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 الفجوة القمحية في مصر األثار االقتصادية للتمويل الزراعي علي
 

    والي محمد أ.د / نجالء محمد                                  أ.د / محمد سعيد أمين الششتاوى
 أستاذ االقتصاد الزراعى المتفرغ كلية الزراعة جامعة بنها       كلية الزراعة جامعة بنها    ستاذ االقتصاد الزراعى أ

 يونس إيمان رمضان محمدأ /              أ.د / السيد حسن محمد جادو                 
  جامعة بنهاالزراعة  مدرس مساعد بكليةأستاذ االقتصاد الزراعى المساعد كلية الزراعة جامعة بنها                

 مقدمة:
ر التمويل وفي قطاع الزراعة ال يقتصر دو  يعتبر التمويل أحد العناصر األساسية التي تساعد علي  إحداث التنمية فى كافة القطاعات واألنشطة.     

في تمويل   وال تفى المدخرات الريفية علي تنمية القطاع الزراعي فقط بل يساهم  ايضا في تنمية المجتمع وبالتالي رفع مستوى معيشة السكان،
رية االمشروعات الزراعية واالستثمارية وذلك يرجع الى خصائص القطاع الزراعى. وتتنوع المؤسسات التمويلية المختلفة والتي منها البنوك التج

والذي له ميزة  نك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعيوالزراعية واإلسالمية وصندوق البريد والصندوق اإلجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية، والب
قوم ي االنتشار الجغرافي داخل الريف المصري وبالتالى يقوم بدور هام فى تنمية اإلنتاج الزراعى، وهو البنك المتخصص في اإلقراض الزراعى حيث

ائها الودائع والمدخرات من المتعاملين ومن الجمعيات التعاونية وأعضالمحلى وقبول  بإقراض الزراع والقيام بالعمليات المصرفية ونشر الوعى اإلدخارى
 من أجل التنمية اإلقتصادية الزراعية .

اعي ر ورغم أهمية قطاع الزراعة، إال أن مساهمته في الناتج المحلى االجمالى محدودة مقارنة بباقي القطاعات ، حيث انخفضت مساهمة القطاع الز 
ويرجع  1094عام  % 94,2. ثم الي نحو 1002/1002عام  %91,4إلى نحو  9199/9191عام  %91من نحو  في الناتج المحلى االجمالى

ية دالبعض انخفاض مساهمة القطاع  الزراعى فى الناتج المحلى إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع الزراعة، وأهم تلك المشاكل هي مشاكل محدو 
لقطاع الزراعي بتواضع االستثمارات الموجهة إليه وهو ما يعد تحديًا يواجه القطاع الزراعي ويقف عائقًا في التمويل الموجهة لهذا القطاع. كما يتسم ا

وجه تطوره على الرغم من أهمية القطاع الزراعي وقدرته على خلق فرص العمل. حيث تعتمد عملية تنمية وتطوير القطاع الزراعي على حجم ما 
موال الممثلة في مصادر التمويل المختلفة والموجهة لهذا القطاع. وتنقسم المصادر التمويلية واالستثمارية لقطاع يتوافر من االستثمارات ورؤوس األ

يق التغلب ر الزراعة إلى التمويل الذاتي من المزارعين، واالستثمارات المحلية واألجنبية. وتهدف السياسة الزراعية إلى تنمية القطاع الزراعي عن ط
  ي من أهمها مشكلة التمويل الزراعي.على مشاكله والت

 
 مشكلة الدراسة:

 %89ن ع تظهر أهمية االئتمان الزراعي في توفير التمويل الالزم لتنمية وتحديث القطاع الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية  التي وصلت الي مايزيد
 واللحوم في ظل الزيادة السكانية المضطردة، حيث تعتبر مشكلة التمويل منمن احتياجات مصر الغذائية وهي القمح والذرة الشامية والزيوت النباتية 

تكمن مشكلة الدراسة في محدودية التمويل المقدم من بنك التنميه واالئتمان الزراعي في تنميه االنتاج   أهم المشاكل التي تواجه الزراعة في مصر،
كمتوسط للفترة  %82والتي بها فجوة غذائية قدرت بحوالي حد المحاصيل الغذائية االستراتيجية الهامة أالزراعي المصري وبخاصة المقدم الي القمح ك

( كما يرتبط بمشكله الدراسة العديد من الخصائص منها الهيكل الحيازى الزراعي وطبيعة االنتاج الزراعي، والتي تحتم قيام المؤسسات 9118-1094)
سيما البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي وفروعة فى محافظات الجمهورية بتلبية المتطلبات االئتمانية لمختلف التمويلية داخل المجتمع الريفي ال

تمويل لالمشروعات االستثمارية والزراعية ، كما يتطلب من المؤسسات البحث باستمرار عن مصادر تمويل منخفضة التكلفة مما يؤدي الي زيادة حجم ا
  عي بدرجة كبيرة، حتى تستطيع أن تقوم بدورها فى تحقيق التنمية الحقيقية داخل هذا القطاع . في القطاع الزرا

 
 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلي تحقيق هدفا رئيسيا يتمثل في تقليل الفجوة الغذائية المصرية من أهم السلع الغذائية وذلك من خالل تحقيق العديد من 
لوضع اإلنتاجي الراهن لمحصول القمح . دراسة الميزان الغذائي لمحصول القمح وتقدير الفجوة الغذائية . دراسة كفاءة األهداف الفرعية وهي دراسة ا

قمح. لاالئتمان الزراعى في مصر من خالل التعرف علي هيكل تمويل واستثمارات البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي بالتركيز علي تمويل ا
 عي في تقليل الفجوة اِلغذائية ودراسة اهم العوامل المؤثرة علي كفاءة االستثمار في مصر.دور التمويل الزرا
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   الطريقة البحثية ومصادر البيانات :
اعتمدت الدراسة علي منهج التحليل اإلقتصادى واإلحصائى باستخدام طرق التحليل الوصفي والكمي مع االستعانة ببعض األساليب 

الزمنية وتحليل االنحدار الهم العومل المؤثرة، ولقد اعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة وذلك من مصادرها  الرياضية مثل السالسل
هاز المصرفي جاألولية من خالل البنك الرئيسي للتنمية واإلئتمان الزراعي وفروعه بالمحافظات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، ونشرات ال

يوبية وذلك لوالنشرات االقتصادية. كما استندت الدراسة على البيانات األولية من خالل دراسة الحالة لبنك التنمية االئتمان الزراعي في محافظة الق
 الستكمال متطلبات الدراسة لتحقيق اهداف الدراسة.

 
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 :بة االكتفاء الذاتي للقمح في مصروتطور نصيب الفرد ونس: تطور اإلنتاج واالستهالك والفجوة والواردات أوال

يعتبر القمح من أهم المحاصيل الغذائية في مصر ويصنع منه الخبز وهو غذاء يومي أساسي لغالبية السكان، ويمد القمح الفرد في 
وبروتين ودهن على التوالى. تولي الدولة من جملة ما يحصل عليه الفرد في غذائه اليومي من سعرات حرارية  %9.1، %44، %14المتوسط بنحو 

سياسة الدولة  تأهمية كبيرة لزيادة اإلنتاج القومي من القمح لتضيق الفجوة بين اإلنتاج واالستهالك منه إلى الحد األمن منه مع تقليل وارداته، وتضمن
ل للنهوض بمحصول القمح عن طريق إرشاد المزارعين عن أفضاستنباط ونشر أصناف القمح الجديدة المرتفعة اإلنتاجية، والقيام بالحمالت القومية 

مزرعية لطرق الزراعة والخدمة وتوفير مستلزمات اإلنتاج المحسنة من تقاوي منتقاة وآالت زراعية وأسمدة كيماوية ومبيدات حشرية، ورفع األسعار ا
ققت في على زيادة مساحته والعناية بإنتاجية وزيادة إنتاجه، وقد تح للقمح بحيث ال تقل عن أسعار القمح المستورد لتكون مجزية للمزارعين فيقبلون

نتاج القمح زيادة كبيرة مكنت من ارتفاع معدل االكتفاء الذاتي منه.  السنوات األخيرة طفرة في إنتاج القمح وزادت إنتاجية ومساحة وا 
ة ومتوسط نصيب الفرد ونسبة االكتفاء الذاتي للقمح خالل فتر  ( إلى اإلنتاج المحلي واالستهالك الكلي والفجوة والواردات9يشير الجدول )

(، حيث يتضح من الجدول أن اإلنتاج المحلي ال يكفي االستهالك الكلي وبلغت الكمية المنتجة من القمح لمتوسط فترة 1094-9118الدراسة )
مليون طن سنويا ، وهو ما يعني أن متوسط نسبة االكتفاء  91,00مليون طن ، وبمتوسط استهالك سنوي خالل الفترة قدر بنحو  2.191الدراسة نحو 

 2,929، وتم تغطية تلك الفجوة بنحو مليون طن 8.241خالل الفترة نحو ، وبلغ متوسط حجم الفجوة سنويا % 82بلغ حوالي  الذاتي خالل الفترة
 .كيلو جرام 999توسط الفترة حوالي قمح لم، وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الت كمتوسط سنوي خالل فترة الدراسةألف طن واردا

 تطور إنتاج  القمح في مصر:  .1
، بينما 9118الف طن عام  8090قد بلغ نحو ( عن تطور إنتاج القمح في مصر يتضح أن الحد األدنى 9بدراسة بيانات الجدول رقم )

( أن هناك زيادة سنوية 1( بالجدول رقم )9وبدراسة االتجاه الزمني العام يتضح من المعادلة رقم ) ،1091الف طن عام  1420بلغ الحد األعلى نحو 
من متوسط الكمية المنتجة من القمح  للفترة  %1.1ألف طن تمثل نحو 191,92معنوية إحصائيا في الكمية المنتجة من القمح في مصر تقدر بنحو 

من التغيرات فى الكمية  %99,4مما يعنى أن  0.994ن ، هذا وقد بلغ معامل التحديد  نحو مليون ط 2,191( والمقدر بنحو 9118-1094)
 .التغيرات التي يعكسها عامل الزمنالمنتجة من القمح في مصر ترجع 

 تطور استهالك القمح في مصر: .2
الف طن عام  90899نحو د بلغ ( عن تطور استهالك القمح في مصر يتضح أن  الحد األدنى ق9بدراسة بيانات الجدول رقم )

( أن هناك  زيادة سنوية 1( بالجدول رقم )1بينما يتبين من المعادلة رقم ) ،1094الف طن عام  92219، بينما بلغ الحد األعلى نحو 9112
ستهلكة من من متوسط الكمية الم % 1,89ألف طن يمثل نحو  112,29معنوية إحصائيا في الكمية المستهلكة من القمح  في مصر يقدر بنحو 

من التغيرات فى الكمية المستهلكة من  %99.1مما يعنى أن  0.991، هذا وقد بلغ معامل التحديد  نحو مليون طن 91,00قمح والمقدر بنحو ال
 القمح في مصر ترجع الي التغيرات التي يعكسها عامل الزمن.
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والواردات ومتوسط نصيب الفرد ونسبة  االكتفاء الذاتي من القمح في مصر خالل الفترة تطور اإلنتاج واالستهالك والفجوة الغذائية ( 0جدول )

(5991-2152) 

 السنوات
اإلنتاج باأللف 

 طن

االستهالك 

 باأللف طن
 الواردات الفجوة

متوسط نصيب 

 الفرد

نسبة االكتفاء 

 الذاتي%

5991 1101 51101 1111 1992 567 20,15 

5997 1671 55627 1900 7910 592.05 20,92 

5996 1029 51150 2779 6569 565.12 11,7 

5990 1997 55722 1715 6117 505.69 12,02 

5999 7227 51792 2277 1959 570.95 10,27 

2111 7212 55521 2765 7712 562.20 10,15 

2115 7212 55025 1756 7550 569.0 12,20 

2112 7221 55720 1500 1075 562.0 11,70 

2117 7021 51977 2195 7211 519.2 72,19 

2112 6566 55612 2166 7207 570.51 75,17 

2111 0525 57717 1252 7777 509.2 71,97 

2117 0262 57719 1701 7055 509.96 71,16 

2116 6769 57662 7797 7211 506.2 17,16 

2110 6966 57627 7179 6705 506.79 10,12 

2119 0127 52192 7202 7077 596.27 10,25 

2151 6579 52097 6626 7225 509.2 20,57 

2155 9765 51111 1729 9606 507.1 72,26 

2152 0691 51211 7711 0226 507.7 16,55 

2157 9271 57760 6250 7601 569.1 17,62 

2152 9201 57695 6155 6169 509 11,26 

 17 505 7075 1622 57111 6759 المتوسط

 -المصدر: جمعت وحسبت من بيانات :   

 

 داد مختلفة.، أعنشرة اإلحصاءات الزراعية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية 
  أعداد متفرقة.، القاهرةالسنويكتاب اإلحصاء ، المركزى للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز ، 

 
معادالت االتجاه الزمني العام لتطور اإلنتاج واالستهالك وحجم الفجوة من كمية الواردات ومتوسط نصيب الفرد ونسبة االكتفاء الذاتي ( 6جدول رقم )

 (2152-5991من  القمح خالل الفترة )

 2ر متوسط الفترة المعادالت البيان م
معدل التغير 

 السنوي %

5 
القمح  من المنتجة الكمية

 بااللف طن

 س هـ 212.46 + 5087.73 = ص ^ هـ

(55.65** ) 
6759 1.002 2.91 

2 
القمح  من المستهلكة الكمية

 بااللف طن

 س هـ 326.61 +9570.85  = ص ^ هـ

(55.99**) 
57111 1.009 2.15 

7 
 من الغذائية الفجوة حجم

 القمح بااللف طن

 س هـ 121.17 + 4470.21 = ص ^ هـ

 (2.15** ) 
1622 1.262 2.55 

2 
القمح بااللف  من الواردات

 طن

 س هـ 75.56 +  6067.49= ص ^ هـ

(2.21 * ) 
7075 1.222 5.51 

1 
 من الفرد نصيب متوسط

 القمح بالكجم

 س هـ 0.72 + 173.56 = ص ^ هـ

(2.17* ) 
505 1.507 1.790 

7 
 من الذاتي االكتفاء نسبة

 القمح %

 س هـ 0.251- 53.57 = ص ^ هـ

(-5.11) 17 1.551 - 

 1.11: معنوي عند مستوى *      1.15**: معنوي عند مستوى 

  (5: جمعت وحسبت من بيانات  جدول  رقم )المصدر

 

 تطور حجم الفجوة من القمح في مصر : .3
 الف طن عام 4019( عن تطور حجم الفجوة القمحية في مصر يتضح أن الحد األدنى قد بلغ نحو 9بدراسة بيانات الجدول رقم )

( أن هناك زيادة سنويه معنوية 1( بالجدول رقم )1. كما يتبين من المعادلة رقم )1090الف طن عام  2212، بينما بلغ الحد األعلى نحو 1001
من متوسط حجم الفجوة والمقدر  %1,99الف طن تمثل نحو  919.92( تقدر بنحو 1094-9118إحصائيا في حجم الفجوة من القمح  للفترة )

من التغيرات فى حجم  من الفجوة القمحية في مصر  %42,1مما يعنى أن  0,421الف طن هذا وقد بلغ معامل التحديد  نحو  8241بنحو 
 .التغيرات التي يعكسها عامل الزمنترجع الي 
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 تطور كمية الواردات من القمح في مصر: .4

الف طن عام  8919الحد األدنى قد بلغ نحو ( عن تطور الواردات المصرية من القمح  يتضح أن 9تشير بيانات الجدول رقم )
( أن هناك زيادة سنويه 1( بالجدول رقم )4بينما يتضح من المعادلة رقم ) ،1099الف طن عام  1292بينما بلغ الحد األعلى نحو  ،1001

من متوسط  %9,90ل نحو الف طن تمث 28,82( تقدر بنحو 1094-9118معنوية إحصائيا في كمية الواردات المصرية من القمح  للفترة ) 
من التغيرات  %14,1مما يعنى أن  0,141الف طن، هذا وقد بلغ معامل التحديد نحو  2929كمية الواردات المصرية من القمح  والمقدر بنحو 

 فى كمية الواردات المصرية من القمح  ترجع الي التغيرات التي يعكسها عامل الزمن.
 

 تطور نصيب الفرد من القمح في مصر: .5
كيلو  981( عن تطور متوسط نصيب الفرد المصري من القمح  يتضح أن الحد األدنى قد بلغ نحو 9بدراسة بيانات الجدول رقم )

( أن هناك 1( بالجدول رقم )8بينما يتضح من المعادلة رقم ) ،1001كيلو جرام عام  912,41، بينما بلغ الحد األعلى نحو 1001جرام عام 
من متوسط نصيب الفرد  %0,119كجم يمثل نحو  0,21ائيا في متوسط نصيب الفرد المصري من القمح  يقدر بنحو زيادة سنوية معنوية إحص

 0,992كجم، هذا وقد بلغ معامل التحديد  نحو  999( من القمح خالل فترة الدراسة  والمقدر بنحو 1094-9118المصري السنوي خالل الفترة )
 متوسط نصيب الفرد المصري من القمح ترجع لعامل الزمن.من التغيرات في  % 99,2مما يعنى أن 
 

 تطور نسبة االكتفاء الذاتي من للقمح في مصر: .6
عام   % 49,09( عن تطور نسبة االكتفاء الذاتي المصري من القمح  يتضح أن الحد األدنى قد بلغ نحو 9بدراسة بيانات الجدول رقم )

( أن هناك زيادة سنوية غير معنوية إحصائيا 1( بالجدول رقم )2ويتبين من المعادلة رقم ) ،1099عام 21.42، بينما بلغ الحد األعلى نحو 9118
أي أن التغيرات في نسبة االكتفاء الذاتي المصري من القمح تدور حول المتوسط  0,189في نسبة االكتفاء الذاتي المصري من القمح  يقدر بنحو 

 الحسابي.
 

 :روض اإلستثمارية الممنوحة لمحاصيل الدراسة من جمالي قروض الشتوياالهمية النسبية لتطور قيمة الق .2
( الي االهمية النسبية لتطور قيمة القروض اإلستثمارية الممنوحة من بنـك التنميـة واإلئتمان الزراعى لمحاصيل 1تشير بيانات الجدول )  

حيث أحتل محصول القمح المرتبة االولي من بين محاصيل ، (1094/1098-1002/1002الدراسة من أجمالي قروض الشتوي خالل الفترة )
 .الدراسة 

 

االهمية النسبية لتطور قيمة القروض اإلستثمارية الممنوحة من بنـك التنميـة واإلئتمان الزراعى لمحاصيل الدراسة من أجمالي قروض ( 3جدول )

 جنيه()القيمة بالمليون    ( . 2152/2151-2117/2116الشتوي خالل الفترة )

  

 السنوات

القروض 

الممنوحة 

 للقمح 

  

% 

  

القروض  

الممنوحة 

 للفول 

 

% 

  

القروض  

الممنوحة 

لبنجر 

 السكر 

% 

  

القروض 

الممنوحة 

 للبرسيم

% 

  

أجمالي 

 قروض

 الشتوي

 % 

للقروض 

الممنوحة 

لمحاصيل 

 الدراسة

2006/2007 1498.8 64.9 39.77 1.7 8.2 0.4 28.96 1.3 2309.3 68.3 

2007/2008 1425.3 63.6 40.77 1.8 83.1 3.7 37.97 1.6 2241.4 70.7 

2008/2009 1672.1 71.3 43.64 1.9 50.4 2.2 32.58 1.3 2343.8 76.7 

2009/2010 1908.7 73.4 11.22 0.4 82.6 3.2 17.09 0.7 2598.8 77.7 

2010/2011 1504.1 59.3 39.70 1.6 114.8 4.5 93.30 3.2 2537.8 68.6 

2011/202 1822.9 63.0 23.08 0.8 106.5 3.7 38.03 1.5 2893.2 69 

2012/2013 1702.1 66.0 17.55 0.7 63.0 2.4 28.22 0.9 2580.8 70 

2013/2014 1915.1 60.5 17.69 0.6 72.5 2.3 30.74 0.9 3164.6 64.3 

2014/2015 2050.6 59.2 14.12 0.4 92.8 2.7 147.70 5.5 3463.2 67.8 

 69.9 2681.4 1.9 50.5 2.8 74.9 1.0 27.51 64.2 1722.2 المتوسط

 .، بيانات غير منشورة، إدارة متابعة المنح والتحصيلاالئتمانللتنمية واإلئتمان الزراعى، قطاع  الرئيسيالبنك  المصدر:

 ،أعداد متفرقة. نشرات اإلقتصاد الزراعىاالراضى، قطاع الشئون اإلقتصادية،  واستصالحوزارة الزراعة  -
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مليون 9109,2الي حوالي  1002/1002عام  %24,1مليون جنيه تمثل نحو 9419,9حيث تراوحت االهمية النسبية لمحصول القمح من حوالي 
 من أجمالي القروض الممنوحة %24,1مليون حنيه يمثل نحو  9211,1وبمتوسط لفترة الدراسة بلغ حوالي  1001/1090عام  21,4جنيه تمثل نحو 

مليون جنيه. يليهما محصول بنجر السكر ثم البرسيم واخيرا محصول الفول البلدي ، كما تشير بيانات  1299,4لقروض الشتوي والبالغة حوالي 
ي بلغ الفول البلدي( تبين أنها تراوحت ما بين حد أدن -البرسيم -بنجر السكر –الجدول الي أجمالي االهمية النسبية لمحاصيل الدراسة وهي ) القمح 

وبمتوسط  % 22,2مليون جنيه يمثل نحو  1819,9(، وحدا أعلي بلغ حوالي 1091/1094عام ) %24.91مليون جنيه تمثل نحو  1994,2حوالي
 إلجمالي محاصيل الدراسة بالعروة الشتوية. %21,1مليون جنية يمثل نحو  1299,4سنوي لفترة الدراسة بلغ حوالي  

 
 :ية واالقتصادية لمحصول القمحالمؤشرات االئتمانية واالنتاج

 تطور القروض الممنوحة لمحصول القمح: -1
( الي أن قيمة القروض الممنوحة لمحصول القمح من البنك الرئيسى للتنمية واإلئتمان الزراعى خالل الفترة 1تشير بيانات الجدول )  
، وحدًا 1009/ 1002مليون جنيه عام  9418,11حوالى ، قد تراوحت ما بين حدين هما حدها األدنى البالغ (1002/1002-1094/1098)

على التوالى عن الحد األدنى ومتوسطها  %991,9، %941,1، بزيادة بلغت نحو 1094/1098مليون جنيه عام  1080,28أقصى قدر بحوالي 
وحة عام للقيمة الجارية للقروض اإلستثمارية الممنمليون جنيه خالل فترة الدراسة.  وبدراسة النموذج المقدر لإلتجاه الزمنى ال 9211,1المقدر بحوالى 

من  %1,81مليون جنيه يمثل نحو  2,89، تبين أنها تزيد سنويًا بحوالى (9( معادلة )4من البنك لمحصول القمح خالل فترة الدراسة بالجدول )
، ويشير لدراسةلمحصول القمح خالل فترة ا واإلئتمان الزراعىمتوسط القيمة الجارية إلجمالى القروض اإلستثمارية الممنوحة من البنك الرئيسى للتنمية 

من التغيرات للقيمة الجارية إلجمالى القروض اإلستثمارية الممنوحة من البنك الرئيسى  %89,2الي أن نحو  0,892معامل التحديد البالغ حوالي 
 .امل التي يعكسها عامل الزمن والباقي عوامل غير مقيسة بالدالةللتنمية واإلئتمان الزراعى لمحصول القمح خالل فترة الدراسة ترجع الي العو 

 
 :تطور مساحة القمح المخدومة بالقروض من بنك التنمية واالئتمان الزراعي -2
-1002/1002( الي أن مساحة القمح المخدومة بالقروض من بنك التنمية واالئتمان الزراعي خالل الفترة )4تشير بيانات الجدول )  

، وحدًا أقصى قدر بحوالي 1099/ 1090الف فدان عام  412,2( ، قد تراوحت ما بين حدين هما حدها األدنى البالغ حوالى 1094/1098
 942,02على التوالى عن الحد األدنى ومتوسطها المقدر بحوالى  %991,9، %941,1، بزيادة بلغت نحو 1002/1009الف فدان عام  1022,8

ن الزراعي االف فدان خالل فترة الدراسة.  وبدراسة النموذج المقدر لإلتجاه الزمنى العام لمساحة القمح المخدومة بالقروض من بنك التنمية واالئتم
نموذج أي التغيرات في مساحة لمعنوية للا يتأكدالف فدان ولم  90,11(، وقد تبين أنها تزيد سنويًا بحوالى 1( معادلة )8) خالل فترة الدراسة بالجدول

 القمح المخدومة بالقروض من بنك التنمية واالئتمان الزراعي تدور حول المتوسط الحسابي خالل فترة الدراسة.
 
 تطور قيمة القرض الفداني لمحصول القمح: -3

( الي أن قيمة القرض الفداني لمحصول القمح من البنك الرئيسى للتنمية واإلئتمان الزراعى خالل الفترة 4شير بيانات الجدول )ت
، وحدًا أقصى 1009/ 1002جنيه/فدان عام  292,49( ، قد تراوحت ما بين حدين هما حدها األدنى البالغ حوالى 1002/1002-1094/1098)

على التوالى عن الحد األدنى ومتوسطها المقدر  %991,9، %941,1، بزيادة بلغت نحو 1094/1098يه / فدان عام جن 1219,29قدر بحوالي 
جنيه/فدان خالل فترة الدراسة.   وبدراسة النموذج المقدر لإلتجاه الزمنى العام قيمة القرض الفداني لمحصول القمح خالل فترة  1801,24 بحوالي

من متوسط قيمة القرض الفداني لمحصول القمح  %1,81جنيه يمثل نحو  2,89(، وتبين أنها تزيد سنويًا بحوالى 1( معادلة )8الدراسة بالجدول )
من  %41,1الي أن نحو  0,411ممنوح من البنك الرئيسى للتنمية واإلئتمان الزراعى خالل فترة الدراسة ، ويشير معامل التحديد البالغ حوالي ال

 .الةلداالتغيرات لقيمة القرض الفداني لمحصول القمح خالل فترة الدراسة ترجع الي العوامل التي يعكسها عامل الزمن والباقي عوامل غير مقيسة ب
 

 تطور التكاليف االنتاجية لمحصول القمح -4
( ، قد تراوحت ما بين 1094/1098-1002/1002( الي أن التكاليف االنتاجية لمحصول القمح خالل الفترة )4تشير بيانات الجدول )

، 1094/1098نيه / فدان عام ج 8814، وحدًا أقصى قدر بحوالي 1002/ 1002جنيه / فدان عام  1444حدين هما حدها األدنى البالغ حوالى 
جنيه/فدان خالل فترة الدراسة.  4011,49 بحواليعلى التوالى عن الحد األدنى ومتوسطها المقدر  %944,12،  %111,1بزيادة بلغت نحو 

(، وتبين أنها 4( معادلة )8وبدراسة النموذج المقدر لإلتجاه الزمنى العام لتطور التكاليف االنتاجية لمحصول القمح  خالل فترة الدراسة بالجدول )
من متوسط التكاليف االنتاجية لمحصول القمح خالل فترة الدراسة ، ويشير معامل التحديد البالغ  %1,91جنيه يمثل نحو  121,2تزيد سنويًا بحوالى 
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ل غير والباقي عوام ها عامل الزمنمن التغيرات التكاليف االنتاجية لمحصول القمح  ترجع الي العوامل التي يعكس %11الي أن نحو  0,11حوالي 
 .مقيسة بالدالة
 

 تطور صافي العائد لمحصول القمح -5
، قد تراوحت ما بين حدين (1094/1098-1002/1002ل الفترة )( الي أن صافي العائد لمحصول القمح خال4تشير بيانات الجدول )  

، بزيادة 1002/1009جنيه / فدان عام  8991 وحدًا أقصى قدر بحوالي ،1002/ 1002جنيه / فدان عام  9221هما حدها األدنى البالغ حوالى 
 .على التوالى عن الحد األدنى %944,12، %111,1بلغت نحو 

جنيه / فدان خالل فترة الدراسة. وبدراسة النموذج المقدر لإلتجاه الزمنى العام لتطور صافي العائد  1801,24ومتوسطها المقدر بحوالى 
من متوسط صافي  %1,91جنيه يمثل نحو  121,2(، وتبين أنها تزيد سنويًا بحوالى 4( معادلة )8خالل فترة الدراسة بالجدول )لمحصول القمح  

من التغيرات لصافي العائد ترجع الي العوامل  %11الي أن نحو  0,11العائد لمحصول القمح خالل فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد البالغ حوالي 
 ا عامل الزمن والباقي عوامل غير مقيسة بالدالة.التي يعكسه

 
تطور قيمة إجمالى القروض اإلنتاجية والمساحة المخدومة والقروض الفدانية والتكاليف اإلنتاجية الكلية لمحصول وصافي العائد ونسبة ( 5جدول )

 (2152/2151-2117/2116التغطية للقمح خالل الفترة )

 السنوات
 القروض الممنوحة

 بالمليون جنيه

المساحة 

 المخدومة

 بااللف فدان

  قيمة القرض

 الفداني بالجنيه

اإلنتاجية 

 الفدانية

 بالطن

 ةالتكاليف الكلي

 جنيه/ فدان

 صافي العائد

 جنيه/ فدان

 نسبة التغطية

% 

2006/2007 1498,76 818,57 1830,97 2,7 2444 1769 74,92 

2007/2008 1425,33 2076,5 686,41 2,72 3145 5189 21,83 

2008/2009 1672,07 709,96 2355,14 2,73 3459 2190 68,09 

2009/2010 1908,72 649,73 2937,71 2,71 3680 1977 79,83 

2010/2011 1504,12 496,6 3028,82 2,38 4069 3890 74,44 

2011/202 1822,90 619,88 2940,73 2,7 4425 4358 66,46 

2012/2013 1702,07 1162,6 1463,99 2,78 4808 4274 30,45 

2013/2014 1915.13 514,51 3722,23 2,8 5271 4047 70,62 

2014/2015 2050,65 566,23 3621,61 2,74 5594 4522 64,74 

 61,22 3579,54 4099,48 2,70 2509,74 846,07 1722,20 المتوسط

 ،الفدانية التكاليف اإلنتاجية÷ ى * نسبة التغطية = القرض الفدان

 : جمعت وحسبت من: المصدر

 ،أعداد متفرقة، نشرات اإلقتصاد الزراعى، قطاع الشئون اإلقتصادية، األراضي واستصالحوزارة الزراعة  .5

 وث المعلومات، بيانات غير منشورة.اإلدارة العامة لإلحصاء وبح للتنمية واإلئتمان الزراعى، الرئيسيالبنك  .2

 

قيمة إجمالى القروض اإلنتاجية والمساحة المخدومة والقروض الفدانية والتكاليف اإلنتاجية الكلية معادالت االتجاه الزمني العام لتطور ( 4جدول )

  (2152/2151-2117/2116وصافي العائد ونسبة التغطية للقمح خالل الفترة )

 2ر المتوسط المعادلة المتغيرات م
 قيمة

 )ف(

معدل التغير 

 السنوي%

5 
أجمالي القروض بالمليون 

 جنيه 

 هـ س60,58 +1417,9= هـ ^ ص

      (7,51**) 
5622,2 1,106 9,91 7,17 

2 
المساحة المخدومة بااللف 

 فدان

 هـ س 80,33-1247,7 = هـ ^ ص

(-5,20) 
027,16 1,59 5,71 - 

7 
 قيمة القرض الفداني

 بالجنيه فدان

 هـ س 241,5+1302,2= هـ ^ ص

*(2,27)  
2119,6 1,272 1,57 9,72 

2 
بالجنيه  التكاليف اإلنتاجية

 فدان

 هـ س373,7+2230,96= هـ ^ ص

**(28,1) 
2199,1 1,99 600,2 9,52 

 صافي العائد الفداني 1
 هـ س 235,5+24017= هـ ^ ص

   (5,10) 
7169,1 1,27 2,29 - 

 نسبة التغطية 7
 هـ س 0,283+59,85= هـ ^ ص

   (1,5) 
75,22 1,115 1,119 - 

: تشير إلى القيمة التقديرية لقيمة القروض بالمليون جنيه والقروض الفدانية بالجنيه والتكاليف االنتاجية وصافي العائد بالجنيه هـ حيث أن: ص^

 ،ة في السنة هـللفدان ونسبة التغطي

 ،9،،،،،،،،،،،،،،،  7، 2، 5س: تشير إلى عامل الزمن، هـ تشير إلى السنوات: 

القيم أسفل المتغيرات عبارة عن قيمة )ت(  ،اس تشير إلى قيمة " ت " المحسوبةاألرقام بين األقو &  1,15إلى المعنوية عند مستوى  ** تشير

 (2المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول )          المحسوبة
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 تطور نسبة التغطية لمحصول القمح  -6
( ، قد تراوحت ما بين 1094/1098-1002/1002نسبة التغطية لمحصول القمح خالل الفترة )( الي أن تطور 4تشير بيانات الجدول )       

، بزيادة بلغت نحو  1001/1090عام  21,91، وحدًا أقصى قدر بحوالي 1009/ 1002عام  19,91حدين هما حدها األدنى البالغ حوالى 
خالل فترة الدراسة.  وبدراسة النموذج المقدر لإلتجاه الزمنى  29,11والى على التوالى عن الحد األدنى ومتوسطها المقدر بح 910,4%،  128,2%

أي نسبة التغطية  0,191(، وتبين أنها تزيد سنويًا بحوالى 2( معادلة )8العام لتطور نسبة التغطية لمحصول القمح خالل فترة الدراسة بالجدول )
 لفترة الدراسة. لمحصول القمح خالل فترة الدراسة تدور حول المتوسط الحسابي

 األهمية النسبية للمساحة المخدومة بالقروض الزراعية مقارنة بمساحات محصول القمح -1
( الي االهمية النسبية للمساحة المخدومة بالقروض الزراعية لمحصول القمح مقارنة بالمساحة الكلية لمحصول 2تشير بيانات الجدول رقم ) 

(، وبمتوسط 1002/1009عام ) %22.8(، وحد أعلي بلغ نحو 1091/1094عام ) %98.1حد أدني بلغ نحوالقمح ، تبين أنها قد تراوحت ما بين 
 (1091/1094-1002/1002خالل الفترة ) %19قدر بنحو 

 
 (6105/6104-6112/6112( االهمية النسبية للمساحة المخدومة بالقروض الزراعية لمحاصيل القمح خالل الفترة )2جدول رقم )

 

 السنوات

مساحة القمح بااللف 

 فدان

 المخدومة المساحة

 بااللف فدان
 للمساحة المخدومة بالقروض % 

2006/2007 3064 819 26.7 

2007/2008 2716 2077 76.5 

2008/2009 2920 710 24.3 

2009/2010 3147 650 20.7 

2010/2011 3001 497 16.6 

2011/202 3048.6 620 20.3 

2012/2013 3160.6 1163 36.8 

2013/2014 3377.9 515 15.2 

2014/2015 3393 566 16.7 

 28 846 3092 المتوسط

 ( 1المصدر : جمعت وحسبت من بيانات جداول الدراسة ) 

 

 القروض الممنوحة من بنك التنمية واالئتمان الزراعي وفقا للزراعات العروة الشتوية بمحافظة القليوبية -أوال 
( الي تطور القروض الممنوحة من بنك التنمية واالئتمان الزراعي وفقا للزراعات العروة الشتوية في محافظة 2تشير بيانات الجدول رقم )      

يث حالقليوبية، حيث أمكن ترتيب االهمية النسبية للقروض المموحة لمحاصيل العروة الشتوية، تبين أن محصول الفراولة يحتل المركز االول من 
من أجمالي القروض الممنوحة بالعروة الشتوية  %20.90مليون جنيه تمثل نحو  14.241القروض الممنوحة بالعروة الشتوية بقيمة قدرت بنحو 

 .مليون جنيه  49.0والبالغة حوالي 
 

بمحافظة القليوبية لمتوسط الفترة  تطور القروض الممنوحة من بنك التنمية واالئتمان الزراعي وفقا للزراعات العروة الشتوية( 2جدول رقم )

(2155/2152-2152/2151) 

المساحة المزروعة  المحصول م

 بالفدان

القيمة للقروض الممنوحة  %

 بااللف جنية

% 

 60.10 24642 22.15 872.75 الفراولة 5

 11.62 4763.25 71.70 1216.5 القمح 2

 0.51 207.75 2.02 112.75 الخضار 7

 10.02 4107.5 51.11 418.25 البطاطس 2

 2.69 1104.75 7.10 241.25 الثوم 1

 1.96 802.75 0.15 317.75 البرسيم 7

 0.93 381 2.22 88 الطماطم 6

 0.03 12 1.17 2.5 الكرنب 0

 12.15 4982.5 56.12 695.5 الموالح 9

 100.00 41003.5 511.11 3965 األجمالي 

 ، محافظات الوجة البحري، قطاع القليوبية ، ادارة االئتمان ، بيانات غير منشورة . المصدر : بنك التنمية واالئتمان الزراعي
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 91,98مليون جنيه تمثل نحو 4.909، 4.221، 4.191يلية في المركز الثاني والثالث والرابع محاصيل الموالح والقمح والبطاطس بقيمة قدرت بنحو 
(، بينما تأتي محاصيل الثوم والبرسيم 1094/1098-1099/1091ل فترة الدراسة )من أجمالي القروض الممنوحة خال 90,01%، 99,21%، %

مليون جنيه ، يمثلون أهمية نسبية قدرت بنحو  0,91، 0,109، 0.199، 0,901، 9.908والطماطم والخضار والكرنب بقيمة بلغت حوالي 
(. يتبين أن 1094/1098-1099/1091رة الدراسة )من أجمالي القروض الممنوحة خالل فت 0.01%، 0.89%، 0.11%، 9.12%، 1.21%

 محصول القمح يأتي في المرتبة الثالثة من حيث االهمية النسبية للقروض الممنوحة في العروة الشتوية بمحافظة القليوبية.
 

 -:يلي ويتبين من نتائج الدراسة ما
 لراهن تتمثل في:الزراعي في الوقت اأوال: أهم المشكالت األساسية التي تواحهه بنك التنمية واالئتمان 

 عدم وجود كفاية تمويلية للزراع بسعر فائدة مناسب وبما يهى لهم ظروفًا ميسرة النتاج محاصيلهم واعدادها للتسويق فى الوقت المناسب. .9
 انخفاض التمويل الذاتي لدي المزارعين وبخاصة الحيازات الصغيرة. .1
 .عية الممنوحة للمزارعينارتفاع أسعار الفائدة علي القروض الزرا .1
 .تعدد وكثرة الضمانات المطلوبة من قبل البنك تجاه القروض الممنوحة للمزارعين .4
 تعرض المزارعين الي السجن في حالة تعثر السداد. .8
 .كفايته لألداء العمليات الزراعية انخفاض قيمة القرض الممنوح وعدم .2
 للتاكد من استخدامها في المجال الزراعي.عدم متابعة البنك للقروض الممنوحة للمزارعين  .2
 .بالقروض الزراعية بالنسبة الجمالي مساحة التركيب المحصولي  المغطاةانخفاض المساحات  .9
 .انحراف البنك عن أداء دورة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الزراعية بالريف المصري .1
 

 ق التنمية الزراعية بصفة خاصة والتنمية االقتصادية بصفة عامةأهم المقترحات للنهوض بدور البنك لتحقي :ثانيا
  توفير القروض الزراعية النقدية والعينية من قبل البنك للمزارعين الداء العمليات الزراعية. 
 خفض اسعار الفائدة علي القروض الزراعية المختلفة وبخاصة القروض االستثمارية. 
  القروض الزراعية بما يمكن الحيازات الصغيرة من الحصول علي القروض.االكتفاء بضمان المحصول للحصول علي 
 .تخفيض االجراءات عند التعثر في السداد بمساعدة الزراع علي رفع قدراتهم علي السداد، مع جدولة الديون في حالة التعثر في السداد 
  اعية .زيادة قيمة القروض االستثمارية الممنوحة بما يمكن من نجاح المشروعات الزر 
  زيادة عدد الفروع بالقري بما يمكن من الوصول بالسرعة الكافية للمزارعين. 

  :أثر استخدام القروض الزراعية علي اإلنتاج الكلي لمحاصيل الدراسة
ين القروض االنحدارية بيؤثر في اإلنتاج الزراعي مدي توافر القروض الزراعية للقيام بالعمليات الزراعية المختلفة، وبدارسة العالقات   

( واإلنتاج الكلي لمحاصيل الدراسة وهي القمح والذرة الشامية واالرز وقصب السكر وبنجر السكر 1094-1002الزراعية المتاحة خالل الفترة )
الكلي من محاصيل  اإلنتاجوالفول البلدي واللحوم الحمراء حيث يوجد ارتباط منطقي بين تلك العالقة حيث تم وضع القروض الزراعية كتغير تابع و 

 الدراسة كمتغير مستقل وتبين من النتائج االتي:
 

 العالقة بين القروض الزراعية واإلنتاج الكلي لمحصول القمح:
تبين من دراسة العالقة بين أجمالي القروض الزراعية كمتغير تابع واإلنتاج الكلي لمحصول القمح كمتغير مستقل، بلغت قيمة معامل 

من التغيرات في القروض الزراعية ترجع إلى التغير في العامل المستقل التي يشملها النموذج وهو اإلنتاج  %40مما يعني أن  0.400و التحديد نح
( الي وجود عالقة طردية ذات تاثير 9، تشير المعادلة رقم )8.14(، وقدرت قيمة ف بنحو 1094-1002الكلي لمحصول القمح وذلك خالل الفترة )

ن اإلنتاج الكلي لمحصول القمح كمتغير مستقل علي القروض الزراعية كمتغير تابع، وهذا ما يتفق والمنطق االقتصادي ، فزيادة هذا ايجابي بي
 وذلك خالل الفترة المشار إليها . %0.0091يتطلب زيادة علي القروض الزراعية بنسبة  %9المتغير وهو القمح المنتج بنسبة 

 (9ه.....................................)س  0.0091+ 9.11ص^ه= 
                 (2.22*) 

 8.14ف =        0.400= 1ر
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 الملخص
صر دور وفي قطاع الزراعة ال يقت ،يعتبر التمويل أحد العناصر األساسية التي تساعد علي إحداث التنمية فى كافة القطاعات واألنشطة

ط بل يساهم  ايضا في تنمية المجتمع وبالتالي رفع مستوى معيشة السكان ، كما يتسم القطاع الزراعي بتواضع التمويل علي تنمية القطاع الزراعي فق
رته على داالستثمارات الموجهة إليه وهو ما يعد تحديًا يواجه القطاع الزراعي ويقف عائقًا في وجه تطوره على الرغم من أهمية القطاع الزراعي وق

د عملية تنمية وتطوير القطاع الزراعي على حجم ما يتوافر من االستثمارات ورؤوس األموال الممثلة في مصادر خلق فرص العمل. حيث تعتم
النتاج  الزراعي ا التمويل المختلفة والموجهة لهذا القطاع. تكمن مشكلة الدراسة في محدودية التمويل المقدم من بنك التنميه واالئتمان الزراعي في تنميه

-9118كمتوسط للفترة ) %82المقدم الي القمح كاحد المحاصيل الغذائية االستراتيجية الهامة والتي بها فجوة غذائية قدرت بحوالي  المصري وبخاصة
ح م( تهدف الدراسة إلي تحقيق هدفا رئيسيا يتمثل في تقدير الفجوة الغذائية المصرية من محصول القمح . دراسة الميزان الغذائي لمحصول الق1094
ان مر الفجوة الغذائية . دراسة كفاءة االئتمان الزراعى في مصر من خالل التعرف علي هيكل تمويل واستثمارات البنك الرئيسي للتنمية واالئتوتقدي

 ر في مصر.امالزراعي بالتركيز علي تمويل القمح. أهمية التمويل الزراعي في تقليل الفجوة اِلغذائية ودراسة اهم العوامل المؤثرة علي كفاءة االستث
هالك تاعتمدت الدراسة علي منهج التحليل اإلقتصادى واإلحصائى باستخدام طرق التحليل الوصفي والكمي، تشير النتائج إلى اإلنتاج المحلي واالس   

اإلنتاج المحلي ال  (، حيث يتضح أن1094-9118الكلي والفجوة والواردات ومتوسط نصيب الفرد ونسبة االكتفاء الذاتي للقمح خالل فترة الدراسة )
مليون طن ، وبمتوسط استهالك سنوي خالل الفترة قدر  2,191يكفي االستهالك الكلي وبلغت الكمية المنتجة من القمح لمتوسط فترة الدراسة نحو 

ط حجم الفجوة سنويا ، وبلغ متوس % 82لفترة بلغ حوالي مليون طن سنويا ، وهو ما يعني أن متوسط نسبة االكتفاء الذاتي خالل ا 91.00بنحو 
ألف طن واردات كمتوسط سنوي خالل فترة الدراسة ، وقد بلغ متوسط  2.929مليون طن، وتم تغطية تلك الفجوة بنحو  8,241خالل الفترة نحو 

 ت االهمية النسبيةكيلو جرام . أحتل القمح المرتبة االولي من بين محاصيل الدراسة حيث تراوح 999نصيب الفرد من القمح لمتوسط الفترة حوالي 
عام  21.4مليون جنيه تمثل نحو 9109,2الي حوالي  1002/1002عام  %24,1مليون جنيه تمثل نحو 9419.9لمحصول القمح من حوالي 

من أجمالي القروض الممنوحة لقروض الشتوي والبالغة  %24,1مليون حنيه يمثل نحو  9211,1وبمتوسط لفترة الدراسة بلغ حوالي  1001/1090
( ، 1094/1098-1002/1002مليون جنيه، مساحة القمح المخدومة بالقروض من بنك التنمية واالئتمان الزراعي خالل الفترة ) 1299,4الي حو 

الف فدان عام  1022,8، وحدًا أقصى قدر بحوالي 1099/ 1090الف فدان عام  412,2قد تراوحت ما بين حدين هما حدها األدنى البالغ حوالى 
الف فدان خالل فترة  942,02على التوالى عن الحد األدنى ومتوسطها المقدر بحوالى  %991,9، %941,1بزيادة بلغت نحو  ، 1002/1009

، قد تراوحت ما بين حدين هما حدها األدنى البالغ حوالى (1094/1098-1002/1002ل الفترة )الدراسة. تطور نسبة التغطية لمحصول القمح خال
على التوالى عن  %910,4،  %128,2، بزيادة بلغت نحو  1001/1090عام  21,91وحدًا أقصى قدر بحوالي ، 1009/ 1002عام  19,91

خالل فترة الدراسة، االهمية النسبية للمساحة المخدومة بالقروض الزراعية لمحصول القمح مقارنة  29,11الحد األدنى ومتوسطها المقدر بحوالى 
عام  %22.8(، وحد أعلي بلغ نحو 1091/1094عام ) %98.1أنها قد تراوحت ما بين حد أدني بلغ نحو بالمساحة الكلية لمحصول القمح ، تبين

( ، كما تبين أن محصول القمح ياتي في المرتبة الثالثة 1091/1094-1002/1002خالل الفترة ) %19(، وبمتوسط قدر بنحو 1002/1009)
لشتوية بمحافظة القليوبية. تبين من دراسة العالقة بين أجمالي القروض الزراعية كمتغير من حيث االهمية النسبية للقروض الممنوحة في العروة ا

ستقل متابع واإلنتاج الكلي لمحصول القمح كمتغير مستقل،  تبين وجود عالقة طردية ذات تاثير ايجابي بين اإلنتاج الكلي لمحصول القمح كمتغير 
فق والمنطق االقتصادي ، وتم تحديد أهم المشكالت األساسية التي تواحهه بنك التنمية واالئتمان علي القروض الزراعية كمتغير تابع، وهذا ما يت

عدم وجود كفاية تمويلية للزراع بسعر فائدة مناسب وبما يهى لهم ظروفًا ميسرة النتاج محاصيلهم واعدادها  -الزراعي في الوقت الراهن تتمثل في:
لتمويل الذاتي لدي المزارعين وبخاصة الحيازات الصغيرة. ارتفاع أسعار الفائدة علي القروض الزراعية للتسويق فى الوقت المناسب. انخفاض ا

ن للتاكد من يالممنوحة للمزارعين،  انخفاض قيمة القرض الممنوح وعدم كفايتة الداء العمليات الزراعية ، عدم متابعة البنك للقروض الممنوحة للمزارع
اعي . انخفاض المساحات الممغطاه بالقروض الزراعية بالنسبة الجمالي مساحة التركيب المحصولي . وأهم المقترحات استخدامها في المجال الزر 

زراعية النقدية والعينية توفير القروض ال  والتوصيات للنهوض بدور البنك لتحقيق التنمية الزراعية بصفة خاصة والتنمية االقتصادية بصفة عامة وهي
زارعين الداء العمليات الزراعية، خفض اسعار الفائدة علي القروض الزراعية المختلفة وبخاصة القروض االستثمارية، االكتفاء من قبل البنك للم

بضمان المحصول للحصول علي القروض الزراعية بما يمكن الحيازات الصغيرة من الحصول علي القروض. تخفيض االجراءات عند التعثر في 
علي رفع قدراتهم علي السداد، مع جدولة الديون في حالة التعثر في السداد. زيادة قيمة القروض االستثمارية الممنوحة بما السداد بمساعدة الزراع 

 يمكن من نجاح المشروعات الزراعية . زيادة عدد الفروع بالقري بما يمكن من الوصول بالسرعة الكافية للمزارعين 
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Finance is one of the key elements that help to bring about development in all sectors and activities. In 

the agriculture sector, the role of finance is not limited to the agricultural sector development only, but also 

contributes to the development of society and thus raise the living standards of the population, as is the agricultural 

sector humbly investments against him, which is a challenge facing the agricultural sector and an obstacle in the 

face of development despite the importance of the agricultural sector and its ability to create jobs. Which relies 

development of the agricultural sector on the size of what is available from investments and capital represented at 

the various sources of funding directed to this sector process. Lies study the problem of the limited funding from 

the Development and Agricultural Credit Bank in the development of Egypt's agricultural production and in 

particular to the wheat as an important strategic food crops and that the food gap estimated at about 56% on 

average for the period (1995-2014) study aims to achieve a major goal is to estimate Egyptian food gap of the 

wheat crop. Study food balance for wheat and appreciation of the food gap. 

The study of the efficiency of agricultural credit in Egypt by identifying the structure of financing and 

investments Principal Bank for Development and Agricultural Credit focusing on the financing of wheat. The 

importance of agricultural finance to reduce the food gap and the study of the most important factors affecting the 

efficiency of investment in Egypt. 

The study adopted the approach of economic and statistical analysis using the methods of descriptive 

and quantitative analysis, the results indicate that domestic production and total consumption gap, imports and the 

average per capita and the percentage of self-sufficiency in wheat during the study period (1995-2014), where it 

is clear that domestic production is not enough total consumption amounted quantity produced of wheat for an 

average study period of about 7.319 million tons, and the average annual consumption during the period was 

estimated at 13 million tons per year, which means that the average self-sufficiency ratio during the period 

amounted to about 56%, the average size of the gap a year during the period 5.742 million tons, was cover that 

gap by about 6.861 tons and an annual average imports during the study period, and the average per capita wheat 

for an average period of about 181 kg. 

Wheat was ranked first among the study crops where the relative importance of wheat ranged from about 

1.4988 billion pounds, accounting for about 64.9% in 2006/2007 to about 1.9087 billion pounds, accounting for 

about 73.4 in 2009/2010 and an average study period of about 1.7222 billion melodic represents about 64.2 % of 

total loans granted to the winter of loans, amounting to about 2.6814 billion pounds, wheat area serviced loans 

from the development and agricultural credit Bank during the period (2006 / 2007-2014 / 2015), have ranged 

between two edged alone minimum of about 496.6 thousand acres in 2010/2011 and a maximum estimated at 

2076.5 thousand acres in 2007/2008, an increase of approximately 143.9%, 119.1%, respectively, for the 

minimum and average estimated at 846.07 thousand acres during the study period. 

The evolution of the coverage ratio for wheat during the period (2006 / 2007-2014 /2015), have ranged 

between two edged alone minimum of about 21.83 in 2007/2008, and a maximum estimated at 79.83 in 2009/2010, 

an increase of approximately 365.7%, 130.4%, respectively, for the minimum and average estimated at 61.22 

during the study period, the relative importance of the agricultural area serviced loans for wheat compared with 

the total space of the wheat harvest, show that it has ranged from a minimum of about 15.2 % a year (2013/2014), 

and a high of about 76.5% a year (2007/2008), and an average of as much as about 28% during the period (2006 

/ 2007-2013 / 2014), also show that the wheat crop comes in third place in terms of importance relative to loans 

granted in Winter Lug Qaliubiya province. 

A study the relationship between the total agricultural loans as the dependent variable and the total 

production of wheat crop as an independent variable, show a direct correlation with a positive impact of the total 

production of wheat crop independent variable on agricultural loans as a variable relationship continued, and this 

is consistent economic logic, have been identified the most fundamental problems that Tuahha development and 

agricultural credit Bank at the moment are: - the lack of adequacy of financing to farmers at a reasonable price, 

including interest and Leahy have conditions favorable for the production of crops and preparation for marketing 

in a timely manner. 

I have low self-financing farmers, particularly smallholders. Higher interest rates for agricultural loans 

to farmers, given the low value of the loan and insufficient to perform agricultural operations, not to pursue the 

bank for loans granted to farmers to make sure their use in the agricultural field. 

Low Almmgtah spaces agricultural loans for the total crop area of installation. The most important 

proposals and recommendations for the promotion of the role of the bank for agricultural development in particular 
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and economic development in general, which is the provision of agricultural cash and in-kind loans by the Bank 

for farmers to perform farming operations, reducing the interest rate on the prices of various agricultural loans, 

especially investment loans, sufficient to ensure the crop for agricultural loans to enable holdings small access to 

credit. 

Reduction measures Stumble Upon payment with the help farmers to boost their capacity to repay, with 

a debt rescheduling in case of default in payment. Increase granted to enable the success of agricultural investment 

projects, the value of loans. 

Increase the number of branches, including in villages can access fast enough for farmers. 


