الالزم للنشاط          

والضوابط واإلجراءات التى ترتبط بتوفير القروض المطلوبة للمزارعين مع ضـمان اسـترداد هـذه     القواعد  
، الزراعـي  لتوفير االئتمان الالزم للنـشاط  الرئيسياألموال عن طريق المؤسسات التمويلية التى تؤدى الدور    

ت المناسـبة    فـى األوقـا    الزراعـي ورفع قدرات صغار المزارعين فى الحصول على مستلزمات اإلنتـاج           
وتعمل هذه المؤسسات مـن     . وبالكميات المطلوبة، وذلك من خالل فروعها المنتشرة فى المراكز والمحافظات         
  ).منح القروض وسدادها(خالل القواعد والضمانات التى تضعها للحفاظ على استمرار دورة هذا االئتمان 

  االستعراض المرجعي
 تبـين أن    المـصرفي  من الجهاز    الزراعيمنوح للقطاع   لقيمة االئتمان الم  ) ٢٠٠٤(فى دراسة لخالد    

 مليار جنيهاً، يمثل    ١٩,١ حوالي، قد بلغ    المصرفي من الجهاز    الزراعيمتوسط قيمة االئتمان الممنوح للقطاع      
 مليار جنيهاً، وذلك خـالل      ٢٥٢,٨ حوالي والبالغ   المصرفي قيمة االئتمان    إجماليمن متوسط   % ٧,٦ حوالي
 مليار جنيهاً فى المتوسط تمثـل       ٦ حوالي، حيث قدمت البنوك التجارية      )٢٠١٠/٢٠١١ - ٩٥/١٩٩٦(الفترة  
 حـوالي ، كما قدمت بنوك االستثمار واألعمـال        المصرفي قيمة االئتمان    إجماليمن متوسط   % ٣١,٢ حوالي
 الرئيـسي ، أمـا البنـك      المصرفي قيمة االئتمان    إجماليمن متوسط   % ٣,٤ حوالي مليون جنيهاً، تمثل     ٦٥٦

 قيمـة   إجماليمن متوسط   % ٦٥,٤ حوالي مليار جنيهاً تمثل     ١٢,٥ حوالي فقد قدم    الزراعيلتنمية واالئتمان   ل
  . المصرفياالئتمان الممنوح لقطاع الزراعة من الجهاز 

 اسـتخدم فيهـا بعـض    الـذي  فى مصر والزراعيلتحليل سوق االئتمان   ) ٢٠٠٨(        فى دراسة ليحيى    
 وقد أوضحت نتائج النموذج القياسـى أن أهـم          يعار االئتمان الز  لطلب والعرض على  النماذج اآلنية لتحليل ا   

العوامل المؤثرة على حجم الطلب على االئتمان بالنسبة للقروض الزراعية هـى الطلـب علـى القـروض                  
 ليإجمـا ، المساحة المستصلحة،   الزراعي األجور الزراعية، قيمة االستثمار      إجمالياالستثمارية، سعر الفائدة،    

وبدراسة دالة الطلب على القروض     .  الطلب على القروض الزراعية فى العام السابق       إجمالي،  الزراعيالدخل  
 بين كل من الطلب على االئتمـان مـن          االقتصادياالستثمارية وجد أن هناك عالقة طردية تتفق مع المنطق          

 مـن   الزراعـي حصولية واالستثمار   ناحية والعرض الحقيقى لألرصدة النقدية القابلة لإلقراض والمساحة الم        
وبدراسة العوامل المؤثرة على العرض النقدى من االئتمان وجد أن أهم تلك العوامل هو الطلب               . ناحية أخرى 

 قيمة الودائع والمدخرات، إجمـالي التمويـل        إجماليعلى االئتمان االستثمارى فى العام السابق، سعر الفائدة،         
  . وإجمالي االستثمار الزراعيالزراعيوف والدخل الداخلي للبنك والسحب على المكش
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٢٣٢٠ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
لدراسة كفاءة ومؤشرات االستثمارات القوميـة والزراعيـة وانعكاسـات          ) ٢٠١٠(      فى دراسة ألبو دنيا     

االستثمارات على النمو في القطاع الزراعي المصري، أوضحت انخفاض كفاءة االستثمار في القطاع العـام،               
 معـدل  القطاع الخاص، وانخفاض مضاعف االستثمار القومي الخاص، وزيـادة         ووجود كفاءة فى استثمارات   

 االستثمار بالقطـاع    معدلالتكثيف الرأسمالي ، كما بين معايير كفاءة توزيع االستثمارات حيث تبين انخفاض             
ـ               ة الزراعي عن باقي القطاعات االقتصادية األخرى، انخفاض معامل القيمة المضافة للعامل فى قطاع الزراع

كما تبين عدم كفاءة االستثمارات فى القطاع العـام الزراعـي، بينمـا توجـد كفـاءة فـى       . ومعيار التوظف 
  .االستثمارات الزراعية بالقطاع الخاص

 أن الزراعي االستثمار كفاءة الزراعي االستثمار كفاءة قياس منن تبی) ٢٠١٣( لنادية سنة دراسة       في 
 االستثمار معدل أن یتضح حیث) ١٩٩٢-٢٠١١( خالل الفترة ٠,٦٥ يحوال بلغ االستثمار معدل متوسط

 النخفاض وذلك الزراعي فى القطاع االستثمار كفاءة على یدل مما الصحيح الواحد من أقل كان الزراعي
 االستثمار على العائد متوسطن أن تبی كما، الزراعي الناتج من واحدة وحدة إلنتاج الالزمة االستثمار قيمة

 الزراعي االستثمار على العائد أن یتضح حیث، ٨٣,٤ حوالي بلغقد ) ١٩٩٢-٢٠١١ (الفترة خالل الزراعي
 مضاعف متوسطأن و . الزراعي فى القطاع االستثمار كفاءة على یدل مما الصحيح الواحد منر كب أكان

 مضاعف أن ضحیت حیث خالل نفس الفترة ، ٦,٤ حوالي الفترة خالل بلغ قد الزراعي فى القطاع االستثمار
 فى القطاع االستثمار كفاءة على یدل مما الصحيح الواحد منر كب أكان الزراعي فى القطاع االستثمار
 .الزراعي

  مشكلة البحث 
 فى مصر، وقد ظهرت فى اآلونـة  الزراعي        تعتبر مشكلة التمويل من أهم المشاكل التى تواجه القطاع         

 بدور المؤسسات التمويلية فى توفير هذا التمويل وفقاً لسياسة تؤدى إلـى             األخيرة الكثير من المشاكل المتعلقة    
ة المـصرفي هل تؤدى مؤسسات التمويـل      : زيادة االستثمارات الزراعية ومن ثم فإن مشكلة البحث تتمثل فى         

ميـة  دورها فى توفير االئتمان المناسب والذي ينعكس إيجابياً في تحقيق حجم االستثمارات التى تؤدى إلى التن               
   فى مصر؟    الزراعيفى القطاع 

 تؤديه هذه المؤسسات التمويليـة      الذي   من هنا تأتى أهمية هذا البحث والتى تتمثل فى دراسة وتحليل الدور             
  .الزراعيفى تنمية القطاع 

  هدف البحث
ارات           يهدف البحث إلى وصف وتحليل دور أهم المؤسسات التمويلية الزراعية فى تمويـل االسـتثم              

 تؤديه تلك المؤسسات ومدى نجاحها فى تحقيق أهـدافها، والوقـوف      الذيالزراعية وذلك للتعرف على الدور      
على األساليب التى يمكن إتباعها لحل المشكالت التى تواجه هذه المنظمات لتفعيل دورها فى تحقيـق التنميـة     

 الزراعـي  التمويلية وخاصة البنـك      الزراعية، وذلك من خالل التعرف على الوضع الراهن لدور المؤسسات         
  :، وكذلك التعرف علىالمصري
  وتطور قيمة االئتمان المقدم لهالزراعيمصادر تمويل القطاع . 
 قياس بعض مؤشرات كفاءة االستثمار الزراعي. 
 دور المؤسسات التمويلية وسياستها تجاه إحداث التنمية الزراعية. 
  على معامل االستقرار النقدىالزراعيطاع  على القالمصرفيبعض مؤشرات أثر االئتمان . 

  : الطريقة البحثية ومصادر البيانات
      لتحقيق أهداف البحث تم استخدام األسلوب الوصفى والكمى فـى معالجـة موضـوعات البحـث مـع                

 وقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة عـن          . االستعانة ببعض األساليب الرياضية   



٢٣٢١ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
، والجهـاز المركـزى للتعبئـة العامـة         المـصري  الزراعيالمؤسسات التمويلية المختلفة والتى منها البنك       

، و وزارة التخطيط، كما تم االعتماد على بعض األبحاث والدراسـات            المصريواالحصاء، والبنك المركزى    
  . السابقة المرتبطة بموضوع البحث

  نتائج البحث ومناقشتها
  ع الزراعي مصادر تمويل القطا

تتعدد مصادر التمويل الزراعي فى مصر ويمكن تقسيمها أسواق ائتمان رسمية وأسواق ائتمان غيـر               
رسمية وتنقسم  أسواق االئتمان الرسمية  إلى مصادر تمويل ومصادر غير  مصرفية ، أسوق االئتمان غيـر                   

  :الرسمية حصرها فى الشكل التالى

  
  

  :الوضع الراهن لالستثمار الزراعي:  أوالَ
 المصري فى تمويل االستثمارات الزراعية وجب علينـا  المصرفي يقوم به الجهاز     الذيلمعرفة الدور   

الوقوف علي كفاءة هذه االستثمارات ولذلك تم دراسة بعض مؤشرات الكفاءة لالسـتثمارات الزراعيـة فـى                 
  ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى ٢٠٠٠/٢٠٠١ مصر خالل الفترة

 

  ٢٠١٧/٢٠١٨ إلى ٢٠٠٠/٢٠٠١عض مؤشرات كفاءة االستثمار الزراعي فى مصر خالل الفترة ب
ر  ، التنمية عملية نجاح ؤدى إلى ت والتي الزراعي االستثمارمل المؤثرة علي    االتمويل من أهم العو    یعتب

م  زيادة على قدرتها على الزراعيةحيث تؤثر الموارد     ن بی عهـا وتوزي المتاحـة  الزراعيـة ات االستثمار حج
ة  إنتاجية كفاءة أعلى لتحقيق البرامج مختلف قيـاس كفـاءة االسـتثمارات الزراعيـة بـبعض          ن یمكو،  ممكن

  :المؤشرات منها

 مصادر التمويل واالئتمان الريفي

 أسواق ائتمان رسمية أسواق ائتمان غير رسمية

  مؤسسات غري مصرفية
   التعاونيات -١
  ة المحلية  صندوق التنمي-٢
   الصندوق االجتماعي-٣
   صناديق التأمين -٤
 وبيوت المال ة لجان الزكا-٥
 الجمعيات األهلية-٦

 

  مؤسسات مصرفية
  البنك الزراعي المصري-١
  البنوك التجارية-٢
 بنوك االستثمار واألعمال-٣

 التجار والوسطاء -١
 الشركات والمصانع -٢
 األقارب واألصدقاء -٣
 جماعات االدخار الدائري -٤

 المرابون -٥
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٢٣٢٢ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
 الناتج من واحدة وحدة إلنتاج الالزمةات االستثمار حجم االستثمار معدل یوضحو :االستثمار معدل

 المحلي الناتج/  الزراعي االستثمار = تثماراالس معدل: التالية المعادلة خالل من حسابھ یتم والزراعي
   .الزراعي

 االستثمار الزراعي كفاءةودة وجعلى الواحد الصحيح عن  االستثمار معدل انخفاض قيمة یعتبر حیث
  .  المعدل هذا بزیادةالعكس و

يتراوح  االستثمار الخاص خالل فترة الدراسة يحقق كفاءة حيث معدليتضح أن ) ١(        من الجدول رقم 
 بينما االستثمار العام ال يحقق الكفاءة خالل فترة الدراسة وذلك يرجع إلى أن االستثمار العام ٠,١، ٠,٠١بين 

فى الغالب يكون فى البنية األساسية من شق ترع وطرق وغيرها وأن أهداف االستثمارات العامة هي جذب 
  .االستثمارات الخاصة

 االستثمار من واحدة وحدة من المتولد الناتج قيمة االستثمارعلى  العائد یوضح: االستثمار على العائد
  . االستثمار / الزراعي المحلي الناتج= االستثمار على العائد: التالية المعادلة خالل منويمكن حسابه 
 فى االستثمار كفاءةعلى  يدل الصحيح الواحد عن االستثمار على العائد قيمة ارتفاع یعبر حیث

  .االستثمار معدل معكوس االستثمار على العائد یعتبرو، يالزراعالقطاع 
يتضح أن االستثمارات الزراعية الخاصة تتسم بالكفاءة حيث كان متوسط ) ١(           ومن الجدول رقم 

 عامي ٧٠، ١٠ وتراوح حده األدني واألقصي بين ٢٩ حواليالعائد علي االستثمار خالل فترة الدراسة 
  . على الترتيب٢٠١١/٢٠١٢، ٢٠٠١/٢٠٠٢

 االستثمار والعائد علي االستثمار ومضاعف االستثمار معدل(مؤشرات كفاءة االستثمارات ): ١(جدول رقم 
  ٢٠١٨-٢٠١٧ إلى ٢٠٠١-٢٠٠٠خالل الفترة  )الزراعي

  مضاعف االستثمار جمالياإل عام  خاص جمالياإل عام خاص  السنوات  العائد علي االستثمار  معد ل االستثمار
٣٤,٨  ٦,٧ ٠,٠٧ ١٠,٣ ٠,١٥  ١٣,٤  ٠,١٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٢,٤  ٦,٧ ٠,٠١ ٩,٩ ٠,١٦ ٦٧,٨ ٠,١٠ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
١,٧- ١٠ ٠,٠٢ ٢٠ ٠,١ ٦٢,٧ ٠,٠٥ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
٤,٧ ٩,٢ ٠,٠١ ١٧,٣ ٠,١١ ٦٧,٨ ٠,٠٦ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
٤٣,٥- ١٠,٢ ٠,٠٢ ١٧,٧ ٠,١ ٥٩,١ ٠,٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
١٠,٤ ١٠,٢ ٠,٠٠١ ١٥,٦ ٠,١ ٢٠٧,٤ ٠,٠٦ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
٧٢- ١٢,٨  ٠,٠١ ١٨,٧ ٠,٠٨ ١٢٩,٥ ٠,٠٥ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٤٦,٨ ١٤ ٠,٠١ ٢١,٧ ٠,٠٧ ١٣٥,١ ٠,٠٥ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
١٨,٥- ١٩,٧ ٠,٠١ ٣٢,٩ ٠,٠٥ ١١٢ ٠,٠٣ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
٢١٤- ٢٣,٩ ٠,٠١ ٤١,٦ ٠,٠٤ ١٠١ ٠,٠٢ ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
٣٢٢,٢ ٢٧,٨ ٠,٠١ ٥٣,٤ ٠,٠٤ ٩٨,٤ ٠,٠٢ ٢٠١٠/٢٠١١ 
٠,٩٤ ٣٥,٢ ٠,٠٥ ٦٩,٩ ٠,٠٣ ٢١,١ ٠,٠١ ٢٠١١/٢٠١٢ 
٧ ٢٥ ٠,٠٥ ٣٨,٥ ٠,٠٤ ٢٠,٣ ٠,٠٣ ٢٠١٢/٢٠١٣ 
٩,٨ ٢٠,٨ ٠,٠٤ ٣٢,٣ ٠,٠٥ ٢٤,٤ ٠,٠٣ ٢٠١٣/٢٠١٤ 
٢٠,٧ ٢٠,٨ ٠,٠٤ ٣٣,٩ ٠,٠٥ ٢٦,٠ ٠,٠٣ ٢٠١٤/٢٠١٥ 
١٤,١ ١٩,٦ ٠,٠٥ ٢٨,٤ ٠,٠٥ ٢١,٤ ٠,٠٤ ٢٠١٥/٢٠١٦ 
١٤,٣ ١٨,٢ ٠,٠٦ ٢٣,٤ ٠,٠٥ ١٦,٨ ٠,٠٤ ٢٠١٦/٢٠١٧ 
٣٥,١ ٢٠,٢ ٠,٠٤ ٣١,١ ٠,٠٥ ٢٣,٩ ٠,٠٣ ٢٠١٧/٢٠١٨ 

 ٩,٦ ١٧,٢ ٠,٠٣ ٢٨,٧ ٠,٠٧ ٦٧,١  ٠,٠٥ المتوسط
  بالملحق) ۱(جمعت وحسبت من جدول رقم : المصدر

  

  االستثمار مضاعف
 تغیر من المتولد الناتج قيمة فى التغيرقدار مهو ) زكین (االقتصاديفه  عركما االستثمار مضاعف       

 إنفاق كل حیث، االستثمار زيادة عن لناشئا الناتج فى النهائية زيادةأو هو ال، واحدة بوحدة االستثمار



٢٣٢٣ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
للميل  وفقاً االستهالكي اإلنفاق زيادةؤدى إلى ی االستثمار من الناشئ الناتج أن كمار كب أدخل یولد استثماري

  : التالية المعادلة خالل من حسابه یتمو. الناتج زيادةؤدى إلى ی التاليب ولالستهالك الحدي
  االستثمار فى التغير ÷ المحلي الناتج فى التغير = االستثمار مضاعف

  الزراعي االستثمار فى كفاءةود ج على والصحيح الواحد عن االستثمار مضاعف قيمة ارتفاع یدل حیث 
 خالل فترة البحث يحقق كفاءة حيث يزيد عن االستثمار مضاعفمن الجدول السابق يتضح أن 

 ٦,٥يستثمر فى الزراعة يحقق زيادة فى الدخل  أى كل جنيه ٦,٥الواحد الصحيح فى كل السنوات بمتوسط 
كما يتضح .  والظروف األمنية المرتبط بها٢٠١١ وهى السنة التالية لثورة يناير ٢٠١١/٢٠١٢جنيه، ماعدى 

من المضاعف إنخفاض االستثمارات المقدمة للقطاع الزراعي بالنسبة للناتج القومي، وبالتالى التمويل المقدم 
 .لقطاع الزراعي لالمصرفيمن القطاع 

  : المصرفي من الجهاز الزراعيتطور قيمة االئتمان الممنوح للقطاع : ثانياً
 دوراً هاماً فى النظم االقتصادية المعاصرة، كوسيلة من وسائل الدفع بعد تزايد الزراعي       يؤدى التمويل 

 الذيى الواسع، ومن ثم فإن التغير ، واتساع قدرتها على توفير النقود بالمعناالقتصاديدور البنوك فى النشاط 
، يؤثر تأثيراً القومي تقدمه البنوك إلى سائر قطاعات االقتصاد الذي المصرفييحدث فى حجم االئتمان 

 عبر الزمن، المصرفيومن المالحظ أن هناك تزايداً يحدث فى االئتمان . ملموساً فى حجم السيولة النقدية
من ناحية، وتزايد أهمية دور البنوك فى تجميع الودائع وإقراضها من  االقتصادينظراً لتعاظم حجم النشاط 

 دوراً هاماً الزراعيوللتمويل . ناحية أخرى، فضالً عن تزايد الوعى نحو التعامل مع البنوك وتوسيع أنشطتها
، ويرجع هذا الدور الهام إلى ما تعانية جمهورية مصر العربية من مشكالت الزراعيفى زيادة اإلنتاج 

 الزراعيت تزايد اإلنتاج معدالت تفوق معدالقتصادية عديدة، حيث تتمثل هذه المشكالت فى تزايد السكان با
، مما الزراعيوانخفاض مستوى دخول األفراد وتفتت الحيازات الزراعية وقلة تكوين رأس المال فى القطاع 

، وتوفير العمالة، ورفع الزراعي بهدف زيادة اإلنتاج الزراعيأدى إلى تزايد االهتمام بسياسة اإلقراض 
، مما يتطلب التوسع فى اإلقراض، ووضع سياسة تتفق مع السياسات القوميمستوى الدخل الفردى و

ومن ثم .  وتنميتهالزراعياالستثمارية للدولة وطبيعة كل محصول وكل منطقة، بما يساهم فى زيادة اإلنتاج 
، يؤثر تأثيراً القومي تقدمه البنوك لقطاعات اإلقتصاد الذي المصرفي يحدث فى حجم االئتمان الذيفإن التغير 

  . ملموساً على حجم السيولة النقدية لهذه القطاعات
 من الجهاز الزراعي، تبين أن متوسط قيمة االئتمان الممنوح للقطاع )٢(   وباستعراض بيانات الجدول رقم 

 قيمة إجماليمن متوسط % ٤,٥ حوالييمثل  مليار جنيهاً ٢٢ حوالي الجارية قد بلغ باألسعار المصرفي
، )٢٠١٦/٢٠١٧ - ٢٠٠٠/٢٠٠١(  مليار جنيهاً، وذلك خالل الفترة٥٠٥ حوالي والبالغ المصرفياالئتمان 

 قيمة إجماليمن متوسط % ٣٢ حوالي مليار جنيهاً فى المتوسط تمثل ٧ حواليحيث قدمت البنوك التجارية 
 ١٥ حوالي) الزراعي للتنمية واالئتمان الرئيسيالبنك ( المصري راعيالز، كما قدم البنك المصرفياالئتمان 

 قيمة االئتمان الممنوح لقطاع الزراعة من الجهاز إجماليمن متوسط % ٦٨ حواليمليار جنيهاً تمثل 
  . المصرفي

          يتضح من ذلك أن البنك الزراعي المصري، قد ساهم بنسبة كبيرة فـى االئتمان الممنوح للقطاع
 خالل تلك الفترة، رغم تعامل البنك وفقاً لقواعد السوق، وتوقع المنافسة من البنوك األخرى غير الزراعي

الزراعية فى تقديم االئتمان لقطاع الزراعة، وكذلك بعد السماح للقطاع الخاص باإلتجار فى كافة مستلزمات 
  .  اإلنتاج

القروض الزراعية، المقدمة من البنوك التجارية للقطاع ، أن قيمة )٢(        ويتبين من بيانات الجدول رقم 
، بنسبة ٢٠٠٠/٢٠٠١ مليار جنيه وذلك خالل عام ٥,٣ حوالي الجارية، قد زادت من باألسعار الزراعي

 ٢٠١٨)ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الثامن د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٣٢٤ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
 مليار جنيهاً ١٦,٩ حوالي، والبالغ الزراعي للقطاع المصرفي االئتمان إجماليمن % ٣١,٤ حواليبلغت 

 إجماليمن % ٤١,٧ حوالي، بنسبة بلغت ٢٠١٦/٢٠١٧ مليار جنيه خالل عام ١١ حواليلنفس العام، إلى 
  .  مليار جنيهاً لنفس العام٢٦,٤ حوالي، والبالغ الزراعي للقطاع المصرفياالئتمان 

 الجارية، للقروض الممنوحة من البنوك التجارية فإنه باألسعار العام الزمني االتجاه       وبحساب معادلة 
 لمعامل التحديد اإلحصائية، ثبوت المعنوية )١(والشكل رقم ) ٣(بالجدول رقم ) ١(ادلة رقم يتبين من المع

من % ٣,٨ حوالي مليون جنيهاً، يمثل ٢٦٦,٥ حواليويعني ذلك أن مقدار الزيادة السنوية فى قيمة القروض 
  .متوسط الفترة

 الجارية، فقد باألسعار صريالم الزراعيأما بالنسبة لقيمة القروض الزراعية الممنوحة من البنك 
 مليار ١١,٦ حوالي، من )٢(زادت خالل الفترة المذكورة سابقاً، كما هو واضح من بيانات الجدول رقم 

 الممنوح للقطاع المصرفي االئتمان إجماليمن % ٦٨,٦ حوالي، تمثل ٢٠٠٠/٢٠٠١جنيهاً خالل عام 
من % ٥٨,٣ حوالي، تمثل ٢٠١٦/٢٠١٧ عـام  مليار جنيهاً خالل١٥,٤ حوالي لنفس العام، إلى الزراعي
 مليار جنيه ١١,٩ حوالي لنفس العام، ثم انخفضت قيمة القروض الزراعية إلي المصرفي االئتمان إجمالي

 الزراعي للقطاع المصرفي االئتمان إجماليمن % ٦١,٩ حوالي، بنسبة بلغت ٢٠٠٨/٢٠٠٩وذلك خالل عام 
% ٧٠ حوالي، بنسبة بلغت ٢٠١٢/٢٠١٣ليار جنيه خالل عام  م١٤,٢ حواليلنفس العام، إلى أن وصلت 

  .   لنفس العامالزراعي للقطاع المصرفي االئتمان إجماليمن 
 إجمالي وأهميته النسبية إلى المصرفي من الجهاز الزراعيحجم االئتمان الممنوح للقطاع ): ٢(جدول رقم 

  ).٢٠١٦/٢٠١٧ - ٢٠٠٠/٢٠٠١(  الجارية خالل الفترةباألسعار المصرفي االئتمان
  )بالمليون جنيه: القيمة(

  البنوك التجارية
االقراص والخصم للقطاع 

 الزراعي
البنك الزراعي 

 السنوات *المصري

 % القيمة % القيمة

 إجمالي
االئتمان 
 المصرفي
للقطاع 
 الزراعي

 إجمالي
االقراص 

والخصم للجهاز 
 المصرفي

لالئتمان % 
 الزراعي

من االئتمان 
 المصرفي

٧,٠ ٢٤١٤٧٠ ١٦٨٧٥ ٦٨,٦ ١١٥٧٥ ٣١,٤ ٥٣٠٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٦,٨ ٢٦٦١٠٠ ١٨١٧٩ ٦٨,٦ ١٢٤٦٣ ٣١,٤ ٥٧١٦ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
٦,٦ ٢٨٤٧٢٢ ١٨٦٩٤ ٧٣,٤ ١٣٧٢٦ ٢٦,٦ ٤٩٦٨ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
٦,٩ ٢٩٦١٩٩ ٢٠٤٥٦ ٧٢,٨ ١٤٨٩١ ٢٧,٢ ٥٥٦٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
٧,١ ٣٠٨١٩٥ ٢١٩٢٦ ٧٠,٦ ١٥٤٨٥ ٢٩,٤ ٦٤٤١ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
٦,٧ ٣٢٤٠٣١ ٢١٦٢٤ ٧٣,٥ ١٥٨٩٣ ٢٦,٥ ٥٧٣١ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
٦,٦ ٣٦٤٠١٥ ٢٤٠٥١ ٦٧,١ ١٦١٣٦ ٣٢,٩ ٧٩١٥ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٥,٨ ٤٠١٤٢٥ ٢٣١٣٥ ٧١,٤ ١٦٥١٤ ٢٨,٦ ٦٦٢١ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٤,٥ ٤٢٩٩٥٧ ١٩١٥٨ ٦١,٩ ١١٨٥٦ ٣٨,١ ٧٣٠٢ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
٤,٠ ٤٦٥٩٩٠ ١٨٧٨٩ ٦٥,٩ ١٢٣٧٩ ٣٤,١ ٦٤١٠ ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
٥,١ ٤٧٤١٣٩ ٢٤٣٧٣ ٦٢,٦ ١٥٢٥٩ ٣٧,٤ ٩١١٤ ٢٠١٠/٢٠١١ 
٤,١ ٥٠٦٧٣٦ ٢١٠١٦ ٧٠,٤ ١٤٧٩٦ ٢٩,٦ ٦٢٢٠  ٢٠١١/٢٠١٢ 
٣,٧ ٥٤٩١٢٠ ٢٠٤٤٢ ٦٩,٦ ١٤٢٢٣ ٣٠,٤ ٦٢١٩  ٢٠١٢/٢٠١٣ 
٣,٩ ٥٨٧٨٥٢ ٢٢٨٧٩ ٧٠,٢ ١٦٠٦٥ ٢٩,٨ ٦٨١٤  ٢٠١٣/٢٠١٤ 
٣,٨ ٧١٧٦٢٩ ٢٦٩٧١ ٦٨,٧ ١٨٥٣٣ ٣١,٣ ٨٤٣٨ ٢٠١٤/٢٠١٥ 
٣,٠ ٩٤٢٧٢٧ ٢٨٠٩٥ ٦٢,٨ ١٧٦٣٣ ٣٧,٢ ١٠٤٦٢ ٢٠١٥/٢٠١٦ 
١,٨ ١٤٢٦٤٥٧ ٢٦٣٨٠ ٥٨,٢ ١٥٣٦٩ ٤١,٨  ١١٠١١ ٢٠١٦/٢٠١٧ 

  ٤ ٥٠٥١٠٤ ٢١٩٤٤ ٦٧,٨  ١٤٨٧٠ ٣٢,٢ ٧٠٧٣  المتوسط
  .، أعداد مختلفةالتقرير السنوي ،البنك الزراعي المصري* -: المصدر

    . أعداد مختلفةالمجلة االقتصادية، المصري ىالبنك المركز**  -
  



٢٣٢٥ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
 مصرفيال من الجهاز الزراعي العام لالئتمان الممنوح للقطاع الزمنيمعادالت االتجاة ): ٣(جدول رقم 

  ).٢٠١٦/٢٠١٧ –٢٠٠٠/٢٠٠١(الفترة   الجارية خاللباألسعار

 انالبيـــ
رقم 

 المعادلة
 ادالتالمع

  المتوسط 
 الحسابى

 معدل
التغير 
  %السنوي

 " ف"قيمة  ٢ر

  االقروض والخصم الممنوحة 
  من البنوك التجارية للقطاع 

 )بالمليون جنيه(الزراعي 

)١(  
 

  هـس٢٦٦,٥ + ٤٦٧٤,٥ = هـ^ص
)           ٢٠,٤ ٠,٥٨ ٣,٨ ٧٠٧٣  )**٤,٦)     (٧,٨**  

  القروض الممنوحة من 
   المصري الزراعيالبنك 
 )بالمليون جنيه(

)٢(  
 

   هـ س٢١٣,٣ + ١٢٩٥١ =هـ^ص
)     ٦,٣٦  ٠,٣٠  ١,٤ ١٤٨٧٠)*        ٢,٥)      (١٤,٩٥*  

   االئتمان الممنوح إجمالي
   الزراعيللقطاع 

 )ون جنيهبالملي(

)٣(  
  

   هـ س٤٧٩,٨ + ١٧٦٢٥ = هـ^ص
)   ١٨,٨ ٠,٥٦ ٢,٢ ٢١٩٤٤)*         ٤,٣٦)      (١٥,٤٧** 

   المصرفي االئتمان إجمالي
 )بالمليون جنيه(

)٤(  
  

   هـ س٤٩١٨٧,٨ + ٦٢٤١٤= هـ^ص
)          ٣٣,٩ ٠,٦٩ ٩,٧  ٥٠٥١٠٤ )**٥,٨)    (٠,٧٢** 

  ٠,٠٥معنوى عند مستوى    * ٠,٠١معنوى عند مستوى     ** ١٠٠× لمتوسط ا÷ قيمة ب  = السنوي التغير معدل  
  .١٧، ........ ،٢ ، ١السنوات = هـ .          الجاريةباألسعارالقيمة التقديرية للقروض الممنوحة  = هـ^ص:    حيث

  .المحسوبة) ت(قواس تمثل قيمة االرقام بين األ      (   ) .   المحددةعامل الزمن وفقاً للفترة الزمنية  = هـ        س
  ).٢(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر

  
  

 المصرفي من الجهاز الزراعي العام لالئتمان الممنوحة للقطاع الزمني االتجاهمعادالت ): ١(شكل رقم 
   .٢٠١٦/٢٠١٧ - ٢٠٠٠/٢٠٠١ الجارية خالل الفترة باألسعار
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٢٣٢٦ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
 الزراعـي  الجارية، للقروض الممنوحة مـن البنـك   باألسعار العام  الزمني االتجاهوبحساب معـادلة   

 لمعامـل التحديـد     اإلحصائية، عدم ثبوت المعنوية     )٣(بالجدول رقم   ) ٢( فقد تبين من المعادلة رقم       المصري
  . ور حول متوسطها الحسابي تدالمصري الزراعيويعني أن قيمة القروض الممنوحة من البنك 

 لقطاع الزراعة المصرفي االقراص الممنوح من الجهاز إجماليأيضاً، أن ) ٢(     وتبين بيانات الجدول رقم 
% ٧ حوالي، يمثل ٢٠٠٠/٢٠٠١مليار جنيهاً، وذلك خالل عام ١٦,٨٨ حوالي الجارية، قد تزايد من باألسعار

، بنسبة ٢٠١٦/٢٠١٧ مليار جنيهاً خالل عام ٢٦,٤ حواليإلى  لنفس العام، المصرفي االئتمان إجماليمن 
 العام الزمني االتجاهوبحساب معادلة .  لنفس العامالمصرفي االئتمان إجماليمن % ١,٨ حواليبلغت 

 لمعامل التحديد اإلحصائيةثبوت المعنوية ) ٣(بالجدول رقم ) ٣( الجارية تبين من المعادلة رقم باألسعار
% ٢,٢١ حوالي مليون جنيهاً، يمثل ٤٧٩,٨ حواليدار الزيادة السنوية فى قيمة القروض ويعني ذلك أن مق
  .من متوسط الفترة

، فقد  )٢( توضحه بيانات الجدول رقم      الذي الجارية و  باألسعار المصرفي االئتمان   جماليأما بالنسبة إل  
 مليـار  ١٤٢٦,٥ حـوالي  ، إلـى ٢٠٠٠/٢٠٠١مليار جنيهاً خالل عام ٢٤١,٥ حواليلوحظ أنه قد تزايد من     

  .٢٠١٦/٢٠١٧جنيهاً خالل عام 
، )٣(، بالجدول رقم )٤( الجارية، فإن المعادلة رقم باألسعار العام الزمني االتجاه      وبحساب معادلة 

 ٤٩,٢ حوالي، وأن مقدار الزيادة السنوية قد بلغ ٠,٦٩ حواليتوضح  ثبتت المعنوية لمعامل التحديد البالغ 
  .  خالل فترة البحثالمصرفي قيمة االئتمان إجماليمن متوسط الفترة من % ٩,٧ حوالي يعادل مليار جنيهاً،

 فى تمويل الرئيسي يؤدى الدور المصري الزراعي        وترتيباً على ما تقدم، فإنه يمكن القول أن البنك 
 العام السنويالمتوسط األنشطة الزراعية بالمقارنة بالمصادر األخرى، فقد أحتل مركز الصدارة، من حيث 

من % ٦٨ حواليلجملة القروض المخصصة لقطاع الزراعة، فقد بلغت نسبة ما قدمه هذا البنك لهذا القطاع 
، %٣٢ حوالي، يليه البنوك التجارية بنسبة بلغت الزراعي المقدم للقطاع المصرفي حجم االئتمان إجمالي

تعظيم الربح بأقل تكاليف  حيث أن هدفها األساسي هووهذا يعد من القرارات االقتصادية للبنوك التجارية 
ومخاطرة، مما أدي إلى إهتمام هذه البنوك بالمشروعات التجارية، والصناعية، وتجنب اإلدارة فى تلك البنوك 

مما يؤكد أهمية وجود . تقديم القروض لألنشطة الزراعية لما يكتنفها من مخاطر اقتصادية وطبيعية متعددة
  .الزراعيصص، بل ويعتبر من األمور الحتمية وضرورة تفرضها طبيعة النشاط بنك زراعى متخ

 من الزراعي، تبين أن متوسط قيمة االئتمان الممنوح للقطاع )٤(         وباستعراض بيانات الجدول رقم 
 اليإجممن متوسط % ٣,٥ حوالي مليار جنيهاً يمثل ٢٤,٩  حوالي الثابية قد بلغ باألسعار المصرفيالجهاز 

 - ٢٠٠٠/٢٠٠١( مليار جنيهاً، وذلك خالل الفترة ٤٨٥,٦ حوالي والبالغ المصرفيقيمة االئتمان 
 مليار جنيهاً فى ١٧,١، ٧,٨ حوالي، حيث قدمت البنوك التجارية، والبنك الزراعي المصري )٢٠١٦/٢٠١٧

تيب من متوسط  على الترالمصرفي قيمة االئتمان إجماليمن متوسط % ٦٨، %٣٢ حواليالمتوسط تمثل 
  . المصرفي قيمة االئتمان الممنوح لقطاع الزراعة من الجهاز إجمالي

أن قيمة القروض الزراعية المقدمة من البنوك ) ٢(و الشكل ) ٤(حيث يتبين من بيانات الجدول رقم 
 مليار جنيه وذلك خالل عام ١٢,٤ حوالي الثابتة قد تناقصت من باألسعار الزراعيالتجارية للقطاع 

 مليار جنيه ٤,٧٨، ثم إلى ٢٠٠٩/٢٠١٠عام % ٥٣ حوالي مليار جنيه بنسبة بلغت ٦,٤، إلى ٢٠٠٠/٢٠٠١
من قيمة القروض الزراعية المقدمة من البنوك التجارية للقطاع % ٦٠,٥ حوالي بنسبة ٢٠١٧/ ٢٠١٦عام 

 البنوك التجارية ، بالرغم من تناقص قيم القروض المقدمة من٢٠٠٠/٢٠٠١ الثابتة عام باألسعار الزراعي
 المصرفي الثابته زادت نسبة مساهمتها فى القروض الزراعية الممنوحة للقطاع الزراعي من الجهاز باألسعار

  .٢٠١٦/٢٠١٧عام  % ٣٨ إلى ٢٠٠١ / ٢٠٠لعام % ٣١من 



٢٣٢٧ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
 االئتمان إجمالي وأهميته النسبية إلى المصرفي من الجهاز الزراعيحجم االئتمان الممنوح للقطاع ): ٤(جدول رقم 
  )بالمليون جنيه: القيمة). (٢٠١٦/٢٠١٧ - ٢٠٠٠/٢٠٠١(  الثابتة خالل الفترةباألسعار المصرفي    

  البنوك التجارية
اإلقراص والخصم 
 للقطاع الزراعي

البنك الزراعي 
 السنوات *المصري

 % القيمة % القيمة

 إجمالي
االئتمان 
 المصرفي
للقطاع 
 الزراعي

 إجمالي
اإلقراص 
 والخصم
للجهاز 
 المصرفي

لالئتمان % 
 من الزراعي

االئتمان 
 المصرفي

األسعار 
القياسية 
  للجملة

٤٤ ٧ ٥٤٨٥٧٣ ٣٨٣٣٧ ٦٩ ٢٦٢٩٦ ٣١  ١٢٠٤١ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٤٦,٨ ٧ ٥٦٨٢٢٨ ٣٨٨١٩ ٦٩ ٢٦٦١٣ ٣١ ١٢٢٠٦ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
٥٣,٦ ٧ ٥٣١٥٧٦ ٣٤٩٠٢ ٧٣ ٢٥٦٢٦ ٢٧ ٩٢٧٢٥ ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٦٢,٧ ٧ ٤٧٢٣٩٧ ٣٢٦٢٥ ٧٣ ٢٣٧٤٩ ٢٧ ٨٨٧٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٦٦ ٧ ٤٦٦٨٩٢ ٣٣٢١٦ ٧١ ٢٣٤٥٩ ٢٩ ٩٧٥٨ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
٧٠,٧ ٧ ٤٥٨٦٣٨ ٣٠٦٠٧ ٧٤ ٢٢٤٩٧ ٢٧ ٨١١٢ ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٧٧,٧ ٧ ٤٦٨٥٧٧ ٣٠٩٦٠ ٦٧ ٢٠٧٧١ ٣٣ ١٠١٨٩ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٩٤,١ ٦ ٤٢٦٥٨٢ ٢٤٥٨٥ ٧١ ١٧٥٤٩ ٢٩ ٧٠٣٦ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٨٨,٨ ٥ ٤٨٤٢٢٧ ٢١٥٧٦ ٦٢ ١٣٣٥٢ ٣٨ ٨٢٢٤ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
١٠٠ ٤ ٤٦٥٩٩٠ ١٨٧٨٩ ٦٦ ١٢٣٧٩ ٣٤ ٦٤١٠ ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
١١٤,٨ ٥  ٤١٣١٧١ ٢١٢٣٩  ٦٣  ١٣٢٩٧ ٣٧ ٧٩٤٢ ٢٠١٠/٢٠١١  
١١٧,٦ ٤  ٤٣٠٩٨٣ ١٧٨٧٤ ٧٠  ١٢٥٨٤  ٣٠  ٥٢٩٠  ٢٠١١/٢٠١٢ 
١٢١,٥ ٤  ٤٥١٨٧٠  ١٦٨٢٢ ٧٠  ١١٧٠٤  ٣٠  ٥١١٨  ٢٠١٢/٢٠١٣  
١٢٦,٨ ٤  ٤٦٣٦٩١  ١٨٠٤٧ ٧٠  ١٢٦٧٢  ٣٠  ٥٣٧٥ ٢٠١٣/٢٠١٤  
١٥٦,٨ ٤  ٤٥٧٦٦٣  ١٧٢٠١ ٦٩  ١١٨١٩  ٣١  ٥٣٨١ ٢٠١٤/٢٠١٥  
١٧٨,٥ ٣  ٥٢٨٢٦٦  ١٥٧٤٣ ٦٣  ٩٨٨١  ٣٧  ٥٨٦٢ ٢٠١٥/٢٠١٦  
٢٣١,١ ٢  ٦١٧٢٣٣  ١٢٧٠٠ ٥٨,٢  ٦٦٥٠ ٤١,٨  ٤٧٦٥ ٢٠١٦/٢٠١٧  

 - ٣,٥ ٤٨٥٥٣٢  ٢٤٩٤٣,٦ ٦٨,٨ ١٧١١١  ٣١,٢  ٧٧٥٦,٣  المتوسط
  ك الدولىالبن) ١٠٠ = ٢٠١٠(حسبت باستخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة 

  .   ، أعداد مختلفةالسنويالتقرير ، المصري الزراعيالبنك * : المصدر
   .، أعداد مختلفةالمجلة االقتصادية، المصري ىالبنك المركز**           

معادالت االتجاه الزمني العام لالئتمان الممنوحة للقطاع الزراعي من الجهاز المصرفي ): ٢(شكل رقم 
  .٢٠١٦/٢٠١٧ - ٢٠٠٠/٢٠٠١ الفترة  الثابتة خاللباألسعار

  

  
  

  

بالجـدول رقـم    ) ١( الثابتة، فإنه يتبين من المعادلة رقم        باألسعار العام   الزمني االتجاه      وبحساب معادلة   
، وأن مقدار   ٠,٨٣، وقد بلغت قيمته     ٠,٠١ لمعامل التحديد عند مستوى      اإلحصائيةتوضح ثبوت المعنوية    ) ٥(

 قيمـة   إجمـالي من متوسط الفترة من     % ٥,٥ حوالي مليون جنيهاً، يعادل     ٤٣٠ اليحوالنقص السنوية قد بلغ     
  .القروض الممنوحة من البنوك التجارية للقطاع الزراعي خالل فترة البحث

 ٢٠١٨)ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الثامن د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٣٢٨ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
 المصرفي من الجهاز الزراعي العام لالئتمان الممنوح للقطاع الزمنيمعادالت االتجاة ): ٥(جدول رقم 

  ).٢٠١٦/٢٠١٧ – ٢٠٠٠/٢٠٠١(ترة  الثابتة خالل الفباألسعار

رقم  انالبيـــــ
  المتوسط  المعـــادالت المعادلة

 الحسابى

 معدل
التغير 
 السنوي

% 
 " ف"قيمة  ٢ر

االقروض والخصم الممنوحة من 
البنوك التجارية للقطاع الزراعي 

 )بالمليون جنيه(

)١(  
 

  هـ س٤٣٠,٤٥ – ١١٦٣٠,٣٧= هـ^ص
)           ٧٢,٤٩ ٠,٨٣ -٥,٥٥ ٧٧٥٦  )*٨,٥-)        (٢٢,٥* 

القروض الممنوحة من البنك 
 )بالمليون جنيه( المصريالزراعي

)٢(  
 

   هـ س١٢٢٣,٣ -٢٧١٩٧  =هـ^ص
)          ٧,١٢- ١٧١٨٧)*        ١٣,٧٦-)    (٣٠,١  ١٨٩,٢ ٠,٩٣* 

 االئتمان الممنوح للقطاع إجمالي
 )بالمليون جنيه (الزراعي

)٣(  
  

   هـ س١٦٥٣,٧٦ –٣٩٨٢٧,٣٩= هـ^ص
)         ٢٣٢,٤ ٠,٩٤ ١٣,٢- ١٢٧٠٠) *      ١٥,٢٥-)      (٣٥,٨* 

 المصرفي االئتمان إجمالي
 )بالمليون جنيه(

)٤(  
  

  هـ  س ١٠٥٨,٦٥ –٤٩٥٠٩٠= هـ^ص
)          ٠,١٤ ٠,٠١ ٠,٢٢ ٤٨٥٥٦٢  )٠,٣٧٩-)    (١٧,٣١ 

  ٠,٠١معنوى عند مستوى   *            ١٠٠× المتوسط ÷ قيمة ب  = السنوي التغير معدل  
  .١٦، ......... ، ٢ ، ١السنوات = هـ .      الثابتةباألسعارالقيمة التقديرية للقروض الممنوحة  = هـ^ص:    حيث

  .المحسوبة) ت(االرقام بين األقواس تمثل قيمة  )  .               (عامل الزمن وفقاً للفترة الزمنية المحددة = هـ        س
  ).٣(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم  :رالمصد  

  

 الثابتة، فقد باألسعار المصري الزراعي       أما بالنسبة لقيمة القروض الزراعية الممنوحة من البنك 
 مليار ٢٦,٣، من حوالي )٤(تناقصت خالل الفترة المذكورة سابقاً، كما هو واضح من بيانات الجدول رقم 

 الممنوح للقطاع المصرفي االئتمان إجماليمن % ٦٩,٥ حوالي، تمثل ٢٠٠٠/٢٠٠١جنيهاً خالل عام 
من % ٥٢,٤ حوالي، تمثل ٢٠١٦/٢٠١٧ مليار جنيهاً خالل عـام ٦,٦٥ حوالي لنفس العام، إلى الزراعي
   .  لنفس العامالمصرفي االئتمان إجمالي

بالجدول رقم ) ٢(ن من المعادلة رقم  الثابتة، فقد تبيباألسعار العام الزمني االتجاه       وبحساب معـادلة 
من متوسط الفترة، % ٧,٢ مليار جنيهاً، يعادل حوالي ١,٢ حوالي قد تناقص بالسنوي التغير معدل، أن )٥(

كما .٠,٩٣ حوالي، وبلغت قيمة معامل التحديد ٠,٠١وقد ثبتت معنوية هذا التناقص إحصائياً عند مستوى 
 لقطاع الزراعة المصرفي االئتمان الممنوح من الجهاز إجماليأن أيضاً، ) ٤(تبين بيانات الجدول رقم 

% ٧ حوالي، يمثل ٢٠٠١/٢٠٠٢ مليار جنيهاً، وذلك خالل عام ٣٨,٤ حوالي الثابتة، قد تناقص من باألسعار
، بنسبة ٢٠١٦/٢٠١٧ مليار جنيهاً خالل عام ١٢,٧ حوالي لنفس العام، إلى المصرفي االئتمان إجماليمن 

  .  لنفس العامالمصرفي االئتمان إجماليمن % ٢ حواليبلغت 
) ٥(بالجدول رقم ) ٣( الثابتة تبين من المعادلة رقم باألسعار العام الزمني االتجاه         وبحساب معادلة 

من متوسط الفترة، وقد % ١٣,٢ حوالي مليار جنيهاً يعادل ١,٧ حوالي التغير السنوية قد تناقص بمعدلأن 
  . ٠,٩٤ حوالي، وقد بلغت قيمة معامل التحديد ٠,٠١ التناقص إحصائياً عند مستوى ثبتت معنوية هذا

، فقـد   )٤( توضحه بيانات الجدول رقـم       الذي الثابتة و  باألسعار المصرفي االئتمان   جمالي      أما بالنسبة إل  
مليار جنيهاً   ٦١٧,٢ حوالي، إلى   ٢٠٠٠/٢٠٠١ مليار جنيهاً خالل عام      ٥٤٨,٦ حواليلوحظ أنه قد تزايد من      

  . لنفس العامالمصرفي االئتمان إجماليمن % ٢ حوالي تمثل ٢٠١٦/٢٠١٧خالل عام 
، لـم   )٥(، بالجدول رقـم     )٤( الثابتة، فإن المعادلة رقم      باألسعار العام   الزمني االتجاه       وبحساب معادلة   

  . يدور حول متوسطه الحسابيرفيالمص االئتمان إجمالي لمعامل التحديد، بمعنى أن اإلحصائيةتثبت المعنوية 
  



٢٣٢٩ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
  : لقطاع الزراعة على معامل االستقرار النقدىالمصرفيأثر االئتمان : ثالثاً

 سنوى يتمشى مع معدل        أن الحدود المالئمة للتوسع فى المعروض النقدى هى زيادة هذا المعروض ب
خذ فى االعتبار هامش بسيط من  حتى ال يساعد ذلك على حدوث تضخم، مع األالقومي النمو للناتج معدل

لفترة مؤقتة، وأن الزيادة فى كمية وسائل الدفع عن اإلحتياجات الفعلية % ٨ -% ٥التضخم يتراوح بين 
يؤدى إلى حدوث إتجاه تضخمى، كما أن نقص كمية وسائل الدفع عن هذه اإلحتياجات يؤدى إلى حدوث 

ات بكل قطاع بتحديد االتجاهى، ويمكن التعرف على هذه أنكماش، وفى تلك الحالتين ال يتحقق التوازن المال
 لهذا القطاع والناتج الخاص به وذلك عن طريق معامل االستقرار النقدى المصرفيالعالقة بين حجم االئتمان 

 التغير معدلأو ما يعرف أيضاً بمعيار الضغط التضخمى، ولتقدير هذا المعامل لقطاع الزراعة يتم قسمة 
 الزراعي التغير النسبى فى قيمة الناتج معدل لقطاع الزراعة على المصرفياالئتمان النسبى فى حجم 

 واحداً صحيحاً أو قريب من الواحد الصحيح كأن ذلك دليالً على حالة استقرار معدلالمحقق، فإذا كان هذا ال
دل ذلك على حالة ، أما إذا كان هذا المعامل أكبر من أو أقل من الواحد الصحيح )توازن مالى(نقدى كامل 

عدم استقرار نقدى، فإذا زاد عن واحد صحيح دل ذلك على وجود حالة تضخم تختلف حدتها بمدى الزيادة 
عن الواحد الموجب، أما إذا كان المعامل أقل من الواحد دل ذلك على وجود حالة إنكماش وأيضاً تختلف 

  .حدتها باالبتعاد عن الواحد الصحيح
قد شهدت ضغوط إنكماشـية     ) ٢٠١٦/٢٠١٧ – ٢٠٠٠/٢٠٠١(أن الفترة   ) ٦(ل رقم          ويتبين من الجدو  

، ،  ٢٠١٠/٢٠١١،  ٩٩/٢٠٠٠،  ٢٠٠٣/٢٠٠٤،  ٢٠٠٠/٢٠٠١فى أغلـب سـنواتها، بينمـا فـى أعـوام            
 حـوالي  قد شهدت ظروف تضخمية فقد بلغ معامل االستقرار النقـدى فيهـا              ٢٠١٤/٢٠١٥،  ٢٠١١/٢٠١٢
الترتيب وهو ما يعنى وجود آثاراً تضخمية متفاوته، وعموماً فإنه فى          على  ١,١٧،  ١٩,٦،  ١,٦٤،  ١,٤،  ١,٢٩

تلك الحالتين سواء إنكماشاً أو تضخماً فإن ذلك يعنى غياب التخطيط االئتمـانى وعـدم وجـود اسـتراتيجية                  
  .  واضحة المعالم تواكب األهداف القومية للدولة فى مجال االستثمار والتنمية الزراعية

    على تقديرات معامل االستقرار النقدىالمصرفير االئتمان أث): ٦(جدول رقم 
  )بالمليون جنيه: القيمة).          (٢٠١٦/٢٠١٧ - ٢٠٠٠/٢٠٠١(خالل الفترة 

 السنوات
الناتج المحلي 

 جمالياإل
 )١(الزراعي

% التغيرمعدل  
)١(  

قيمة االئتمان 
 المصرفي
 )٢(للزراعة

% التغيرمعدل  
)٢(  

  *معامل االستقرار
)١ (÷) ٢( 

١٦٨٧٥ - ٥٥٠٦٥ ٢٠٠٠/٢٠٠١ - - 
١,٢٩ ٧,٧٣ ١٨١٧٩ ٦,٠٠ ٥٨٣٦٩ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
٠,٣٠ ٢,٨٣ ١٨٦٩٤ ٩,٣٤ ٦٣٨٢٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
١,١١ ٩,٤٣ ٢٠٤٥٦ ٨,٥١ ٦٩٢٥٢ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
٠,٨٢ ٧,١٩ ٢١٩٢٦ ٨,٧٢ ٧٥٢٩١ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
٠,١٦- ١,٣٨- ٢١٦٢٤ ٨,٦٠ ٨١٧٦٦ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
٠,٥٠ ١١,٢٢ ٢٤٠٥١ ٢٢,٢٤ ٩٩٩٥٣ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٠,٢٩- ٣,٨١- ٢٣١٣٥ ١٣,١٦ ١١٣١٠٤ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 
٠,٨٧- ١٧,١٩- ١٩١٥٨ ١٩,٧٧ ١٣٥٤٦٥ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 
٠,١٠- ١,٩٣- ١٨٧٨٩ ١٨,٨٣ ١٦٠٩٧٠ ٢٠٠٩/٢٠١٠ 
١,٦٤ ٢٩,٧٢ ٢٤٣٧٣ ١٨,١٣ ١٩٠١٥٩ ٢٠١٠/٢٠١١ 
١٩,٠٦ ١٣,٧٧- ٢١٠١٦ ٠,٧٢- ١٨٨٧٨٥ ٢٠١١/٢٠١٢ 
٠,٢٥- ٢,٧٣- ٢٠٤٤٢ ١١,١٠ ٢٠٩٧٤٨ ٢٠١٢/٢٠١٣ 
٠,٧٩ ١١,٩٢ ٢٢٨٧٩ ١٥,١٣ ٢٤١٤٩٣  ٢٠١٣/٢٠١٤ 
١,١٧ ١٧,٨٩ ٢٦٩٧١ ١٥,٣١ ٢٧٨٤٥٩  ٢٠١٤/٢٠١٥ 
٠,٢٩ ٤,١٧ ٢٨٠٩٥ ١٤,٥٢ ٣١٨٨٧٨  ٢٠١٥/٢٠١٦ 
٠,٢٤ - -٦,١ ٢٦٣٨٠ ٢٤,٩٨ ٣٩٨٥٣٩ ٢٠١٦/٢٠١٧ 

  الزراعي الناتج المحلي اإلجمالي  التغير فيمعدل/  التغير في االئتمان المصرفي الزراعي معدل= معامل االستقرار النقدي   *
  .، المجلة االقتصادية، أعداد مختلفةالمصري البنك المركزى -٢.      وزارة التخطيط -١ :  المصدر

 ٢٠١٨)ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الثامن د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٣٣٠ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
  الميل المتوسط والحدي الستخدام القطاع الزراعي لالئتمان المصرفي: رابعاً

  .جملة الدخل المحلي الزراعي/  حجم االئتمان للقطاع الزراعي =الميل المتوسط الستخدام االئتمان
 أوجده ويمكن    الدخل الذي الميل الحدي لالئتمان يوضح النسبة بين التغير في استخدام لالئتمان والتغير في                 

  التغير في جملة الدخل الزراعي/ التغير في حجم االئتمان الزراعي= الميل الحدي لالئتمانقياسه بالمعادلة 
 تبين من الجـدول رقـم       المصرفي لالئتمان   الزراعي الستخدام القطاع    بتقدير الميل المتوسط والحدي   

قد اتسم بالضآلة حتى أنه لـم يتعـدى       ) ٢٠١٦/٢٠١٧ – ٢٠٠٠/٢٠٠١(أن الميل المتوسط خالل الفترة      ) ٧(
 ال يستتبعه أى تغير فى نـسبة        الزراعي وهو ما يعنى أن زيادة أو نقصان الناتج          ٠,٣١خالل تلك الفترة نحو     

 بصفة عامة والبنـك  المصرفيلقطاع الزراعة من ائتمان، وهذا فى حد ذاته دليل على افتقار الجهاز          ما يوجه   
 الموجـه للقطـاع     المصرفيمن االئتمان   % ٦٨على اعتبار أنه يقدم نحو      ( المصري بصفة خاصة     الزراعي
 فإنـه   الحـدي  الميـل    أما. إلى سياسة ائتمانية زراعية سليمة ومحددة المعالم      )  كمتوسط لنفس الفترة   الزراعي

خالل الفترة المذكورة،   % ٠,٢٣ إلى   الحدييصبغ على النتيجة السابقة درجة أكبر من الدقة حيث يصل الميل            
 وعـدم قيـام   الزراعـي وهو ما يعنى كما سبق عدم توافق السياسة االئتمانية الزراعية مع التطور فى الناتج               

  .اع الزراعي أخذاً فى االعتبار خصائص القطاع الزراعي بتوفير التمويل الالزم لنمو القطالمصرفيالجهاز 
  المصرفي لالئتمان الزراعي الستخدام القطاع الحديالميل المتوسط و): ٧(جدول رقم 

  )بالمليون جنيه: القيمة)            (٢٠١٦/٢٠١٧ إلى ٢٠٠٠/٢٠٠١(خالل الفترة 
 السنوات

قيمة الناتج 
 )١(الزراعي

)١( 

قيمة االئتمان 
  )٢( للزراعةالمصرفي

)٢( 

الميل المتوسط الستخدام القطاع 
  *المصرفي لالئتمان الزراعي

)١(÷ ) ٢( 

 الستخدام الحديالميل 
 لالئتمان الزراعيالقطاع 

 **المصرفي
٠,٣٠٦ ١٦٨٧٥ ٥٥٠٦٥ ٢٠٠٠/٢٠٠١ - 
٠,٣٩٥ ٠,٣١١ ١٨١٧٩ ٥٨٣٦٩ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
٠,٠٩٤ ٠,٢٩٣ ١٨٦٩٤ ٦٣٨٢٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
٠,٣٢٤ ٠,٢٩٥ ٢٠٤٥٦ ٦٩٢٥٢ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
٠,٢٤٣ ٠,٢٩١ ٢١٩٢٦ ٧٥٢٩١ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
٠,٠٤٧- ٠,٢٦٤ ٢١٦٢٤ ٨١٧٦٦ ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٠,١٣٣ ٠,٢٤١ ٢٤٠٥١ ٩٩٩٥٣ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 
٠,٠٧٠- ٠,٢٠٥ ٢٣١٣٥ ١١٣١٠٤ ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٠,١٧٨- ٠,١٤١ ١٩١٥٨ ١٣٥٤٦٥ ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٠,٠١٤- ٠,١١٧ ١٨٧٨٩ ١٦٠٩٧٠ ٢٠٠٩/٢٠١٠  
٠,١٩١ ٠,١٢٨ ٢٤٣٧٣ ١٩٠١٥٩ ٢٠١٠/٢٠١١ 
٢,٤٤٣ ٠,١١١ ٢١٠١٦ ١٨٨٧٨٥ ٢٠١١/٢٠١٢ 
٠,٠٢٧- ٠,٠٩٧ ٢٠٤٤٢ ٢٠٩٧٤٨ ٢٠١٢/٢٠١٣  
٠,٠٧٧ ٠,٠٩٥ ٢٢٨٧٩ ٢٤١٤٩٣  ٢٠١٣/٢٠١٤ 
٠,١١١ ٠,٠٩٧ ٢٦٩٧١ ٢٧٨٤٥٩  ٢٠١٤/٢٠١٥ 
٠,٠٢٨ ٠,٠٨٨ ٢٨٠٩٥ ٣١٨٨٧٨  ٢٠١٥/٢٠١٦ 
٠,٠٢٢ ٠,٠٦٦ ٢٦٣٨٠ ٣٩٨٥٣٩  ٢٠١٦/٢٠١٧ 

  ٠,٢٣ ٠,١٨٦ ٢١٩٤٤ ١٦١١٢٥  المتوسط
 للزراعة المصرفي سنة األساس لقيمة االئتمان –سنة المقارنة  = المصرفي لالئتمان الزراعي الستخدام القطاع الحديالميل * * 

  .جملة الدخل المحلى/  حجم االئتمان :الميل المتوسط لالئتمان*  .الزراعيسنة األساس لقيمة الناتج  –سنة المقارنة ÷ 
  .، أعداد مختلفةالزراعينشرة الدخل عة واستصالح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزرا  :المصدر 

  .، أعداد مختلفةالمجلة االقتصادية، المصري ى   البنك المركز
  

  الملخص والتوصيات
       يلقي هذا البحث الضوء علي المشاكل التمويلية التى تواجه القطاع الزراعي فى مصر والمتعلقة بـدور                

وعلى ذلك فإن هذا البحث يهـدف       . ؤسسات التمويلية المصرفية فى توفير هذا التمويل لالستثمار الزراعي        الم



٢٣٣١ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
بصفة عامة إلى إجراء تحليل اقتصادى لدور أهم المؤسسات التمويلية المصرفية فـى االسـتثمار الزراعـي،     

  . وذلك من خالل التعرف على الوضع الراهن لدور المؤسسات التمويلية
 – ٢٠٠٠/٢٠٠١( االستثمار الخاص خالل فترة البحث معدلأن حت النتائج وقد أوض

.  بينما االستثمار العام قد يبدو أنه ال يحقق الكفاءة٠,١ و ٠,٠١حقق كفاءة حيث يتراوح بين ) ٢٠١٦/٢٠١٧
أما العائد علي االستثمارات الزراعية الخاصة كانت تتسم بالكفاءة حيث بلغ متوسطها خالل فترة البحث 

 علي الترتيب، كما ٢٠١٢ و ١٩٩١ عامي ٦٩ و ١٥وتراوح حده األدني واألقصي بين % ١٣ حوالي
 فى كل سنوات البحث ماعدى ١ خالل فترة البحث أنه يحقق كفاءة حيث يزيد عن االستثمار مضاعفأوضح 

ضح من كما يت.  والظروف األمنية المرتبط بها٢٠١١ وهي السنة التالية لثورة يناير ٢٠١١/٢٠١٢عام 
المضاعف إنخفاض االستثمارات المقدمة للقطاع الزراعي بالنسبة للناتج القومي للقطاع الزراعي، وبالتالى 

 المصري قد أحتل مركز الزراعيأن البنك  كما أتضح من البحث .المصرفيالتمويل المقدم من القطاع 
 المصرفي حجم االئتمان إجمالين م% ٦٨ حواليالصدارة، فقد بلغت نسبة ما قدمه هذا البنك لهذا القطاع 

  %.٣٢ حوالي، والبنوك التجارية بنسبة بلغت الزراعيالمقدم للقطاع 
 لقطاع الزراعة على معامل االستقرار النقدى، فقد تبين خالل المصرفي أثر االئتمان        كما تناول البحث

اشية، وقد شهدت السنوات فترة البحث حالة عدم استقرار نقدى حيث شهدت أغلب السنوات ضغوط إنكم
األخرى ظروف تضخمية، وهو ما يعنى غياب التخطيط االئتمانى وعدم وجود استراتيجية واضحة المعالم 

  .  الزراعيتواكب األهداف القومية للدولة فى مجال االستثمار 
ـ المـصرفي  لالئتمان الزراعي الستخدام القطاع الحدي       كما تم تقدير الميل المتوسط و     ث تبـين أن  ، حي

الميل المتوسط والحدي خالل الفترة المذكورة قد اتسم بالضآلة حتى أنه لم يتعدى خـالل تلـك الفتـرة نحـو           
 ال يستتبعه أى تغير فى نـسبة        الزراعيوهو ما يعنى أن زيادة أو نقصان الناتج         . بالترتيب%  ٠,٢٣%. ٠,٣

 عدم توائم السياسة االئتمانيـة الزراعيـة مـع          الحديما يوجه لقطاع الزراعة من ائتمان، بينما يعكس الميل          
  .الزراعيالتطور فى الناتج 

  :  التوصيات
 . العمل علي جذب مزيد من االستثمارات الزراعية حيث أنها تتسم بالكفاءة-١
  . زيادة االئتمان المقدم من القطاع المصرفي للقطاع الزراعي في مصر-٢
 وفقاً لالحتياجات الفعلية المطلوبـة حتـى        الزراعيالئتمان   ضرورة وضع سياسة ائتمانية واضحة لمنح ا       -٣

  .الزراعيتؤدى العملية االئتمانية دورها فى االرتقاء بتنمية القطاع 
  المراجع

 والتعاونى، ورقة عمل مقدمـة إلـى المـؤتمر          الزراعيوآخرون، التمويل   ) دكتور( إبراهيم صديق على     -١
  .٢٠٠٠القومي للتعاون الزراعي، 

  .، أعداد مختلفةالسنوي، التقرير المصري الزراعي البنك -٢
  .، المجلة االقتصادية، أعداد مختلفةالمصري ى البنك المركز-٣
  .، أعداد مختلفةالسنوي الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي -٤
ـ          )دكتور( جابر أحمد بسيونى     -٥ ك الرئيـسي للتنميـة     ، وآخرون، أثر السياسات الزراعيـة علـى دور البن

واالئتمان الزراعي فى تمويل إنتاج أهم الحاصالت الحقلية فى مـصر، المجلـة المـصرية لالقتـصاد                 
   .٢٠٠٤، المجلد الرابع عشر، العدد األول، مارس الزراعي

 ٢٠١٨)ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الثامن د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٣٣٢ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
 حسن عبد الباقى أحمد أبو دنيا، دراسة اقتصادية لالستثمارات القومية وانعكاساتها على قطاع الزراعة -٦

، كلية الزراعة، جامعة طنطا، الزراعيرسالة دكتوراه، قسم االقتصاد  جمهورية مصر العربية، في
٢٠١٠ .  

 فى جمهورية مصر العربية، الزراعي خالد عزيز عبد السالم أحمد، دراسة اقتصادية لمشاكل التمويل -٧
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١٨٨٧٨٥ ١٨٨٦٥٩ ١٢٦ ٥٣٧١ ٢٦٩٨ ٢٦٧٣ ٢٠١١/٢٠١٢ 
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Role of The Banking Institutions Financing in Vestment in The 

Agricultural Sector in Egypt 
 

Mohammed Hassan Ahmed Ali 
Summary  

             This study highlights the financing problems facing the agricultural sector 

in Egypt and related to the role of banking financing institutions in providing this 
funding for agricultural investment. Accordingly. this research aims to preform an 
economic analysis of the role of the most important banking financing institutions in 
agricultural investment by identifying the current status of the role of the financial 

institutions. 
The results showed that the rate of private investment during the research 

period (2000/2001-2016/2017) achieved efficiency between 0.01 and 0.1 while public 
investment may appear to be inefficient. The return on private agricultural 
investments was efficient. with an average of 13% during the research period. The 
minimum and maximum levels ranged between 15 and 69 in 1991 and 2012 
respectively. The multiplier investment during the research period revealed that it 
achieves efficiency more than 1 in all the years of the study except 2011/2012. the 
year following the January 2011 revolution associated with special security 
conditions. This year showed a decrease in the multiplier investment provided in the 
agricultural sector in relation to the national product of the agricultural sector. and 
hence the financing provided by the banking sector. This study also showed that the 
Agricultural Bank of Egypt has been at the forefront in loans of the agriculture sector. 
with 68% of the total credit granted to the agricultural sector.  while the commercial 
banks rate was about 32%. 

       This research also examined the effect of bank credit on the agricultural sector 

on the cash stability coefficient. The situation. during the period of the research. was 
characterized by a state of monetary instability. Most of the years witnessed 
concretionary pressures. Other years witnessed inflationary conditions. which mean 
the lack of credit planning and the absence of a clear strategy of the State in the field 

of agricultural investment. 

 ٢٠١٨)ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الثامن د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٣٣٤ المصري الزراعيدور المؤسسات المصرفية فى تمويل االستثمار فى القطاع 
       The average and marginal slope of using banking credit in the agricultural 

sector was minute and estimated to be about 0.3% and 0.23% respectively. which 
means that the increase or decrease in agricultural output does not follow any change 
in the ratio of the banking credit directed to the agriculture sector. While the marginal 
slope value revealed that the agricultural credit policy is not compatible with the 

development of agricultural production. 
 

Recommendations 
1. To attract more agricultural investments where they have become efficient 
2- Increasing credit granted by the banking sector to the agricultural sector in Egypt. 
3 - The need to establish a clear credit policy to grant agricultural credit according to 

the actual needs required in order to lead the credit process its role in promoting 
the development of the agricultural sector. 

 
  
  
  
  
  
 


