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 جامعة أسوان. -كلية الزراعة والموارد الطبيعية

 2021نوفمبر 19ى، الموافقة على النشر ف2021سبتمبر 5 ىاستالم البحث ف

 الملخص العربى 
محافظة   في  األهداف  من  مجموعة  تحقيق  البحث  أستهدف 

(، هي دراسة المؤشرات  2020-2005أسوان خالل فترة الدراسة )
القر  إجمالي  لتصنيف  وكفاءة  االقتصادية  تطور  الزراعية،  وض 

،مشروعات   النباتي  االنتاج  قروض  من  لكل  الزراعي  اإلئتمان 
العوامل   أهم  األلبان،  أنتاج  مشروعات  الحمراء،  اللحوم  أنتاج 
القصب،   لمحصول  الزراعية  القروض  على  للطلب  المحددة 
مخاطر اإلئتمان الزراعي ومشاكلة والحلول المقترحة لحلها، وقد 

لوب التحليل الوصفى والكمى، وأعتمد البحث على  تم استخدام أس 
الثانوية المنشورة والغير المنشورة للمتغيرات االقتصادية   البيانات 
خالل   من  االولية  البيانات  وكذلك  الزراعية  بالقروض  الخاصة 
عينة عشوائية تم أخييارها بمركزي أدفو وكوم أمبو وبلغ إجمالي  

 مزراع. 95أعداد مزارعي العينة البحثية حوالي 

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج األتية:
قروض   -1 النباتية،  للقروض  السنوى  التغير  معدل  بلغ 

قروض   الحمراء،  اللحوم  إلنتاج  االستثمارية  المشروعات 
القروض   إجمالي  األلبان،  إلنتاج  االستثمارية  المشروعات 

الفترة خالل                  حوالي   (2020-2005)   الزراعية 
% بينما بلغ المتوسط السنوى    1.55،  9.34،  0.44،  0.83

حوالي    0.601،  2.49،  2.65حوالي   تمثل  جنيه.  مليون 
القروض    10.46،  43.38،  46.16 إجمالي  متوسط  من   %

حوالي   والبالغ  أسوان  محافظة  في  مليون   5.74الزراعية 
 جنيه لكل منها على الترتيب. 

ة بمراكز أدفو، كوم بلغ معدل التغير السنوى للقروض النباتي  -2
( الفترة  خالل  دراو  النوبة،  نصر  (  2020-2005أمبو، 

المتوسط    0.76،  0.19،  0.48،  1.54حوالي بلغ  بينما   %

ألف جنيه. تمثل      376،  468،  896،  910السنوى حوالي  
أجمالي    14.19،  17.66،  33.8،  34.35حوالي   من   %

حوالي   والبالغ  أسوان  محافظة  في  النباتية    2.65القروض 
 مليون جنيه لكل منها على الترتيب.

النباتية    -3 للقروض  واإلئتمانية  االقتصادية  المؤشرات  بدراسة 
الفترة  خالل  أسوان  محافظة  في  القصب  لمحصول    الممنوحة 

التكاليف  2005-2020) لكل من  السنوى  التغير  بلغ معدل   )
الكلية، قيمة القرض الممنوح للفدان،حجم  التكاليف  المتغيرة، 

ض الممنوحة للمحصول، نسبة القرض للفدان للتكاليف  القرو 
حوالي   الفداني  العائد  صافي  اإلئتمانية،  التكاليف  المتغيرة، 

11.21  ،11.04،  6.04  ،0.83  ،           (-5.23  ،)
،  10.07%  بينما بلغ المتوسط السنوى حوالي   9.39،  6.15
13.3  ،8.4( منها على    5.7مليون(،    2.6،  لكل  جنية  ألف 
حوالي  الترت اإلئتمانية  للتكاليف  بلغ  بينما  جنية،    420يب، 

حوالي   المتغيرة  للتكاليف  القرض  تغطية  لنسبة  وأخيرأبلغ 
 %.88%، وبلغ العائد على الجنيه المستثمر حوالي0.84

االستثمارية   -4 المشروعات  لقروض  السنوى  التغير  معدل  بلغ 
ا أمبو، نصر  أدفو، كوم  بمراكز  الحمراء  اللحوم  لنوبة،  إلنتاج 

( الفترة  خالل  حوالى2020-2005دراو   )0.39  ،0.69(  ،-
السنوى حوالي    0.36(،  0.18 المتوسط  بلغ  بينما   %919  ،

ألف جنيه، تمثل حوالي    247،  305مليون جنيه(،    10.02)
القروض    9.91،  12.25،  40.95،  36.89 أجمالي  من   %

مليون جنيه    2.49النباتية في محافظة أسوان والبالغ حوالي  
 كل منها على الترتيب.ل

القروض    -5 لقيمة  واإلئتمانية  االقتصادية  المؤشرات  بدراسة 
االستثمارية   للمشروعات  التسمين  ماشية  ألنواع  الممنوحة 

الحمراء) اللحوم  تسمين  2021-2020إلنتاج  وهى   )
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1948 

القرض   قيمة  تغطية  نسبة  بلغت  البلدى  الخليط،  الفريزيان، 
حوالى   للرأس  على    %  90،  75،  81الممنوح  منها  لكل 

حوالي   العائد  صافي  بلغ  بينما    6.7،  9.6،  11.2الترتيب، 
حوالي   المستثمر  الجنيه  على  العائد  بلغ  للرأس،  جنيه  ألف 

 % لكل منها على الترتيب.  1.04،  87، 93
االستثمارية    -6 المشروعات  لقروض  السنوى  التغير  معدل  بلغ 

الن نصر  أمبو،  كوم  أدفو،  بمراكز  االلبان  دراو  إلنتاج  وبة، 
، 8.16،  10.92،  8.73( حوالي2020  -2005خالل الفترة )

  53،  46،  146،  359% بينما بلغ المتوسط السنوى  10.32
%    8.81،  7.65،  23.79    ،59.73ألف جنيه، تمثل حوالي  

والبالغ   أسوان  محافظة  في  النباتية  القروض  أجمالي  من 
 ب. ألف جنية مليون جنيه لكل منها على الترتي 601حوالي 

القروض    -7 لقيمة  واإلئتمانية  االقتصادية  المؤشرات  بدراسة 
إلنتاج   االستثمارية  المشروعات  ماشية  ألنواع  الممنوحة 

الجاموس،  2021-2020األلبان) الفريزيان،  ماشية  وهى   )
القرض   قيمة  تغطية  نسبة  بلغت  والخليط   المحلي  واألبقار 

حوالى   للرأس  على    74،  94،  87الممنوح  منها  لكل   %
العائد حوالي   بلغ صافي  بينما   6.6،  9.95،  11.1الترتيب، 

حوالي   المستثمر  الجنيه  على  العائد  بلغ  للرأس،  جنيه  ألف 
 % لكل منها على الترتيب.  2.57، 2.53، 2.7

بدراسة العوامل المؤثرة على الطلب على القروض لمحصول    -8
تغطية   نسبة  المتغيرة،  التكاليف  أهمها هي  أن  تبين  القصب 

اللوغارتمي  الق النموذج  وبأستخدام  المتغيرة  للتكاليف  رض 
المستوى   عند  االحصايئة  معنويتها  ثبتت  فقد  المزدوج 

المتغيرين  1االحتمالى   هذين  وأن  الدراسة  فترة  خالل   %
% من التغيرات في قيمة القروض الفدانية  99يفسران حوالى  

ونسبة   المتغيرة،  التكاليف  بزيادة  وأنة  القصب،  لمحصول 
بنسبة  التغ على  10طية  الطلب  زيادة  إلى  ذلك  تؤدي   %

% لكل    100.2  %،100.1القروض لمحصول القصب بنحو  
منها على الترتيب، بينما تبين من نتائج التقددير اإلحصائي 
بين   إحصائيا  معنوية  طردية  عالقة  وجود  الخطى  للنموذج 

س المتغيرة  للتكاليف 1التكاليف  القرض  تغطية  نسبة   ،
المتغيرين يفسران حوالى    2  المتغيرة س %  95.7وان هذين 

القصب   لمحصول  الفدانية  القروض  قيمة  في  التغيرات  من 

للتكاليف   القرض  المتغيرة، نسبة تغطية  التكاليف  بزيادة  وأنة 
القروض   على  الطلب  زيادة  إلى  يؤدي  واحدة  بوحدة  المتغيرة 

وحدة على الترتيب، كما تبين وجود    3102.72،  0.565بنحو  
ة سالبة غير معنوية إحصائيا بين الطلب على القروض  عالق

بوحدة   اإلئتمانية  التكاليف  زيادة  بمعنى  اإلئتمانية  والتكاليف 
  0.16واحدة تؤدي إلى انخفاض الطلب على القروض بمقدار  

 وحدة.
تواجه    -9 التى  واإلئتمانية  االقتصادية  المشكالت  بدراسة 

أهمها أن  تبين  أسوان  محافظة  في  ضرورة   المزارعين  هى 
وجود الحيازة الزراعية كشرط وضمان أساسي للحصول على  

واالكتفاء القرض،   عينية  صورة  فى  القروض  صرف  عدم 
سداد   بعد  إال  القروض  صرف  عدم  فقط،  النقدى  بالصرف 
القروض السابقة والمستحقة السداد، طلب عمل استعالم لدى  

ات  البنك المركزى عن صاحب القرض، تعقيد الشروط واالجراء
قيمة  كفاية  عدم  الضمانات،  وكثرة  القرض  على  للحصول 
القرض للنشاط اإلنتاجى المقرر عملة، كما تبين أن أهم أهم  
ربط  بدون  القروض  تحصيل  فترة  مد  هى  المقترحة  الحلول 
للزارع   مهلة  وأعطاء  الفائدة  معدل  زيادة  أو  تاخير  غرامات 

ا سداد  مواعيد  توافق  مراعاة  السداد،  فى  لقروض المتعثرين 
تقديم   المنتجات،  وتسويق  المحاصيل  حصاد  مواعيد  مع 
والمبيدات   والتقاوي  األسمدة  مثل  العينية   القروض  وصرف 
لكل   سنويا  القرض  قيمة  تعديل  وكفايتها،  جودتها  لضمان 
وارتفاع  السنوى  التضخم  معدل  يتوازن مع  بما  إنتاجى  نشاط 

 أسعارمستلزمات االنتاج.
البنك   المفتاحية:  االنتاج  الكلمات  أسوان،  المصري،  الزراعي 

 . النباتى، اللحوم الحمراء

   المقدمة
التنمية االقتصادية الزراعية في مصر بصفة عامة   تواجه 
المشاكل   من  عدد  خاصة  بصفة  أسوان  محافظة  وفي 
المال المزرعي المتاح لدى   والمعوقات والتى يعتبر ندرة رأس 

المال   رأس  يعتبرعنصر  حيث  أهمها  من  بصورة  المزارع 
لتحقيق   وذلك  الهامة  اإلنتاجية  العناصر  أهم  أحد  المختلفة 
تكاليف  إلى  تحتاج  والتي  والرأسىة،  االفقىة  الزراعية  التنمية 
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المال   لرأس  المحوري  الدور  يؤكد  ما  وهذا  مرتفعة،  إنتاجية 
المزرعي لتنمية اإلنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني، لذا  

الدخول   انخفاض  فترات  إلي  فإن  تؤدي  للمزارعين  المزرعية 
على   الزراع  قدرة  من  يقلل  مما  الزراعية  المدخرات  انخفاض 
ضرورة  يستوجب  ما  وهذا  الزراعية  للعمليات  الذاتي  التمويل 
الزراع   يستطيع  لكي  الزراعي  للتمويل  أخرى  مصادر  توفير 
أستكمال العمليات اإلنتاجية، لذلك فأن اإلئتمان الزراعي يأتى 

ال مقدمة  أساسي  فى  بشكل  الزراع  عليها  يعتمد  التى  عناصر 
تتعلق  التى  الزراعية  االقتصادية  األهداف  لتحقيق  كوسيلة 
عجلة   ودفع  المعيشة  مستوى  وتحسين  الزارع  دخل  بزيادة 
الزراعي دورا هاما فى حل   الزراعية، ويؤدي اإلئتمان  التنمية 
خاصة   بصفة  الزراع  تواجه  التى  المشكالت  من  كبير  عدد 

اإلنتاج صغارهم   إلى  تأتى  الزراعي  التمويل  حاجة  أن  كما 
العام وكما   المتواصل طوال  الزراعي  القطاع  فى  واالستهالك 
أن اإلنتاج الزراعي ال يتحقق إال فى مواسم الحصاد وهو ما  
الزراعي  البنك  ويعتبر  الزراعي.  الدخل  بموسمية  يعرف 
فى  الزراع  معها  يتعامل  التى  الوحيدة  الجهة  هو  المصري 

للعمليات سب الالزمة  الزراعية  القروض  على  الحصول  يل 
األجل   قصيرة  زراعية  سلف  صورة  فى  الزراعية  اإلنتاجية 
تقدم   األجل  متوسط  زراعية  سلف  أو  الزراعية  للمحاصيل 
أو   الحيوانية  الثروة  مجال  فى  االستثمار  أجل  من  للزراع 
الحصول على أالت زراعية ويتكون الزمام اإلدارى لمحافظة  

امبو، نصر    أسوان  أدفو، كوم  من خمسة مراكز رئيسية هى 
 النوبة، دراو، أسوان. 

 المشكلة البحثيه 
مجال   فى  أسوان  محافظة  في  البحثيه  المشكلة  تتمثل 
للزراع  المزرعي  الدخل  انخفاض  فى  الزراعي  اإلئتمان 
وموسمية اإلنتاج مع صغر حجم الحيازات الزراعية وانخفاض 

المقدم الزراعية  القروض  المصري نسبة  الزراعي  البنك  ة من 
قدرة   إلى ضعف  يؤدي  مما  منها  المحاصيل  بعض  وحرمان 
للتمويل  مالية  ايه مبالغ  توفير  االدخار وصعوبة  الزراع على 

مصادر  توفير  يتطلب  ما  وهذا  اإلنتاجية  للعمليات  الذاتي 
عناصر   أهم  أحد  المال  رأس  يعتبر  حيث  الزراعي  للتمويل 

الستخدامه  الزراعي  الزراعية   اإلنتاج  العمليات  تمويل  فى 
والتقاوي  االسمدة  مثل  الزراعي  اإلنتاج  مستلزمات  لتوفير 
األالت  وتوفير  العمالة  وأجور  والمخصبات  والمبيدات 
أرتفاع أسعارها،   واالعالف والزيوت والشحوم وغيرها في ظل 
المزرعي   المال  رأس  توفير  وضرورة  أهمية  تأتي  هنا  ومن 

لل المزارعين  لدى  اإلنتاجية المتاح  متوسط  رفع  على  عمل 
 الفدانية.  

 اهداف البحث

اإلهداف   من  مجموعة  دراسة  الى  البحث  يهدف 
 االقتصادية واإلئتمانية والتي تتمثل في: 

أوال: دراسة المؤشرات االقتصادية  لتصنيف إجمالي القروض  
 الزراعية في محافظة أسوان.  

الزراعي لكل   من قروض  ثانيا: دراسة تطور وكفاءة اإلئتمان 
وإنتاج  الحمراء  اللحوم  أنتاج  ومشروعات  النباتي،  اإلنتاج 

 األلبان بمحافظة أسوان. 
القروض   على  للطلب  المحددة  العوامل  أهم  دراسة  ثالثا: 
للعوائد   اإلئتمانية  والمؤشرات  القصب  لمحصول  الممنوحة 

 على أستثمارات القروض في محافظة أسوان.  
راعي والمشكالت التى تواجه  رابعا: دراسة مخاطر اإلئتمان الز 

 المزاعين والحلول المقترحة فى  محافظة أسوان. 

 االسلوب البحثى 
اإلساليب  أستخدام  تم  فقد  البحث  أهداف  لتحقيق 
الوصفية والكمية من خالل دراسة تطور مختلف  اإلحصائية 
أنواع القروض الزراعية الممنوحة من البنك الزراعي المصري 

اإلنحدا تحليل  واالنحدارالمتعدد بأستخدام  البسيط  الخطي  ر 
النباتية   القروض  على  للطلب  المحددة  العوامل  أهم  لدراسة 
المعياري   واالنحراف  المئوية  والنسب  الحسابية  والمتوسطات 
الهندسي وقد تم االعتماد أيضا على مجموعة من   والمتوسط 
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الزراعي   اإلئتمان  كفاءة  بقياس  المتعلقة  اإلحصائية  المقاييس 
 وهى: 

نسبببببة التغطيببببة ل ريمببببة القببببرض الممنببببوح للفببببدان أو رأس  -1
 الماشية )التسمين أو األلبان( / التكاليف المتغيرة.

التكبببباليف اإلئتمانيببببة ل ريمببببة القببببرض الممنببببوح للفببببدان أو  -2
 رأس الماشية* معدل الفائدة.

متوسبببط التكببباليف التبببى لبببم يقبببدم لهبببا قبببروض ل متوسبببط  -3
ض الممنببوح للفببدان أو رأس ريمببة القببر  –التكبباليف المتغيببرة 

 الماشية )التسمين أو األلبان(.
األربحيبببببببة النسببببببببية ل نشبببببببطة اإلنتاجيبببببببة للفبببببببدان أو رأس  -4

الماشبببببية )التسبببببمين أو األلببببببان(ل متوسبببببط صبببببافي العائبببببد 
للنشببباإل اإلنتببباجي خبببالل فتبببرة الدراسبببة / متوسبببط التكببباليف 

 الكلية للنشاإل اإلنتاجي خالل فترة الدراسة.
على الجنيه المستثمر / قرض لكل نشاإل إنتباجيل   العائد  -5

متوسببببببط ريمببببببة القببببببرض للنشبببببباإل اإلنتبببببباجي مضببببببافا إليببببببه 
التكبببباليف اإلئتمانيببببة / متوسببببط التكبببباليف المتغيببببرة للنشبببباإل 

 اإلنتاجي خالل فترة الدراسة.
* االنحبراف المعيباري لصبافي العائبد   2أعلى حبد أدنبىل    -6

 للنشاإل اإلنتاجي.  
 مصادر البيانات 

على   البحث  وغير  اعتمد  المنشورة  الثانوية  البيانات 
في   الزراعية  القروض  ألنواع  االقتصادية  للمتغيرات  المنشورة 
من  البيانات  هذه  على  الحصول  تم  وقد  أسوان.  محافظة 

بقطاع المهتمة  والمؤسسات  في  اإلئتمان    الهيئات  الزراعي 

الزراع مديرية  المصري،  الزراعي  البنك  مثل  أسوان  ة  محافظة 
بمحافظة أسوان، وكذلك تم االعتماد على البيانات األولية وتم 
الحصول عليها من خالل العينة البحثية والتى تم اخييارها فى  

وبلغ   أسوان  بمحافظة  أمبو  كوم  أدفو،  عدد  مركزي  إجمالي 
حوالى   أنتاجية    95أفرادها  أنشطة  ثالثة  على  موزعة  مزارع 

حو  وبلغ  القصب  محصول  أنتاج  هى  مزارع،    35الى  زراعية 
مزارع، وأنتاج األلبان و    30وأنتاج اللحوم الحمراء وبلغ حوالي  

حوالى   بيانات    30بلغ  لجمع  الزمني  المدى  تحدد  وقد  مزارع 
 . 2021حتى شهر يونية  2020البحث من شهر يوليو 

 النتائج البحثية والمناقشة 
 أواًل: أختيار العينة البحثية: 

أخ البحث  من  الجزء  هذا  البحثية  يتناول  العينة  تيار 
وذلك   أسوان  محافظة  في  الزراعية  اإلنتاجية  باألنشطة 
لمحصول القصب وأنتاج اللحوم الحمراء وأنتاج األلبان وتوزيع  
العينة البحثية على المراكز اإلدراية المختارة وكذلك الجمعيات 

 التعاونية الزراعية.  
ألهمية  ( بدراسة ا1تبين من البيانات الواردة بالجدول )  وقد

الزراعية   القروض  من  المستفيدين  المزارعين  ألعداد  النسبية 
( أسوان عام  فى محافظة  القصب  (  2021-2020لمحصول 

دراو  النوبة،  نصر  أمبو،  كوم  أدفو،  مراكز  في  بلغت  أنها 
الترتيب   27،  32،  66،  81حوالي   على  منها  لكل  مقترض 

% لكل منها 13.11،  15.54،  32.03،  39.32تمثل حوالي  
من  ع المستفيدين  المزارعين  أعداد  أجمالي  من  الترتيب  لى 

 القروض الزراعية  

 

 

 

 



 ... دراسة إقتصادية لدور البنك الزراعي المصري في تمويل األنشطة الزراعية  :عبد العاطي محمد محمود علي

 

1951 

النسبية ألعداد المزارعين المستفيدين من القروض النباتية الممنوحة لمحصول القصب فىى محافظىة أسىوان األهمية    .1جدول  
 (2021-2020عام )

 المستفيدين  أعداد المزارعين المراكز 
 وحة لمحصول القصب قيمة القروض الممن  %  )مزارع(

 %  )مليون جنية( 
 39.41 1135 39.32 81 أدفو 

 32.12 925 32.03 66 كوم أمبو
 15.45 445 15.54 32 نصر النوبة

 13.02 375 13.11 27 دراو 
 100 2880 100 206 االجمالي 

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:   
 بيانات غير منشورة. البنك الزراعي المصري بمحافظة أسوان، إدارة اإلحصاء، -1
 وزارة الزرعة واستصالح االراضي، مديرية الزراعة بمحافظة أسوان، ادارة المحاصيل السكرية، بيانات غير منشورة. -2

 
نحو والبالغ  أسوان  محافظة  في  القصب    206لمحصول 

لمحصول   الممنوحة  القروض  ريمة  بلغت  بينما  مقترض، 
حوالى   أدفو  لمركز  جني  1.13القصب  حوالي  مليون  تمثل  ه 

ألف جنيه لكل    375،  445،  925% وبلغت حوالي  39.41
تمثل  الترتيب  دراو علي  النوبة،  أمبو، نصر  من مراكز كوم 

الترتيب   13.02،  15.45،  32.12حوالي لكل منها على   %
في   القصب  لمحصول  الممنوحة  القروض  إجمالي  من 

 مليون جنيه. 2.88محافظة أسوان والبالغ نحو 

تبين   حين  )فى  بالجدول  الواردة  البيانات  بدراسة  2من   )
القروض   من  المستفيدين  المزارعين  ألعداد  النسبية  األهمية 
اللحوم  إلنتاج  االستثمارية  للمشروعات  الممنوحة  الزراعية 
أدفو، كوم   فى مراكز  بلغت  أنها  أسوان  في محافظة  الحمراء 

مقترض    14،  16،  60،  57أمبو، نصر النوبة، دراو حوالي  
م حوالي  لكل  تمثل  الترتيب،  على  ،  40.82،  38.78نها 
% لكل منها على الترتيب من أجمالي أعداد    9.52،  10.88

في  الحمراء  اللحوم  إلنتاج  الزراعية  القروض  من  المستفيدين 
 مقترض،   147محافظة أسوان والبالغ 

شىىروعات االسىىتثمارية إلنتىىاج اللحىىوم األهميىىة النسىىبية ألعىىداد المىىزارعين المسىىتفيدين مىىن القىىروض الممنوحىىة للم .2جىىدول 
 (2021-2020الحمراء واأللبان في محافظة أسوان عام )

 المركز 

 المشروعات االستثمارية إلنتاج اآلاللبان  المشروعات االستثمارية إلنتاج اللحوم الحمراء 
أعدد  

المزارعين  
 المستفيدين 
 )مزارع(

 % 
قيمة القروض  

 الممنوحة 
 )مليون جنيه( 

 % 

أعدد  
رعين  المزا

 المستفيدين 
 )مزارع(

 % 
قيمة القروض  

 الممنوحة 
 )مليون جنيه( 

 % 

 67.18 907 53.06 26 38.84 969 38.78 57 أدفو 
 21.41 289 36.73 18 40.44 1009 40.82 60 كوم أمبو

 4.52 61 4.09 2 10.9 272 10.88 16 نصر النوبة
 6.89 93 6.12 3 9.82 245 9.52 14 دراو 

 100 1350 100 49 100 2495 100 147 االجمالي 

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:
 البنك الزراعي المصري بمحافظة أسوان، إدارة اإلحصاء، بيانات غير منشورة. -1
 وزارة الزرعة واستصالح االراضي، مديرية الزراعة بمحافظة أسوان، ادارة اإلنتاج الحيواني، بيانات غير منشورة. -2



 2021ديسمبر   -أكتوبر( 4العدد  42)مجلد -ة اإلسكندرية للتبادل العلمى مجل

 

1952 

 
ال ريمة  بلغت  حوالي  بينما  أمبو  كوم  بمركز   1.09قروض 

حوالي   تمثل  جنيه  القروض  40.44مليون  ريمة  وبلغت   ،%
دراوحوالي   النوبة،  نصر  أدفو،    245،  272،  969بمراكز 

حوالي   تمثل  الترتيب  علي  منها  لكل  جنيه  ،  38.84ألف 
ريمه  9.82،  10.9 إجمالي  من  الترتيب  على  منها  لكل    %

ا اللحوم  إلنتاج  الممنوحة  أسوان  القروض  بمحافظة  لحمراء 
نحو   المزارعين   2.49والبالغ  أعداد  بلغ  بينما  جنيه،  مليون 

للمشروعات   الممنوحة  الزراعية  القروض  من  المستفيدين 
حوالي   األلبان  إلنتاج  مقترض    3،  2،  18،  26االستثمارية 

حوالي   تمثل  الترتيب  على  منها  ،  36.73،  53.06لكل 
الترتيب  6.12،  4.09 من إجمالي أعداد    % لكل منها على 

نحو   والبالغ  المستفيدين  بلغت    49المزارعين  بينما  مقترض، 
حوالى   األلبان  أنتاج  لمشروعات  الممنوحة  القروض  ريمة 

ألف جنيه  لكل منها على الترتيب،    93،  61،  289،  907

حوالي   منها   6.89،  4.25،  21.41،  67.18تمثل  لكل   %
المم القروض  ريمة  إجمالي  من  الترتيب  إلنتاج  علي  نوحة 

 مليون جنيه. 1.35األلبان والبالغ نحو 
( أنة تم  3،  2،  1وتوضح البيانات الواردة بالجدوال رقام )

أعداد   وبلغ  أمبو  وكوم  أدفو  بمركزي  البحثية  العينة  أختيار 
حوالي   البحثية  بالعينة  القصب  محصول  مزارع    35مزارعي 

حوالي   المستفي17تمثل  المزارعين  أعداد  إجمالى  من  دين  % 
مزارع، وتم    206من القروض لمحصول القصب والبالغ نحو  

  11،  24توزيع مزارعي العينة على المركزين حيث بلغ حوالي  
مزارع لكل منها على الترتيب، بينما بلغ أعداد مزارعي العينة 

الحمراء حوالي   اللحوم  تمثل حوالي    30البحثية إلنتاج  مزارع 
مستفيدين من القروض  % من إجمالى أعداد المزارعين ال20.4

 مزارع،   147لمشروعات أنتاج اللحوم الحمراء والبالغ نحو 

. توزيىىع العينىىة البحثيىىة علىىى المراكىىز المختىىارة للمىىزارعين المسىىتفيدين مىىن القىىروض الممنوحىىة لمحصىىول القصىىب 3جىىدول 
 (2021 – 2020والمشروعات االستثمارية إلنتاج اللحوم الحمراء واأللبان فى محافظة أسوان عام )

النشاط  
 اإلنتاجى 

المقدم لة  
 القروض 

 المراكز 
 

أعداد المزارعين  
المستفيدين من  

 القروض 
 )مزارع(

 % 

قيمة 
القروض  
 الممنوحة 

 )ألف جنيه( 

 % 
المتوسط  
 * الهندسي 

نسبة 
 التوزيع 

أعدد  
مزارعى 
العينة  
 البحثية 

أنتاج 
محصول  

 القصب 

 24 67.34 303.2 55.1 1135 55.1 81 أدفو 

 11 32.66 2470.08 44.9 925 44.9 66 كوم أمبو

 35 100 450.28 100 2060 100 147 االجمالى 

مشروعات 
أنتاج اللحوم 

 الحمراء 

 15 48.85 235.01 48.99 969 48.72 57 أدفو 

 15 51.15 246.04 51.01 1009 51.28 60 كوم أمبو

 30 100 481.05 100 1978 100 117 االجمالى 

مشروعات 
 ان أنتاج األلب 

 20 68.04 153.56 75.83 907 59.09 26 أدفو 

 10 31.96 72.12 24.17 289 40.91 18 كوم أمبو

 30 100 225.68 100 1196 100 44 االجمالي 

 المتوسط الهندسي ل الجذرالنوني لحاصل ضرب أعداد المزارعين المستفيدين من القروض* ريمة القروض الممنوحة. •
 ات:  المصدر: جمعت وحسبت من بيان

 البنك الزراعي المصري بمحافظة أسوان، إدارة اإلحصاء، بيانات غير منشورة. -1
 وزارة الزرعة واستصالح االراضي، مديرية الزراعة بمحافظة أسوان، ادارة اإلنتاج الحيواني، بيانات غير منشورة. -2
 لمحاصيل السكرية، بيانات غير منشورة.وزارة الزرعة واستصالح االراضي، مديرية الزراعة بمحافظة أسوان، ادارة ا -3
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1953 

 

،  15وتم توزيع مزارعي العينة على المركزين حيث بلغ حوالي  
العينة   15 الترتيب، بلغ أعداد مزارعي  مزارع لكل منها على 

%  61.2مزارع تمثل حوالي    30البحثية إلنتاج األلبان حوالي  
القروض   من  المستفيدين  المزارعين  أعداد  إجمالى  من 

نحو  لمشرو  والبالغ  األلبان  أنتاج  توزيع   49عات  وتم  مزارع، 
حوالي   حوالي  بلغ  حيث  المركزين  على  العينة  ،  20مزارعي 

طريقة    10 استخدام  تم  الترتيب،  على  منها  لكل  مزارع 
أعداد   ضرب  لحاصل  النونى  للجذر  الهندسي  المتوسط 
القروض   ريمة  فى  الفروض  من  المستفيدين  المزارعين 

لت وذلك  على  الممنوحة  البحثية  العينة  مزارعي  أعداد  وزيع 
 المراكز المختارة للعينة البحثية.

( بالجدول  الواردة  البيانات  تشير  حين  والخاص  4في   )
المختارة  الجمعيات  البحثية على  العينة  بتوزيع أعداد مزارعي 
والمشروعات   القصب  لمحصول  أمبو  كوم  أدفو،  بمركزي 

األلبان في محافظة أسوان  االستثمارية إلنتاج اللحوم الحمراء و 
أن أعداد مزارعي العينة البحثية لمحصول القصب بلغ حوالي  

أدفو حوالي    35 مزارع موزعة   24مزارع، بلغ عددها بمركز 

حوالي   منها  بكل  وبلغ  والحرايزة  العوضالب  جمعيتي  على 
العينة    13،11 مزارعي  أعداد  بلغ  بينما  الترتيب،  على  مزارع 

مزارع   11بمركز كوم أمبو حوالي  البحثية لمحصول القصب  
منها حوالى   بكل  وبلغ  والمنشية  السبيل  على جمعيتي  موزعة 

على    6،  5 البحثية  العينة  بتوزيع  بينما  الترتيب،  على  مزارع 
الجمعيات المختارة بمركزي أدفو، كوم أمبو لمشروعات أنتاج 

حوالي   البحثية  العينة  مزارعي  أعداد  بلغ  الحمراء    30اللحوم 
مزارع موزعة على    15بلغ عددها بمركز أدفو حوالي    مزارع،

حوالي   منها  بكل  وبلغ  والحرايزة  الحماداب    8،  7جمعيتي 
البحثية بمركز   العينة  الترتيب، بلغ أعداد مزارعي  مزارع على 

حوالي   أمبو  الكفور   15كوم  جمعيتي  على  موزعة  مزارع 
 مزارع على الترتيب،  5،  10والصدرية وبلغ بكل منها حوالي  

بمركزي  المختارة  الجمعيات  على  البحثية  العينة  بتوزيع  بينما 
مزارعي  أعداد  بلغ  األلبان  أنتاج  لمشروعات  أمبو  كوم  أدفو، 

حوالي   البحثية  أدفو    30العينة  بمركز  عددها  بلغ  مزارع، 
العوينية والكلح شرق   20حوالي   مزارع موزعة على جمعيتي 

 ا على الترتيب، مزارع لكل منه 7، 13وبلغ بكل منها حوالي 

. توزيىىىع أعىىىداد مزارعىىىي العينىىىة البحثيىىىة علىىىى الجمزيىىىات المختىىىارة بمركىىىزي أدفىىىو وكىىىوم أمبىىىوم لمحصىىىول القصىىىب 4جىىىدول 
 (2021 – 2020والمشروعات االستثمارية إلنتاج اللحوام الحمراء واأللبان في محافظة أسوان عام )

 المركز 
 محصول القصب 

 )مزارع(
حمراء  مشروعات أنتاج اللحوم ال

 )مزارع(
 مشروعات أنتاج االلبان 

 )مزارع(
 عدد  الجمزية عدد  الجمزية عدد  الجمزية

 أدفو 
 

 13 العوينية  7 الحماداب  13 العوضالب 
 7 الكلح شرق  8 الحرايزة  11 الحرايزة 

 4 أقليت  10 الكفور 5 السبيل كوم أمبو
 6 الصدرية  5 الصدرية  6 المنشية

 30  30 - 35 االجمالي 
 صدر: جمعت وحسبت بيانات:  الم
 لبنك الزراعي المصري بمحافظة أسوان، إدارة اإلحصاء، بيانات غير منشورة. -1
 وزارة الزرعة واستصالح االراضي، مديرية الزراعة بمحافظة أسوان، ادارة اإلنتاج الحيواني، بيانات غير منشورة. -2
 افظة أسوان، ادارة المحاصيل السكرية، بيانات غير منشورة.وزارة الزرعة واستصالح االراضي، مديرية الزراعة بمح -3
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  10بلغ أعداد مزارعي العينة البحثية بمركز كوم أمبو حوالي  
منها  بكل  وبلغ  والصدرية  أقليت  جمعيتي  على  موزعة  مزارع 

طريقة   6،  4حوالي   استخدام  تم  الترتيب،  منها  لكل  مزارع 
ضرب لحاصل  النونى  للجذر  الهندسي  أعداد    المتوسط 

القروض   ريمة  فى  الفروض  من  المستفيدين  المزارعين 
الممنوحة لتوزيع أعداد مزارعي العينة البحثية على الجمعيات 

 المختارة للعينة البحثية.

ثانيىىىىىًا: دراسىىىىىة المؤشىىىىىرات االقتصىىىىىادية لتصىىىىىنيف إجمىىىىىالي 
 القروض الزراعية في محافظة أسوان:

لقببببروض يتنبببباول هببببذا الجببببزء مببببن البحببببث دراسببببة إجمببببالي ا
الزراعيببة فببي محافظببة أسببوان مببن خببالل دراسببة تطببورالقروض 
النباتيببببببببة وهببببببببي قببببببببروض سببببببببنوية قصببببببببيرة االجببببببببل، قببببببببروض 
المشبببروعات االسبببتثمارية إلنتببباج اللحبببوم الحمبببراء وهبببي ايضبببا 
قروض سنوية قصيرة االجل، قروض المشروعات االستثمارية 

إلنتباج األلبببان وهببى قبروض متوسببطة االجببل تمبنح إلببى خمببس 
 ت. سنوا

 تطور القروض النباتية: (1)
( أن متوسببببببط 5مببببببن البيانببببببات الببببببواردة بالجببببببدول )يتضببببببح 

 2.6القببروض النباتيببة فببي مراكببز محافظببة أسببوان بلببغ حببوالي 
(، قبد تراوحبت بببين 2020 – 2005مليبون جنيبه خبالل الفتبرة )

، وحبد أقصبى 2005مليون جنيه عام  2.4حد أدنى بلغ حوالي
 385، بزيبببادة قبببدرها 2020مليبببون جنيبببه عبببام  2.8بلبببغ حبببوالي

. وقد تبين 2005% من عام   15.43ألف جنيه، تمثل حوالي  
مببن المعادلببة المقببدرة لتطببور االتجبباة الزمنببى للقببروض النباتيببة 

( أنهببا تزايببدت بمقببدار معنببوى 6فببي محافظببة أسببوان بالجببدول )
ألببف جنيببه، بمعببدل زيببادة سببنوى  22.14أحصببائى بلببغ حببوالي 

سبط القبروض النباتيبة خبالل فتبرة % مبن متو   0.83بلغ حبوالي  
 الدراسة. 

 (2020-2005. تطور تصنيف إجمالي القروض الزراعية في محافظة أسوان خالل الفترة )5جدول  

 
 السنوات 

القروض  
 النباتية 

 )مليون جنيه( 
 % 

قروض الثروة 
المشروعات  

االستثمارية إلنتاج  
 للحوم الحمراء 
 )مليون جنيه( 

 % 
القروض االستثمارية  

روعات االستثمارية  المش
 إلنتاج  األلبان 
 )ألف جنيه( 

 % 
إجمالي  
القروض  
 الزراعية 

 )مليون جنيه( 
2005 2495 48.08 2399 46.23 295 5.69 5189 
2006 2530 48.24 2415 46.04 300 5.72 5245 
2007 2555 48.33 2431 45.98 301 5.69 5287 
2008 2578 48.15 2467.0 46.08 309 5.77 5354 
2009 2608 47.88 2434.0 44.69 405 7.44 5447 
2010 2671 48.41 2398.0 43.46 449 8.14 5518 
2011 2604 47.24 2479.0 44.97 429 7.78 5512 
2012 2541 45.64 2474.0 44.44 552 9.92 5567 
2013 2515 44.69 2499.0 44.40 614 10.91 5628 
2014 2611 44.72 2542.0 43.54 685 311.7  5838 
2015 2692 44.73 2558.0 42.51 768 12.76 6018 
2016 2693 43.46 2556.0 41.25 947 15.28 6196 
2017 2807 49.02 2556.0 44.64 363 6.34 5726 
2018 2829 46.85 2674.0 44.29 535 8.86 6038 
2019 2800 42.55 2472.0 37.57 1308 19.88 6580 
2020 2880 42.83 2495.0 7.103  1350 20.07 6725 
 5742 10.46 601 43.38 2491 46.16 2651 المتوسط

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات : البنك الزراعي المصري بمحافظة أسوان، إدارة اإلحصاء، بيانات غير منشورة.



 ... دراسة إقتصادية لدور البنك الزراعي المصري في تمويل األنشطة الزراعية  :عبد العاطي محمد محمود علي

 

1955 

 
وقببببد بلغببببت األهميببببة النسبببببية للقببببروض النباتيببببة إلببببى إجمببببالي 

% عببببام 48والى القببببروض الزراعيببببة فببببي محافظببببة أسببببوان حبببب
بمتوسبببط  2020% عبببام 42.8انخفضبببت إلبببى حبببوالي  2005

 .%46.18سنوى بلغ حوالي 
اللحوم 2) إلنتاج  االستثمارية  المشروعات  قروض  تطور   )

 الحمراء: 

الواردة بالجدول) البيانات  ( أن متوسط قروض 5تبين من 
محافظة   في  الحمراء  اللحوم  إلنتاج  االستثمارية  المشروعات 

حوا  بلغ  )  2.4لي  أسوان  الفترة  خالل  جنية  –2005مليون 
مليون جنيه    2.3(، قد تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي2020
حوالي2005عام   بلغ  أقصى  وحد  عام    2.4،  جنيه  مليون 

% من    4ألف جنيه، تمثل حوالي    96، بزيادة  قدرها  2020
االتجاة 2005عام   لتطور  المقدرة  المعادلة  من  تبين  وقد   .

الم لقروض  اللحوم  الزمنى  إلنتاج  االستثمارية  شروعات 
( أنها تزايدت بمقدار 6الحمراء في محافظة أسوان بالجدول )

ألف جنيه، بمعدل زيادة    11.063معنوى أحصائي بلغ حوالي  
بلغ حوالي   المشروعات    0.44سنوى  % من متوسط قروض 

وقد   الدراسة.  فترة  خالل  الحمراء  اللحوم  إلنتاج  االستثمارية 
النسبية لقروض المشروعات االستثمارية إلنتاج  بلغت األهمية  

محافظة   في  الزراعية  القروض  إجمالي  إلى  الحمراء  للحوم 
حوالي   عام  46.2أسوان  حوالي    %2005  إلى  انخفضت 

 %. 43.38بمتوسط سنوى بلغ حوالي  2020% عام 37.1
 ( تطور قروض المشروعات االستثمارية إلنتاج األلبان: 3) 

الو  البيانات  ( أن متوسط قروض 5اردة بالجدول)تبين من 
المشروعات االستثمارية إلنتاج األلبان في محافظة أسوان بلغ  

)  601حوالي   الفترة  جنيه خالل  قد  2020  –  2005ألف   ،)
حوالي بلغ  أدنى  حد  بين  عام     295تراوحت  جنيه  ألف 

حوالي2005 بلغ  أقصى  وحد  عام    1.35،  جنيه  مليون 
قدرها  2020 بزيادة  حوالي    مليون   1.055،  تمثل  جنيه، 

 .  2005% من عام  357.62

. نتائج التقدير االحصىائي لمعىادالت االتجىاة الزمنىى لتصىنيف إجمىالي القىروض الزراعيىة  فىي محافظىة أسىوان خىالل 6جدول  
 (2020-2000الفترة )

 المتوسط  ف  2ر المعادلة  المتغيرات التابعة 
 معدل التغير 

 % 

 )مليون جنيه(  القروض النباتية
 س   22.140+  2462.375 ص^ ل
(73.190  )** (6.363 ) 

 
0.743 

 
40.490 ** 

 
2651 

0.83 

قروض المشروعات االستثمارية 
                 الحمراء إلنتاج للحوم

 )مليون جنيه( 

 س   11.063+  2396.525ص^ ل 
(87.034   )**(3.885 ) 

 
0.519 

 
15.093 ** 

 
2491 

0.44 

قروض المشروعات االستثمارية 
 )ألف جنيه( االلبان إلنتاج

 س   56.188+  123.025ص^ ل  
(1.084 )**(4.785 ) 

 
0.621 

 
22.889  ** 

 
601 

9.34 

 إجمالى القروض الزراعية 
 )مليون جنيه( 

 س   89.391+  4981.925ص^ ل 
(51.568  )**(8.947 ) 

 
0.851 

 
80.050 ** 

 
5742 

1.55 

 (16، .... 2، 1الزمن حيث س ل )  س عنصر حيث: ص^ المتغير التابع المقدر موضع الدراسة،     
 . 0.01** معنوى عند مستوى 

 .1المصدر: جمعت وحسبت من : التحليل االحصائي للبيانات الواردة بالجدول رقم 

 

 



 1956 2021يونيو  -ابريل( 2العدد  42)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

المعادلة المقدرة لتطور االتجاة الزمنى لقروض   وقد تبين من 
( بالجدول  األلبان  إلنتاج  االستثمارية  أنها 6المشروعات   )

م بمقدار  حوالي  تزايدت  بلغ  أحصائي  ألف    56.18عنوى 
%    9.43              جنيه، بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالي

في   األلبان  إلنتاج  االستثمارية  المشروعات  متوسط  من 
محافظة أسوان خالل فترة الدراسة. وقد بلغت األهمية النسبية 
إجمالي   إلى  األلبان  إلنتاج  االستثمارية  المشروعات  لقروض 

الزراع حوالي  القروض  أسوان  محافظة  في  عام  5.69ية   %
حوالي    2005 إلى  عام  20.07تزايدت  بمتوسط   %2020 

 %. 10.46سنوى بلغ حوالي 
 ( تطور إجمالي القروض الزراعية:4)

( أن متوسط إجمبالي 5تبين من البيانات الواردة بالجدول )
مليبون  5.74القروض الزراعية في محافظة أسوان بلغ حوالي 

(، قبببد تراوحبببت ببببين حبببد 2020 – 2005رة )جنيبببه خبببالل الفتببب
، وحببد أقصببى 2005مليببون جنيببه عببام  5.18أدنببى بلببغ حببوالي

 1.53، بزيبادة قبدرها 2020مليون جنيه عبام    6.72بلغ حوالي
. وقبببد 2005% مبببن عبببام  29.6مليبببون جنيبببه، تمثبببل حبببوالي 

تببببين مببببن المعادلببببة المقببببدرة لتطبببور االتجبببباة الزمنببببى إلجمببببالي 
( أنهبببببا 6محافظبببببة أسببببوان بالجبببببدول ) القببببروض الزراعيبببببة فببببي

ألببببف  89.39تزايببببدت بمقببببدار معنببببوى أحصببببائي بلببببغ حببببوالي 
% مببن متوسببط  1.55جنيببه، بمعببدل زيببادة سببنوى بلببغ حببوالي 

 القروض النباتية خالل فترة الدراسة.
ثالثىىىا: دراسىىىة تطوروكفىىىاءة القىىىروض النباتيىىىة فىىىى محافظىىىة 

 أسوان:

تطور   دراسة  البحث  من  الجزء  هذا  القروض  يتناول 
اإلئتمانية  الكفاءة  وكذلك  أسوان  محافظة  مراكز  في  النباتية 

% من القروض  100لمحصول القصب بأعتبارة يمثل حوالي  

النباتية في محافظة أسوان وكذلك محصول القمح حيث أنة لم  
 يتقلى أي نوع من أنواع القروض. 

  دراسة القروض النباتية في مراكز محافظة أسوان:
طببور القببروض النباتيببة فببي مراكزمحافظببة حيببث تببم دراسببة ت

أسببوان وهببى أدفببو، كببوم أمبببو، نصببر النوبببة، دراو وذلببك خببالل 
 (.2020-2005الفترة )

 تطور القروض النباتية بمركز ادفو: 

( بالجدول  الواردة  البيانات  من  متوسط 7تبين  أن   )
بلغ حوالي   أدفو  في مركز  النباتية  جنيه    910القروض  ألف 

الفترة   خالل  حد 2020  –  2005)جنيه  بين  تراوحت  قد   ،)
، وحد أقصى بلغ  2005ألف جنيه عام    833أدنى بلغ حوالي

ألف   302، بزيادة قدرها  2020مليون جنيه عام    1.13حوالي  
. وقد تبين من  2005% من عام    36.25جنيه، تمثل حوالي  

في   النباتية  للقروض  الزمنى  االتجاة  لتطور  المقدرة  المعادلة 
( أنها تزايدت بمقدار معنوى أحصائي  8دول )مركز أدفو بالج

ألف جنيه، بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالي    14.06بلغ حوالي  
 % من متوسط القروض النباتية خالل فترة الدراسة.  1.54

 تطور القروض النباتية بمركز كوم أمبو:  
( أن متوسط القروض  7تبين من البيانات الواردة بالجدول)

ألف جنيه خالل    896مبو بلغ حوالي  النباتية في مركز كوم أ
( بلغ  2020  –  2005الفترة  أدنى  حد  بين  تراوحت  قد   ،)
بلغ حوالي  2005ألف جنيه عام    851حوالي   أقصى  ، وحد 

عام    925 جنيه  قدرها  2020ألف  بزيادة  جنيه،    74،  ألف 
. وقد تبين من المعادلة 2005% من عام    8.69تمثل حوالي  

ى للقروض النباتية في مركز كوم المقدرة لتطور االتجاة الزمن
بالجدول) بلغ  8أمبو  أحصائي  معنوى  بمقدار  تزايدت  أنها   )

  0.48ألف جنيه، بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالي    4.32حوالي  
 % من متوسط القروض النباتية خالل فترة الدراسة. 

 

 



 ... دراسة إقتصادية لدور البنك الزراعي المصري في تمويل األنشطة الزراعية  :عبد العاطي محمد محمود علي

 

1957 

 (2020 – 2005. تطور إجمالي القروض النباتية في مراكز محافظة أسوان خالل الفترة )7جدول 

 السنوات 
 إجمالي القروض النباتية  المراكز 

 )مليون جنيه( 
 

 ادفو 
 )ألف جنيه( 

 كوم أمبو 
 )ألف جنيه( 

 نصر النوبة
 )ألف جنيه( 

 دراو 
 )ألف جنيه( 

2005 833 851 456 355 2495 
2006 850 862 455 363 2530 
2007 854 865 462 374 2555 
2008 854 885 465 374 2578 
2009 587  895 478 360 2608 
2010 896 916 481 378 2671 
2011 886 906 454 358 2604 
2012 870 876 447 348 2541 
2013 853 869 440 353 2515 
2014 875 894 468 374 2611 
2015 907 932 471 382 2692 
2016 915 896 485 397 2693 
2017 927 906 587 387 2807 
2018 953 949 456 471 2829 
2019 1081 914 433 372 2800 
2020 1135 925 445 375 2880 

 2651 376 468 896 910 المتوسط
 المصدر: جمعت وحسبت منبيانات: البنك الزراعي المصري بمحافظة أسوان، إدارة اإلحصاء، بيانات غير منشورة.

 
  تطور القروض النباتية بمركز نصر النوبة: 

( بالجدول  الواردة  البيانات  من  متوسط 7تبين  أن   )
ألف    468حوالي    القروض النباتية في مركز نصر النوبة بلغ

( الفترة  خالل  حد  2020  –  2005جنيه  بين  تراوحت  قد   ،)
، وحد أقصى بلغ  2005ألف جنيه عام  456أدنى بلغ حوالي 

عام    481حوالي   جنيه  قدرها  2010ألف  بزيادة  ألف   25، 
. وقد تبين من  2005% من عام    5.48جنيه، تمثل حوالي  

للقرو  الزمنى  االتجاة  لتطور  المقدرة  في  المعادلة  النباتية  ض 
( بالجدول  النوبة  نصر  بمقدار 8مركز  تزايدت  أنها   )
حوالي   بلغ  أحصائي  بمعدل   0.904غيرمعنوى  جنيه،  ألف 

% من متوسط القروض النباتية  0.19زيادة سنوى بلغ حوالي 
 خالل فترة الدراسة. 

 
 

   تطور القروض النباتية بمركز دراو: 
( بالجدول  الواردة  البيانات  من  أ7تبين  متوسط (  ن 
حوالى   بلغ  مركزدراو  في  النباتية  جنيه    376القروض  ألف 

(، قد تراوحت بين حد أدنى بلغ  2020  –  2005خالل الفترة )
بلغ حوالي  2005ألف جنيه عام    355حوالي   أقصى  ، وحد 

عام    375 جنيه  قدرها  2020ألف  بزيادة  جنيه،     20،  ألف 
عادلة . وقد تبين من الم2005% من عام    5.63تمثل حوالي  

المقدرة لتطور االتجاة الزمنى للقروض النباتية في مركز دراو  
حوالي  8بالجدول) بلغ  أحصائي  معنوى  بمقدار  تزايدت  أنها   )

حوالي    2.84 بلغ  سنوى  زيادة  بمعدل  جنيه،  %    0.76ألف 
 من متوسط القروض النباتية خالل فترة الدراسة. 

 
 
 



 2021ديسمبر   -أكتوبر( 4العدد  42)مجلد -ة اإلسكندرية للتبادل العلمى مجل

 

1958 

 

 – 2005تجاة الزمنى للقروض النباتية في مراكز محافظة أسوان خالل الفترة ). نتائج التقدير االحصائي لمعادالت اال 8جدول 
2020) 

 %   معدل التغير المتوسط  ف  2ر المعادلة  المراكز 

 مركز ادفو 
 س   14.065+  790.700ص^ ل 

(28.696  )**(4.936 ) 
0.635 24.361 ** 910 1.54 

 مركز كوم أمبو 
 س  4.328+  859.525ص^  ل 

(87.639   )**(634.2 ) 
0.565 18.208 ** 896 0.48 

 مركز نصر النوبة
 س    0.904+  460ص^ ل 

(24.379   )- (0.463 ) 
0.015 0.215- 468 0.19 

 مركز دراو 
 س   2.843+  352.150ص^ل 

(25.902   )*(2.022 ) 
0.226 4.088 * 376 0.76 

 (16، .... 2، 1ن حيث س ل ) س عنصر الزم                   حيث: ص^ المتغير التابع المقدرموضع الدراسة،
 غير معنوى. –.             0.05.                        * معنوى عند مستوى  0.01** معنوى عند مستوى 

 .7المصدر: جمعت وحسبت من : التحليل االحصائي للبيانات الواردة بالجدول رقم 

 

دراسة كفاءة اإلئتمان الزرعىي ألهىم المحاصىيل الزرعيىة   -2
 أسوان: فى محافظة

 دراسة كفاءة االئتمان الزرعي لمحصول قصب السكر:  -أ
القواعىىىىد اإلئتمانيىىىىة لمىىىىنل واسىىىىترداد القىىىىروض النباتيىىىىة  -

 لمحصول القصب في محافظة أسوان:
لكى يقوم البنبك الزراعبي المصبري بمحافظبة أسبوان ببأجراء 
عملية منح القروض لمزارعي محصول القصب البد أن يكبون 

ة مببن القواعبد والضببوابط اإلئتمانيبة الببى ذلبك فبى ضببوء مجموعب
تحكبببم عمليبببة مبببنح القبببروض لبببزراع محصبببول القصبببب وكبببذلك 

 لضمان أسترداد هذة القروض من الزراع وهذة الضوابط هى:
ورود تعاقببد مببزارع القصببب مببع مصببنع السببكر الواقببع فببى  -1

زمبببام المبببزارع إلبببى البنبببك بحيبببث يلتبببزم  يبببة المبببزارع بتوريبببد 
 .المحصول إلى المصنع

تفبببببويض مببببببن العميبببببل)المزارع( بأسببببببتالم البنبببببك الزراعببببببي  -2
المصبببري ريمبببة القبببرض كلبببة )القبببرض مضبببافأ اليبببة الفوائبببد 
المسببتحقة علبببى القبببرض( مبببن المصبببنع بمعنبببى أن تخصبببم 
ديببون المببزارع مببن محصببول القصببب وذلببك ضببمانا لسببداد 

القرض وفوائدة وهذا ئؤدي إلبى رفبع نسببة السبداد للقبروض 
ة مببببن البنببببك الزراعببببي المصببببري لخدمببببة الزراعيببببة الممنوحبببب

ورعايبببة محصبببول القصبببب حيبببث تصبببل نسببببة السبببداد إلبببى 
 %.99حوالي 

تمبببنح قبببروض محصبببول القصبببب لخدمبببة القصبببب الجديبببد  -3
المبببببراد زراعتبببببة للعبببببام القبببببائم وكبببببذلك الجراءعمليبببببة كسبببببر 
محصول القصب الحالي الموجود باالرض )الحصاد( ويتم 

أ مببن شببهر أغسببطس مببنح القببروض لمزارعببي القصببب إبتببد
من كل عام إلبى شبهر مبايو مبن العبام التبالي وهبو يصبنف 
علببببى أنببببة قببببرض زراعببببي لمببببدة سببببتة شببببهور إلببببى سببببنة أى 

 قروض قصيرة األجل.
تمببنح الفببروض الزراعيبببة لمحصببول القصبببب بمعببدل فائبببدة  -4

% تتحملها وزارة الماليبة  7% وهى مدعمة بنسبة  12قدرها  
مزارعين بأجمببببالي حيببببث يببببتم إعببببداد الكشببببوف الخاصببببة بببببال

% وترسبل إلبى وزارة الماليبة 7ريمة الفوائد المستحقة بنسبة  
لتببدبير هببذة المبببالغ لحسبباب البنببك الزراعببي المصببري وفببي 
حالببة تببأخير هببذة المبببالغ مببن وزارة الماليببة يببتم وضببع هببذة 
المبالغ المستحقة على المزارعين فى حساب يسمى حساب 
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% فقبط مبن إجمبالي 5الدعم، ويتحمل المزارع معدل فائبدة  
 %. 12معدل فائدة 

يتم عمل ميزان إئتمانى لكل عميل يوضح يوضع بة ريمبة   -5
% وهببببى المدعمببببة مببببن 7المبببببالغ المسببببتحقة بمعببببدل فائببببدة 

وزارة الماليبببة وكبببذلك ريمبببة الفائبببدة المسبببتحقة عليبببة بمعبببدل 
5.% 

فببى حالببة تببأخير المببزارع عببن دفببع المبببالغ المسببتحقة عليببة  -6
مبببن العبببام التبببالي تحسبببب الفوائبببد علبببى  1/7والفوائبببد عبببن 

% القيمبببببة االصبببببلية المتضبببببمنة 12% بمعنبببببى 13أسببببباس 
% المسببببببتحقة علببببببى 5% المدعمببببببة مببببببن وزارة الماليببببببة، 7

% غرامة أو عمولة تأخير ويطببق 1المزارع باالضافة إلى  
ذلك على المزارعين اللذين لم يقومو بزراعة القصب أصبال 

راضبببببي ضبببببعيفة وقبببببد حصبببببلو علبببببى ريمبببببة القبببببرض أو اال
اإلنتاجيبببة التبببي لبببم تنبببت  محصبببول عبببالي أو ريبببام المبببزارع 
بتوريد محصول القصبب داخبل المصبنع  بأسبم مبزارع أخبر 
أو بيببع المحصببول للعصببارات الخاصببة وهببذة هببى حبباالت 
تببببببأخير السببببببداد أو تعثببببببر المببببببزارعين عببببببن سببببببداد المبببببببالغ 
المسبببتحقة وتكبببون نسببببة السبببداد عبببادة مرتفعبببة تصبببل إلبببى 

تعاقببد المببزارع مببع المصببنع وتفببويض العميببل  % بسبببب99
لخصبببم المببببالغ المسبببتحقة عليبببة لصبببالح البنبببك. المصبببدر: 
)البنك الزراعي المصري بمحافظة أسوان، ادارة اإلحصاء، 
الكتببباب البببدورى لتحديبببد الضببببوابط والفئبببات التسبببليفية عببببام 

2020.) 
المؤشرات االقتصادية للكفاءة اإلئتمانية لمحصول القصب   -

 افظة أسوان:في مح
المتغيرة      التكاليف  تطور  البحث  من  الجزء  هذا  يتناول 

القصب،   لمحصول  للفدان  الممنوح  القرض  ريمة  والكلية، 
ممثلة   وهى  القصب  لمحصول  الممنوحة  القروض  وحجم 
للتكاليف  الفدانية  القروض  تغطية  ونسبة  النباتية،  بالقروض 

أس محافظة  في  الفداني  العائد  وصافي  خالل  المتغيرة،  وان 
 (.2020-2005الفترة)

  تطور التكاليف المتغيرة:
( بالجدول  الواردة  البيانات  من  متوسط 9يتضح  أن   )

حوالي  بلغ  أسوان  محافظة  في  لمحصول  المتغيرة    التكاليف 
10.07  ( الفترة  خالل  جنيه  قد  2020  –  2005ألف   ،)

،  2005ألف جنيه عام    5.4تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 
، بزيادة  2020ألف جنيه عام    20.8لغ حوالي  وحد أقصى ب

حوالي   15.3قدرها تمثل  جنيه،  عام    284.5    الف  من   %
الزمنى  2005 لتطور االتجاة  المقدرة  المعادلة  . وقد تبين من 

أسوان   محافظة  في  القصب  لمحصول  المتغيرة  للتكاليف 
( أنها تزايدت بمقدار معنوى أحصائي بلغ حوالى  10بالجدول )

%    11.21يه، بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالي  ألف جن  1.12
 من متوسط التكاليف المتغيرة خالل فترة الدراسة. 

  تطور التكاليف الكلية:
( بالجدول  الواردة  البيانات  من  متوسط 9تبين  أن   )

بلغ   أسوان  محافظة  في  القصب  لمحصول  الكلية  التكاليف 
(، قد 2020  –  2005ألف جنيه خالل الفترة )  13.3حوالي  

،  2005ألف جنيه عام    6.6وحت بين حد أدنى بلغ حوالي  ترا
، بزيادة  2020ألف جنيه عام    26.8وحد أقصى بلغ  حوالي  

حوالي    20.1قدرها   تمثل  جنيه،  عام    300.6ألف  من   %
الزمنى  2005 لتطور االتجاة  المقدرة  المعادلة  . وقد تبين من 

يدت ( أنها تزا10للتكاليف الكلية في محافظة أسوان بالجدول )
ألف جنيه، بمعدل    1.47بمقدار معنوى أحصائي بلغ حوالي  

حوالي   بلغ  سنوى  التكاليف    11.04زيادة  متوسط  من   %
 الكلية خالل فترة الدراسة. 

  تطور قيمة القرض للفدان:
( بالجدول  الواردة  البيانات  ريمة 9يتبين من  متوسط  أن   )

للفدان لمحصول القصب في محافظة أسوان   القرض الممنوح 
(، قد  2020 – 2005ألف جنيه خالل الفترة )  8.4لغ حوالي ب

،  2005ألف جنيه عام    6تراوحت بين حد أدنى بلغ  حوالي  
حوالي   بلغ  أقصى  عام    14وحد  جنيه  بزيادة 2020ألف   ،

حوالي    8قدرها   تمثل  جنيه،  عام    133.33ألف  من   %
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. وقد تبين من المعادلة المقدرة لتطور االتجاة الزمنى  2005
ة القرض الممنوح للفدان  لمحصول القصب في محافظة  لقيم

( بالجدول  أحصائي  10أسوان  معنوى  بمقدار  تزايدت  أنها   )
  6.14جنيه، بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالي    516.9بلغ حوالي

 % من متوسط ريمة القرض للفدان خالل فترة الدراسة. 
  تطور حجم القروض الممنوحة للمحصول:

الم القروض  ريمة  في  بدراسة  القصب  لمحصول  منوحة 
( بالجدول  الواردة  البيانات  من  تبين  أسوان  أنها  9محافظة   )

النباتية حيث أن   % من القروض  100تساوى ريمة القروض 
 النباتية فى محافظة أسوان تمنح لمحصول القصب. 

   تطور نسبة تغطية القروض الفدانية للتكاليف المتغيرة: 
بالجدول   الواردة  البيانات  من  نسبة 9)تبين  متوسط  أن   )

تغطية القروض الفدانية للتكاليف المتغيرة في محافظة أسوان  
حوالي   )  84بلغ  الفترة  خالل  قد 2020  –  %2005   ،)

بلغ حوالي   أدنى  حد  بين  عام    55تراوحت  ، وحد  %2018 
حوالي   بلغ   عام    1.28أقصى  قدرة  %2008  بنقص   ،73  

 .  2018% من عام  132.7%، تمثل حوالي 

الفترة )9جدول   القصب في محافظة أسوان خالل  الممنوحة لمحصول  المؤشرات االقتصادية واإلئتمانية للقروض   .2005-
2020) 

 السنوات 
التكاليف  
 المتغيرة 
 )جنيه(

التكاليف  
 الكلية 
 )جنيه(

قيمة القرض  
 للفدان 
 )جنيه(

حجم القروض  
الممنوحة للمحصول  

 )مليون جنيه( 
 * نسبة التغطية 

 % 
التكاليف  

 * انية اإلئتم
 )جنيه(

صافي العائد  
 الفداني 
 )جنيه(

2005 5410 6690 6000 2495 1.11 300 990 
2006 5530 6855 6000 2530 1.08 300 1135 
2007 5010 6500 6000 2555 1.20 300 2327 
2008 5085 6585 6500 2578 1.28 325 4553 
2009 5195 6795 6500 2608 1.25 325 4500 
2010 5434 7584 5006  2671 1.20 325 4469 
2011 5278 7668 7000 2604 1.33 350 6612 
2012 7267 10047 7000 2541 0.96 350 7239 
2013 8750 12330 7500 2515 0.86 375 5058 
2014 9302 13352 7500 2611 0.81 375 5008 
2015 10210 15480 9000 2692 0.88 450 4720 
2016 10562 15572 9000 2693 0.85 450 4628 
2017 15374 19874 11000 2807 0.72 550 14288 
2018 20002 24802 11000 2829 0.55 550 11198 
2019 20903 26903 14000 2800 0.67 700 6937 
2020 20802 26802 14000 2880 0.67 700 8478 

 5759 420 0.84 2651 8406 13365 10007 المتوسط
 %.  5* تم حساب التكاليف اإلئتمانية على أساس معدل الفائدة 

 ل ريمة القرض الممنوح للفدان / التكاليف المتغيرة.   نسبة التغطية* 
 التكاليف اإلئتمانية ل ريمة القرض للفدان * معدل الفائدة.*

 لبنك الزراعي المصري بمحافظة أسوان، إدارة اإلحصاء، بيانات غير منشورة.المصدر: جمعت وحسبت من بيانات : ا
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لنسبة  الزمنى  االتجاة  لتطور  المقدرة  المعادلة  من  تبين  وقد 
( أنها 10تغطية القروض الفدانية للتكاليف المتغيرة بالجدول )

حوالي   بلغ  أحصائي  معنوى  بمقدار  ألف    0.044تناقصت 
سنوى  انخفاض  بمعدل  حوالي    جنيه،  من    5.23بلغ   %

متوسط نسبة تغطية القروض الفدانية للتكاليف المتغيرة خالل 
 فترة الدراسة. 

  تطور التكاليف اإلئتمانية:

( بالجدول  الواردة  البيانات  من  متوسط 9تبين  أن   )
التكاليف اإلئتمانية لمحصول القصب في محافظة أسوان بلغ  

)  420حوالي   الفترة  خالل  قد  2020  –  2005جنيه   ،)
بلغ  حوالي   أدنى  حد  بين  ،  2005جنيه عام    300تراوحت 

بلغ حوالي   أقصى  عام    700وحد  قدرها    2020جنية  بزيادة 
حوالي    400 تمثل  عام    133.3جنيه،  من  وقد  %2005   .

للتكاليف  الزمنى  االتجاة  لتطور  المقدرة  المعادلة  من  تبين 
أنها تزايدت بمقدار معنوى أح10اإلئتمانية بالجدول) صائي  ( 

جنية بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالي    25.8بلغ حوالى جنيه،  
 % من متوسط التكاليف اإلئتمانية خالل فترة الدراسة.  6.15

  تطور صافي العائد الفداني: 
بالجدول) الواردة  البيانات  من  متوسط صافي  9تبين  أن   )

بلغ   أسوان  محافظة  في  القصب  لمحصول  الفداني  العائد 
جني  5.7حوالي   )ألف  الفترة  خالل  قد  2020  –  2005ه   ،)

، وحد  2005جنيه عام     990تراوح بين حد أدنى بلغ  حوالي
، بزيادة قدرها  2017ألف جنيه عام    14.2أقصى بلغ حوالي  

.  2005% من عام    1343.2ألف جنيه، تمثل حوالي    13.2
لصافي   الزمنى  االتجاة  لتطور  المقدرة  المعادلة  من  تبين  وقد 

الفداني ل محصول القصب في محافظة أسوان بالجدول  العائد 
حوالي  10) بلغ  أحصائي  معنوى  بمقدار  تزايد  أنة   )541.3  

بلغ حوالي   سنوى  زيادة  بمعدل  متوسط   9.39جنيه،  من   %
 صافي العائد الفداني خالل فترة الدراسة. 

ئتمانية للقروض الممنوحة لمحصول  نتائج التقدير اإلحصائي لمعادالت االتجاة الزمنى للمؤشرات االقتصادية واإل  .10جدول 
 (2020-2005القصب في محافظة أسوان خالل الفترة )

 %   معدل التغير المتوسط  ف  2ر المعادلة  المتغيرات التابعة 

 التكاليف المتغيرة)جنيه( 
 س   1122.421+   466.55ص^ ل 
 (0.329  )**(7.654) 

0.807 58.588 ** 10007 11.21 

 التكاليف الكلية )جنيه(
 س  1475.707+  821.425ل  ص^ 

(0.566  )**(9.839) 
0.874 96.807 ** 13365 11.04 

 ريمة القرض للفدان)جنية(
 س   516.912+  4012.5ص^ل 

 (6.440   )(**8.022) 
0.821 64.359 ** 8406 6.14 

حجم القروض الممنوحة  
 للمحصول )جنيه( 

 س   22.140+  2462.375ص^ ل  
 (73.190  )**(6.363) 

0.743 .49040 ** 2651 0.83 

 نسبة التغطية% 
 س    0.044 - 1.341ص^ ل 

        (19.119    )**(-6.119) 
0.728 37.438 ** 0.84  (5.23-) 

 التكاليف اإلئتمانية)جنيه(
 س    25.846+  200.625ص^ ل 

    (6.440   )**(8.022 ) 
0.821 64.359 ** 420 6.15 

 صافي العائد الفداني )جنيه(
 س    541.324+ 1157.5ص^ ل 

      (0.933   )**(4.218  ) 
0.560 17.788 ** 5759 9.39 

 (16، .... 2، 1س عنصر الزمن حيث س ل )   حيث: ص^ المتغير التابع المقدرموضع الدراسة،
 . 0.01** معنوى عند مستوى 

 .9المصدر: جمعت وحسبت من : التحليل االحصائي للبيانات الواردة بالجدول رقم 
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ض الىىىراهن  لمئتمىىىان الزراعىىىي لمحصىىىول دراسىىىة الىىىو  -ب

 القمل في محافظة أسوان:

يتناول هذا الجزء من البحث محاولة التعرف على الوضع  
القمح في محافظة أسوان   الزراعي لمحصول  الراهن ل ئتمان 
القمح وذلك بسبب  وقد تبين عدم منح أية قروض لمحصول 
وانخفاض   القمح  بمحصول  المنزرعة  المساحة  انخفاض 

أردب للفدان.    13وسط اإلنتاجية الفدانية والتى تبلغ حوالى  مت
المصدر: )وزارة الزراعة واستصالح االراضي، مديرية الزراعة  

، بيانات غير منشورة( 2021بمحافظة أسوان، إدارة اإلحصاء
محافظة   فى  إلنتاجة  الجوية  الظروف  مالئمة  عدم  بسبب 

انخ وبالتالى  الحرارة  درجة  أرتفاع  بسبب  دخل  أسوان  فاض 
تتجة   لذلك  السداد  نسبة  انخفاض  إلى  يؤدي  مما  الزراع 
كل   وتوجية  القصب  محصول  تمويل  الى  اإلئتمانية  السياسة 

 القروض النباتية الية. 

  تطور التكاليف المتغيرة:
بالجدول) الواردة  البيانات  من  متوسط 11تبين  أن   )

بلغ   أسوان  محافظة  في  القمح  لمحصول  المتغيرة  التكاليف 
)  2.8ي  حوال الفترة  خالل  جنيه  قد 2020–  2005ألف   ،)

،  2005ألف جنيه عام    1.1تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي  
حوالي   بلغ  أقصى  عام    4.3وحد  جنيه  بزيادة 2020ألف   ،

حوالى    3.1قدرها    تمثل  جنيه،  عام    259.8ألف  من   %
الزمنى  2005 لتطور االتجاة  المقدرة  المعادلة  . وقد تبين من 

المتغيرة لمحصول القمح في محافظة أسوان بالجدول    للتكاليف
  213.8( أنها تزايدت بمقدار معنوى أحصائي بلغ حوالي  12)

بلغ حوالي   سنوى  زيادة  بمعدل  متوسط   7.61جنيه،  من   %
 التكاليف المتغيرة خالل فترة الدراسة.

 (2020-2005الفترة). المؤشرات االقتصادية إلنتاج محصول القمل في محافظة أسوان خالل 11جدول 

 التكاليف المتغيرة  السنوات 
 )جنيه(

 التكاليف الكلية 
 )جنيه(

 صافي العائد الفداني 
 )جنيه(

2005 1195 2045 3455 
2006 1305 2205 3395 
2007 1503 2503 3447 
2008 1920 3120 3128 
2009 2105 3605 2596 
2010 2250 4050 2910 
2011 2490 4690 1070 
2012 6027  5060 1486 
2013 2980 5380 2020 
2014 3200 5600 2776 
2015 3500 6000 2000 
2016 3600 6150 2100 
2017 3750 6400 4125 
2018 3900 6600 6000 
2019 4150 7000 5740 
2020 4300 7300 5310 

 3222 4857 2807 المتوسط
 الح االراضي، مديرية الزراعة بمحافظة أسوان، إدارة اإلحصاء، بيانات غير منشورة. المصدر: جمعت وحسبت من بيانات : وزارة الزراعة واستص
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  تطور التكاليف الكلية:
بالجدول) الواردة  البيانات  من  متوسط 11يتضح  أن   )

بلغ   أسوان  محافظة  في  القمح  لمحصول  الكلية  التكاليف 
)  4.8حوالي   الفترة  جنيه خالل  قد 2020  –  2005ألف   ،)

أدنى بلغ حوالي  تراوحت ب ،  2005ألف جنيه عام    2ين حد 
، بزيادة  2020ألف جنيه عام    7.3وحد أقصى بلغ  حوالي  

حوالي    5.2قدرها   تمثل  جنيه،  عام    256.96ألف  من   %
. وقد تبين من المعادلة المقدرة لتطور االتجاة الزمنى  2005

للتكاليف الكلية لمحصول القمح في محافظة أسوان بالجدول  
  362.2ا تزايدت بمقدار معنوى أحصائي بلغ حوالي  ( أنه12)

بلغ حوالي   زيادة سنوى  بمعدل  متوسط   7.45جنيه،  % من 
 القروض النباتية خالل فترة الدراسة. 

  تطور صافي العائد الفداني:

( أن متوسط صافي  11تبين من البيانات الواردة بالجدول)
والي  العائد الفداني لمحصول القمح في محافظة أسوان بلغ ح

(، قد تراوحت  2020  –  2005ألف جنيه خالل الفترة )  3.2
حوالي   بلغ  أدنى  حد  عام    1بين  جنية  وحد 2011ألف   ،

، بزيادة قدرها 2019ألف جنيه عام    5.7أقصى بلغ  حوالي  
.  2011% من عام    436.4ألف جنيه ، تمثل حوالي    4.7

  وقد تبين من المعادلة المقدرة لتطور االتجاة

ي العائد الفداني لمحصول القمح في محافظة  الزمنى لصاف
( بالجدول  بلغ 12أسوان  أحصائي  معنوى  بمقدار  تزايد  أنة   )

  4.42  جنيه، بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالي    136.7حوالي  
 % من متوسط صافي العائد الفداني خالل فترة الدراسة. 

بعىا: دراسىىة تطوروكفىىاءة قىروض المشىىروعات االسىىتثمارية ار  
 حوم الحمراء في محافظة أسوانإلنتاج الل

لمبببببنح  يتنببببباول هبببببذا الجبببببزء مبببببن البحبببببث القواعبببببد اإلئتمانيبببببة
واسبببببببترداد القبببببببروض ودراسبببببببة تطبببببببور قبببببببروض المشبببببببروعات 
االسببتثمارية إلنتبباج اللحببوم الحمببراء فببي مراكببز محافظببة أسببوان 
وكببذلك الكفبباءة اإلئتمانيببة لهببا مببن خببالل بيانببات العينببة البحثيببة 

 و. بمركزي أدفو وكوم أمب
دراسىىة تطىىور قىىروض المشىىروعات االسىىتثمارية إلنتىىاج  -1

 اللحوم الحمراء بمحافظة أسوان:
تطىىىور قىىىىروض المشىىىىروعات االسىىىىتثمارية  إلنتىىىىاج اللحىىىىوم  

 الحمراء بمركز ادفو:
( أن متوسبط ريمببة 13يتببين مبن البيانبات البواردة بالجبدول )

قبببروض المشبببروعات االسبببتثمارية إلنتببباج اللحبببوم الحمبببراء فبببي 
 – 2005ألف جنيه خالل الفتبرة )  919ركز أدفو بلغ حوالي  م

2020 ،)

. نتائج التقدير االحصائي لمعادالت االتجاة الزمنى للمؤشرات االقتصادية إلنتاج محصول القمل في محافظة أسوان  12جدول  
 (. 2020-2005خالل الفترة )

 معدل التغير%  المتوسط  ف  2ر المعادلة  المتغيرات االقتصادية 

 كاليف المتغيرة )جنيه( الت 
 س   213.815+  988.475ص^ ل  

(22.379  )**(46.829) 
0.994 2192.95 ** 2807 7.61 

 التكاليف الكلية)جنيه(
 س   362.297+   1777.225ص^ ل 
(13.064  )**(25.752) 

0.979 663.164 ** 4857 7.45 

 صافي العائد الفداني)جنيه(
 س   136.759+   2059.925ص^ ل 

(2.908 ) - (1.867 ) 
0.199 3.485- 3222 4.24 

 (16، .... 2، 1س عنصر الزمن حيث س ل )      حيث: ص^ المتغير التابع المقدرموضع الدراسة،
 غير معنوى. -.                               0.01** معنوى عند مستوى 

 .11المصدر: جمعت وحسبت من: التحليل االحصائي للبيانات الواردة بالجدول 
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 (2020 -2005تطور قروض المشروعات االستثمارية إلنتاج اللحوم الحمراء في محافظة أسوان خالل الفترة). 13ل  جدو

 السنوات 

 إجمالى القروض النباتية  المراكز 
 )مليون جنيه( 

 

 ادفو 
 )ألف جنيه( 

 كوم أمبو 
 )ألف جنيه( 

 نصر النوبة
 )ألف جنيه( 

 دراو 
 )ألف جنيه( 

2005 895 955 308 241 2399 
2006 899 951 319 246 2415 
2007 902 953 322 254 2431 
2008 904 956 337 270 2467 
2009 891 999 298 246 2434 
2010 889 1015 278 216 2398 
2011 940 1032 284 223 2479 
2012 918 1058 277 221 2474 
2013 941 1078 255 225 2499 
2014 929 1095 273 245 2542 
2015 209  1053 329 256 2558 
2016 917 925 432 282 2556 
2017 920 1028 335 273 2556 
2018 900 1217 296 261 2674 
2019 967 997 268 240 2472 
2020 969 1009 272 245 2495 

 2491 247 305 1020 919 المتوسط
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات: البنك الزراعي المصري بمحافظة أسوان، إدارة اإلحصاء، بيانات غير منشورة.

 
ألبببف جنيبببه عبببام  895قبببد تراوحبببت ببببين حبببد أدنبببى بلبببغ حبببوالي 

ألببببببف جنيببببببه عببببببام  969، وحببببببد أقصببببببى بلببببببغ  حببببببوالى 2005
%  8.26تمثببل حببوالي  ألببف جنيببة، 74، بزيببادة قببدرها 2020

. وقد تبين من المعادلة المقبدرة لتطبور االتجباة 2005من عام  
الزمنببى لقيمببة قببروض المشببروعات االسببتثمارية إلنتبباج اللحببوم 

( أنهبببا تزايبببدت بمقبببدار 14الحمبببراء فبببي مركبببز أدفبببو بالجبببدول )
ألببف جنيببه، بمعببدل زيببادة  3.59معنببوى أحصببائي بلببغ حببوالي  

ن متوسببط قببروض المشببروعات % مبب 0.39سببنوى بلببغ حببوالي 
 االستثمارية  إلنتاج الحمراء خالل فترة الدراسة.

إلنتىىىىاج اللحىىىىوم  قىىىىروض المشىىىىروعات االسىىىىتثمارية تطىىىىور
 الحمراء بمركز كوم أمبو:

( أن متوسبط ريمبة 13يتبين من البيانات الواردة بالجبدول )
قبببروض المشبببروعات االسبببتثمارية إلنتببباج اللحبببوم الحمبببراء فبببي 

مليبببون جنيبببه خبببالل الفتبببرة  1.02ببببو بلبببغ حبببوالي مركبببز كبببوم أم
(، قببببد تراوحببببت بببببين حببببد أدنببببى بلببببغ حببببوالي 2020 – 2005)

 1.09، وحببد أقصببى بلببغ  حببوالي 2005ألببف جنيببه عببام  955
ألبببف جنيبببه، تمثبببل  54، بزيبببادة قبببدرها 2020مليببوم جنيبببه عبببام 

. وقببببد تبببببين مببببن المعادلببببة 2005% مببببن عببببام  5.65حببببوالي 
الزمنبببببى لقيمبببببة قبببببروض المشبببببروعات  المقبببببدرة لتطبببببور االتجببببباة

االسبببببتثمارية إلنتببببباج اللحبببببوم الحمبببببراء فبببببي مركبببببز كبببببوم أمببببببو 
( أنهبا تزايبدت بمقبدار غيبر معنبوى أحصبائي بلببغ 14بالجبدول )

 0.69ألف جنيه، بمعدل زيادة سنوى بلغ حبوالي   7.11حوالي  
% مبببببن متوسبببببط قبببببروض المشبببببروعات االسبببببتثمارية  إلنتببببباج 

 ة.خالل فترة الدراس الحمراء
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نتائج التقدير االحصائي لمعادالت االتجاة الزمنى لقروض المشروعات االستثمارية إلنتاج اللحوم الحمراء في   .14جدول 
 (.2020-2005محافظة أسوان خالل الفترة)

 معدل التغير%  المتوسط  ف  2ر المعادلة  المراكز 

 مركز ادفو 
 س  3.593+  888.27ص^ ل 

(89.793 )**(3.512 ) 
0.468 33212. ** 919 0.39 

 مركز كوم أمبو 
 س  7.119+  959.55ص^ ل 

(27.716  )-(1.988 ) 
0.220 3.954- 1020 0.69 

 مركز نصر النوبة
 س   0.543 -  309.8ص^ ل 

(13.430 )-(0.227- ) 
0.004 0.052- 305  (0.18-) 

 مركز دراو 
 س   0.894+  238.9ص^ ل 

(23.476  )-(0.850 ) 
0.049 0.722- 247 0.36 

 (. 16، ..... 2،   1س عنصر الزمن حيث س ل )       ص^ المتغير التابع المقدرموضع الدراسة،   : حيث 

 غير معنوى.           -            0.05.               * معنوى عند مستوى  0.01** معنوى عند مستوى  
 . 13المصدر: جمعت وحسبت من: التحليل االحصائي للبيانات الواردة بالجدول  

 

قرو  اللحوم  تطور  إلنتاج  االستثمارية  المشروعات  ض 
 الحمراء بمركز نصر النوبة: 

( أن متوسط ريمة 13يتبين من البيانات الواردة بالجدول )
في   الحمراء  اللحوم  إلنتاج  االستثمارية  المشروعات  قروض 

حوالي   بلغ  النوبة  نصر  الفترة    305مركز  خالل  جنيه  ألف 
أدنى2020  –  2005) حد  بين  تراوحت  قد  حوالي    (،  بلغ 

  432، وحد أقصى بلغ  حوالي  2020ألف جنيه عام    272
عام   جنيه  قدرة  2016ألف  بنقص  تمثل    160،  جنيه،  ألف 

عام    58.82حوالي   من  المعادلة  %2016  من  تبين  وقد   .
المشروعات   قروض  لقيمة  الزمنى  االتجاة  لتطور  المقدرة 
النوبة  نصر  مركز  في  الحمراء  اللحوم  إلنتاج    االستثمارية 

( أحصائي  14بالجدول  معنوى  غير  بمقدار  تناقصت  أنها   )
حوالي   بلغ    0.543بلغ  سنوى  انخفاض  بمعدل  جنيه،  ألف 

% من قروض المشروعات االستثمارية  إلنتاج  0.18حوالي  
 متوسط خالل فترة الدراسة.  الحمراء

اللحوم   إلنتاج  االستثمارية  المشروعات  قروض  تطور 
   الحمراء بمركز دراو: 

)  واتضح بالجدول  الواردة  البيانات  متوسط 13من  أن   )
الحمراء   اللحوم  إلنتاج  االستثمارية  المشروعات  قروض  ريمة 

حوالي   بلغ  دراو  مركز  الفترة    247في  خالل  جنيه  ألف 
حوالي  2020  –  2005) بلغ  أدنى  حد  بين  تراوحت  قد   ،)

  245، وحد أقصى بلغ  حوالي  2005ألف جنيه عام    241
عام   بزي2020جنيه  قدرها  ،  حوالي    4ادة  تمثل  جنيه،  ألف 

عام    1.65 من  المقدرة %2005  المعادلة  من  تبين  وقد   .
قروض لقيمة  الزمنى  االتجاة  االستثمارية   لتطور  المشروعات 

( بالجدول  دراو  مركز  في  الحمراء  اللحوم  أنها 14إلنتاج   )
حوالى   بلغ  أحصائي  غيرمعنوى  بمقدار  ألف    0.894تزايدت 

% من    0.36            سنوى بلغ حوالي  جنيه، بمعدل زيادة
الحمراء   متوسط إلنتاج  االستثمارية   المشروعات    قروض 

 . خالل فترة الدراسة
القواعىىىد اإلئتمانيىىىة لمىىىنل واسىىىترداد قىىىروض المشىىىروعات  -

 االستثمارية إلنتاج اللحوم الحمراء في محافظة أسوان:
لكى يقوم البنبك الزراعبي المصبري بمحافظبة أسبوان ببأجراء 

ملية منح القروض لمشروعات أنتاج اللحوم الحمبراء الببد أن ع
يكون ذلك فى ضوء مجموعة من القواعبد والضبوابط اإلئتمانيبة 
البببى تحكبببم عمليبببة مبببنح  واسبببترداد القبببروض للمنتجبببين وكبببذلك 

 لضمان أستراد هذة القروض من الزراع وهذة الضوابط هى:
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أس  -1 كشرإل  الزراعية  الحيازة  شهادة  وجود  من  اسي  البد 
الضمانات   أهم  من  تعتبر  وهى  لألفراد  القروض  لمنح 

 ألسترداد القروض. 
تسمين   -2 رؤؤس  ثالث  أقصي  بحد  القروض  منح  يتم 

 للفدان. 
اللحوم   -3 إلنتاج  االستثمارية  المشروعات  قروض  تمنح 

إلى  13الحمراء لالفراد بمعدل فائدة   %  1.5% باالضافة 
ري من  القرض  منح  عند  تخصم  إدارية  مة مصروفات 

 السلفة. 
قصيرة    -4 قروض  االستمارية  المشروعات  قروض  تعتبر 

 االجل تمنح لمدة سنة واحدة. 
يبلغ   -5 الفريزيان  عجول  لتسمين  الممنوح  القرض  ريمة 

الرأس    20حوالي   شراء  قرض  ريمة  تبلغ  جنيه    15ألف 
أالف جنيه ريمة قرض تغذية الرأس، ريمة    5ألف جنيه،  

ألف جنيه تبلغ   15خليط  القرض الممنوح لتسمين عجول ال 
الرأس   شراء  قرض  جنيه،    10ريمة  جنيه   5أالف  أالف 

لتسمين   الممنوح  القرض  ريمة  الرأس،  تغذية  قرض  ريمة 
ألف جنيه تبلغ ريمة قرض شراء الرأس   15عجول البلدى  

 أالف جنيه ريمة قرض تغذية الرأس.   5أالف جنيه،  10
نهاية السنة  يتم أسترداد القروض بأن يدفع المقترض في    -6

فائدة   معدل  إلى  باآلضافة  بالكامل  القرض  ريمة  االولي 
قروض  14 تكون  وبذلك  التغذية،  قرض  ريمة  بما  ية   %

الزراعي   )البنك  المصدر:  سنة.  لمدة  االجل  قصيرة 
المصري بمحافظة أسوان، ادارة اإلحصاء، الكتاب الدوري 

 (. 2020لتحديد الضوابط والفئات التسليفية عام 
رات االقتصىىىىىادية للكفىىىىىاءة اإلئتمانيىىىىىة لقىىىىىروض المؤشىىىىى -2

المشىىىروعات االسىىىتثمارية إلنتىىىاج اللحىىىوم الحمىىىراء فىىىي 
 محافظة أسوان:

الجدول) بيانات  من  المؤشرات 15يتبين  بدراسة   )
للمشروعات   الممنوحة  القروض  لقيمة  واإلئتمانية  االقتصادية 

 ناالستثمارية إلنتاج اللحوم الحمراء خالل دورة االنتاج لتسمي
عجول الفريزيان، الخليط، البلدى أن إجمالي التكاليف المتغيرة 

ألف جنيه وهى تتوزع    24.6للرأس لعجل الفريزيان بلغ حوالي  
االعالف  تكاليف  الرأس،  سعر  هى  عناصر  عدة  على 
االعالف   تكاليف  الجافة،  االعالف  تكاليف  المركزة، 

د بلغ  الخضراء، تكاليف الخدمات البيطرية، تكايف العمالة وق 
لكل منهما على    1،  0.6،  1،  1،  6،  15حوالي   ألف جنيه 

، 2.44،  4.06،  4.06،  24.4،  60.98الترتيب تمثل حوالي  
الثابتة   4.06 التكاليف  وبلغت  الترتيب  على  منها  لكل   %

المبنى   467حوالي   أهالك  قسط  من  كل  على  موزعة  جنيه 
  جنيه لكل منهما على   50،  417وريمة الكهرباء وبلغ حوالي  

حوالي   تمثل  على    10.71،  89.29الترتيب  منهما  لكل   %
حوالي   الكلية  التكاليف  وبلغت  جنيه،    25.06الترتيب  ألف 

حولي   للرأس  الممنوح  القرض  ريمة  جنيه،    20وبلغ  ألف 
التكاليف  إلى  للرأس  الممنوح  القرض  تغطية  نسبة  وبلغت 

حوالي   بمعدل 81المتغيرة  اإلئتمانية  التكاليف  وبلغت   ،%
% مصروفات ادارية  حوالي  1.5% باالضافة إلى  13دة  الفائ
االيراد حوالي    2.9 إجمالي  بلغ  بينما  ألف    36.3ألف جنيه، 

حوالي   وبلغ  الرأس  بيع  وريمة  السماد  ايراد  على  موزع  جنيه 
حوالي    34.8،  1.5 تمثل  الترتيب  على  منها  لكل  جنيه  ألف 

الترتيب، بلغ صافي العائ   95.87،   4.13 د  لكل منها على 
 ألف جنيه.    11.2حوالى 

حوالي   الخليط  لالبقار  المتغيرة  التكاليف  بلغت  حين  فى 
سعر    19.8 هى  عناصر  عدة  على  تتوزع  وهى  جنيه  ألف 

الجافة،   االعالف  تكاليف  المركزة،  االعالف  تكاليف  الرأس، 
 تكاليف االعالف الخضراء، تكاليف الخدمات البيطرية،  
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1967 

اإلئتمانية لقيمة القروض الممنوحة ألنواع ماشية التسمين للمشروعات االستثمارية إلنتىاج . المؤشرات االقتصادية و 15جدول  
 (2021-2020اللحوم الحمراء في محافظة أسوان )

نوع 
 الماشية 

التكاليف  
 المتغيرة 
 )جنيه(

التكاليف  
 الكلية 
 )جنيه(

قيمة 
القرض  
 للرأس 
 )جنيه(

حجم القروض  
الممنوحة  

للمشروعات 
 )مليون جنيه( 

ة نسب
 * التغطية
 % 

التكاليف  
 * اإلئتمانية 
 )جنيه(

إجمالي  
 االيراد 
 )جنيه(

صافي العائد  
 * للفوائد 
 )جنيه(

 20000 25067 24600 الفريزيان 
2.49 
 

0.81 2900 36300 23311  
 9633 29900 2175 0.75 15000 20267 19800 الخليط 
 6733 23700 2175 0.90 15000 16967 16500 البلدى

 % من إجمالي ريمة القرض مصروفات ادارية إلى ريمة التكاليف اإلئتمانية.   1.5* تم إضافة 
 ل ريمة القرض الممنوح لرأس التسمين / التكاليف المتغيرة،   نسبة التغطية* 
 التكاليف اإلئتمانية ل ريمة القرض لرأس التسمين * معدل الفائدة.*
 التكاليف الكلية. –صافي العائد ل إجمالي االيراد *

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:
 (. 2020البنك الزراعي المصري بمحافظة أسوان، ادارة اإلحصاء، الكتاب االحصائي الدورى لتحديد الضوابط والفئات التسليفية عام  -1
 .13جدول  -3(،       2021-2020استبيان عينة الدراسة عام )  -2

 

حوالي   بلغ  وقد  العمالة  ، 0.7،  0.85،  5.2،  12تكاليف 
ألف جنيه لكل منهما على الترتيب تمثل حوالي    0.6،  0.45

لكل    3.04،  2.27،  3.53،  4.29،  26.26،  60.61  %
جنية    467منها على الترتيب وبلغت التكاليف الثابتة حوالي  

موزعة على كل من قسط أهالك المبنى وريمة الكهرباء وبلغ 
الي  جنيه لكل منهما على الترتيب تمثل حو   50،  417حوالي  
وبلغت    10.71،  89.29 الترتيب  على  منهما  لكل   %

ألف جنيه، وبلغ ريمة القرض    20.26التكاليف الكلية حوالي  
حولى   للرأس  تغطية   15الممنوح  نسبة  وبلغت  جنيه،  ألف 

حوالي   المتغيرة  التكاليف  إلى  للرأس  الممنوح  %،  75القرض 
إلى  % باالضافة  13وبلغت التكاليف اإلئتمانية بمعدل الفائدة  

ألف جنيه، بينما بلغ   2.17% مصروفات ادارية  حوالي  1.5
حوالي   االيراد  ايراد    29.9إجمالي  على  موزع  جنيه  ألف 

ألف جنيه    28.8،  1.1السماد وريمة بيع الرأس وبلغ حوالي  
حوالي   تمثل  الترتيب  على  منها  لكل    96.32،  3.68لكل   ،

 جنيه.   ألف  9.63منها على الترتيب، بلغ صافي العائد حوالي

حوالي   البلدى  لالبقار  المتغيرة  التكاليف  بلغت  حين  فى 
سعر    16.5 هى  عناصر  عدة  على  تتوزع  وهى  جنيه  ألف 

الجافة،   االعالف  تكاليف  المركزة،  االعالف  تكاليف  الرأس، 
البيطرية،   الخدمات  تكاليف  الخضراء،  االعالف  تكاليف 

حوالي   بلغ  وقد  العمالة              ، 0.5،  0.7،  4.5،  10تكاليف 
حوالي    0.5،  0.3 تمثل  الترتيب  على  منهما  لكل  جنيه  ألف 

% لكل    3.03،    1.82،    3.03،    4.24،  27.27،  60.61
الثابتة حوالي   التكاليف  الترتيب وبلغت  جنيه    467منها على 

موزعة على كل من قسط أهالك المبنى وريمة الكهرباء وبلغ 
ثل حوالي  جنيه لكل منهما على الترتيب تم  50،  417حوالي  
% لكل منهما على الترتيب وبلغت التكاليف   10.71، 89.29

الممنوح   16.96الكلية حوالي   القرض  ريمة  وبلغ  جنيه،  ألف 
حولي   القرض    15للرأس  تغطية  نسبة  وبلغت  جنيه،  ألف 

حوالي   المتغيرة  التكاليف  إلى  للرأس  وبلغت 90الممنوح   ،%
%  1.5ضافة إلى  % باال13التكاليف اإلئتمانية بمعدل الفائدة  

ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي    2.17مصروفات ادارية  حوالي  
ألف جنيه موزع على ايراد السماد وريمة    23.7االيراد حوالي  
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1968 

ألف جنيه لكل منها على    22.8،  0.9بيع الرأس وبلغ حوالي  
لكل منها على الترتيب،    96.21،  3.79الترتيب تمثل حوالي  

 ألف جنيه. 6.73بلغ صافي العائد حوالي 
خامسا: دراسة تطوروكفاءة قروض المشروعات االستثمارية 

 إلنتاج األلبان في محافظة أسوان
قروض   تطور  دراسة  البحث  من  الجزء  هذا  يتناول 
محافظة   مراكز  في  األلبان  إلنتاج  االستثمارية  المشروعات 
العينة  أسوان وكذلك الكفاءة اإلئئتمانية لها من خالل بيانات 

 ركزي أدفو وكوم أمبو. البحثية بم
دراسة تطور قروض المشروعات االستثمارية إلنتاج  -1

 األلبان في محافظة أسوان:
تطور قروض المشروعات االستثمارية إلنتاج األلبان بمركز 

 ادفو: 
( أن متوسط ريمة  16يتضح من البيانات الواردة بالجدول)

دفو  قروض المشروعات االستثمارية إلنتاج األلبان في مركز أ
(، 2020  –  2005ألف جنيه خالل الفترة )  359بلغ حوالي  

حوالي   بلغ  أدنى  حد  بين  تراوحت  عام    215قد  جنيه  ألف 
حوالي  2005 بلغ   أقصى  وحد  عام    907،  جنيه  ألف 
  321.86ألف جنيه، تمثل حوالي    692، بزيادة قدرها  2020

عام   من  لتطور  %2005  المقدرة  المعادلة  من  تبين  وقد   .
ا االستثمارية إلنتاج  االتجاة  المشروعات  لقيمة قروض  لزمنى 

( بالجدول  أدفو  مركز  فى  بمقدار 17األلبان  تزايدت  أنها   )
ألف جنيه، بمعدل زيادة    31.34معنوى أحصائي بلغ حوالي   

% من متوسط قروض المشروعات    8.73سنوى بلغ حوالي  
 خالل فترة الدراسة.  االستثمارية إلنتاج األلبان

 
 
 
 

ال قروض  في تطور  األلبان  إلنتاج  االستثمارية  مشروعات 
   مركز كوم أمبو:

( أن متوسط ريمة 16يتبين من البيانات الواردة بالجدول )
قروض المشروعات االستثمارية إلنتاج األلبان فى مركز كوم 

حوالي   بلغ  )  143أمبو  الفترة  خالل  جنيه    –  2005ألف 
نية  ألف ج  47(، قد تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي  2020
حوالي  2005عام   بلغ   أقصى  وحد  عام    289،  جنيه  ألف 

  514.89ألف جنيه، تمثل حوالي    242، بزيادة قدرها  2020
عام   من  لتطور  %2005  المقدرة  المعادلة  من  تبين  وقد   .

إلنتاج   االستثمارية  المشروعات  قروض  لقيمة  الزمنى  االتجاة 
بمقدار   ( أنها تزايدت17األلبان فى مركز كوم أمبو بالجدول )

ألف جنيه، بمعدل زيادة    15.61معنوى أحصائي بلغ حوالي  
% من متوسط قروض المشروعات    10.92سنوى بلغ حوالي  

 . االستثمارية إلنتاج األلبان خالل فترة الدراسة
تطور قروض المشروعات االستثمارية إلنتاج األلبان بمركز 

 نصر النوبة:
بالجدول) الواردة  البيانات  أ16يتبين من  ريمة (  ن متوسط 

مركز  فى  األلبان  إلنتاج  االستثمارية  المشروعات  قروض 
  –  2005ألف جنيه خالل الفترة )  46نصر النوبة بلغ حوالي  

ألف جنيه    12(، قد تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي  2020
حوالي  2005عام   بلغ   أقصى  وحد  عام    61،  جنيه  ألف 

قدرها  2020 بزيادة  حوالي    49،  تمثل  جنيه،   408.33ألف 
عام   من  لتطور  %2005  المقدرة  المعادلة  من  تبين  وقد   .

إلنتاج   االستثمارية  المشروعات  قروض  لقيمة  الزمنى  االتجاة 
( بالجدول  نصرالنوبة  مركز  فى  تزايدت  17األلبان  أنها   )

ألف جنيه، بمعدل    3.75بمقدار معنوى أحصائي بلغ حوالي  
حوالي   بلغ  سنوى  قروض    8.16زيادة  متوسط  من   %

 خالل فترة الدراسة.  المشروعات االستثمارية إلنتاج األلبان
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1969 

 

 (2020-2005. تطور قروض المشروعات االستثمارية إلنتاج األلبان في محافظة أسوان خالل الفترة )16جدول 

 السنوات 
 إجمالي القروض النباتية  المراكىز 

 )مليون جنية( 
 

 ادفو 
 )ألف جنية( 

 كوم أمبو 
 )ألف جنية( 

 نصر النوبة
 )ألف جنية( 

 دراو 
 )ألف جنية( 

2005 215 47 12 21 295 
2006 220 45 14 21 300 
2007 226 43 16 16 301 
2008 185 65 26 33 309 
2009 267 71 31 36 405 
2010 285 82 39 43 449 
2011 286 72 38 33 429 
2012 306 163 46 37 552 
2013 336 175 53 50 614 
2014 378 193 62 25  685 
2015 385 233 75 75 768 
2016 410 322 135 80 947 
2017 163 74 36 90 363 
2018 296 125 35 79 535 
2019 878 285 55 90 1308 
2020 907 289 61 93 1350 

 601 53 46 143 359 المتوسط
 حصاء، بيانات غير منشورة.المصدر: جمعت وحسبت من بيانات : البنك الزراعي المصري بمحافظة أسوان، إدارة اإل

. نتائج التقدير االحصائى لمعادالت االتجاة الزمنى للقروض االستثمارية المشروعات االستثمارية إلنتاج األلبان في 17جدول  
 (2020-2005محافظة أسوان خالل الفترة )

 معدل التغير%  المتوسط  ف  2ر المعادلة  المراكز 

 مركز ادفو 
 س   31.343+  92.525ص^ ل 
(1.054  )**(3.452 ) 

0.460 11.919 ** 359 8.73 

 مركز كوم أمبو 
 س    15.618+  10ص^ ل 

(0.300  )** (4.531) 
0.595 20.531 ** 143 10.92 

 مركز نصر النوبة
 س  3.756+  13.950ص^ ل 

(10.072  )** (2.792 ) 
0.358 7.3794 ** 46 8.16 

 مركز دراو 
 س    5.472+  6.55ص^ ل 

(1.542  )**(12.459 ) 
0.917 155.233 ** 53 10.32 

 (  16، .... 2، 1س عنصر الزمن حيث س ل )         حيث: ص^ المتغير التابع المقدرموضع الدراسة،
 . 0.01** معنوى عند مستوى 

 . 16المصدر: جمعت وحسبت من : التحليل االحصائي للبيانات الواردة بالجدول 
 

األلبان إلنتاج  االستثمارية  المشروعات  قروض   تطور 
   بمركزدراو:

( أن متوسط ريمة 16تبين من البيانات الواردة بالجدول )
قروض المشروعات االستثمارية إلنتاج األلبان فى مركز دراو 

(، قد  2020  –  2005ألف جنيه خالل الفترة )  53بلغ حوالي  
،  2005ألف جنيه عام    21تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي  

حوالي   بلغ   أقصى  ع  93وحد  جنيه  بزيادة  2020ام  ألف   ،
حوالي    72قدرها   تمثل  جنية،  عام    342.85ألف  من   %
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. وقد تبين من المعادلة المقدرة لتطور االتجاة الزمنى  2005
فى   األلبان  إلنتاج  االستثمارية  المشروعات  قروض  لقيمة 

( بالجدول  دراو  معنوى 17مركز  بمقدار  تزايدت  أنها   )
يادة سنوى بلغ ألف جنيه، بمعدل ز  5.47أحصائي بلغ حوالي 

% من متوسط قروض المشروعات االستثمارية 10.32حوالي  
 خالل فترة الدراسة.  إلنتاج األلبان

القواعىىىد اإلئتمانيىىىة لمىىىنل واسىىىترداد قىىىروض المشىىىروعات  -
 االستثمارية إلنتاج األلبان في محافظة أسوان:

لكى يقوم البنبك الزراعبي المصبري بمحافظبة أسبوان ببأجراء 
وض لمشببروعات أنتبباج األلبببان البببد أن يكببون عمليببة مببنح القببر 

ذلبك فبى ضببوء مجموعبة مببن القواعبد والضببوابط اإلئتمانيبة الببى 
تحكم عملية منح  وأسترداد القروض للمنتجين وكذلك لضبمان 

 أستراد هذة القروض من الزراع وهذة الضوابط هى:
الببببد مبببن وجبببود شبببهادة الحيبببازة الزراعيبببة كشبببرإل أساسبببى  -1

راد وهببببى تعتبببببر مببببن أهببببم الضببببمانات لمببببنح القببببروض لألفبببب
 ألسترداد القروض.

يتم منح القروض بحد أقصى ثبالث رؤؤس ماشبية إلنتباج   -2
 األلبان للفدان.

تمببببنح قبببببروض المشببببروعات االسبببببتثمارية إلنتبببباج األلببببببان   -3
% 1.5% باالضبببببببببافة إلبببببببببى 14لألفبببببببببراد بمعبببببببببدل فائبببببببببدة 

مصببببروفات إداريببببة تخصببببم عنببببد مببببنح القببببرض مببببن ريمببببة 
 القرض.

تعتببببببر قبببببروض المشبببببروعات االسبببببتمارية إلنتببببباج األلببببببان  -4
 قروض متوسطة االجل تمنح لمدة خمس سنوات سنوات.

ريمة القرض الممنوح إلنتاج األلبان لماشية الفريزيان يبلبغ   -5
 25ألبببف جنيبببه يبلبببغ قبببرض ريمبببة شبببراء البببرأس  40حبببوالي 

أالف جنيه ريمة قرض تغذية الرأس، ريمبة   15ألف جنيه،  
ألبف  35لممنبوح إلنتباج األلببان لماشبية الجباموس القرض ا

 15أالف جنيبببه،  20جنيببه تبلببغ ريمببة قببرض شببراء الببرأس 
ألف جنيه ريمة قرض تغذية البرأس، ريمبة القبرض الممنبوح 

ألبببف  30إلنتببباج األلببببان لماشبببية االبقبببار البلبببدى والخلبببيط 

 10أالف جنيبببه،  20جنيبببه تبلبببغ ريمبببة قبببرض شبببراء البببرأس 
 رض تغذية الرأس. أالف جنيه ريمة ق

يتم أسترداد القبروض ببأن يبدفع المقتبرض فبى نهايبة السبنة   -6
االولى ريمبة قبرض التغذيبة فقبط باالضبافة إلبى ريمبة الفائبد 

% بمببا  يببة ريمببة 14المسببتحقة علببى كامببل القببرض بمعببدل 
التغذيبببة، ويبببتم سبببداد ريمبببة قبببرض شبببراء البببرأس علبببى أرببببع 

كببببون قببببروض سببببنوات إبتببببداء مببببن السببببنة الثانيببببة وبببببذلك ت
متوسببببطة االجببببل لمببببدة خمسببببة سببببنوات. المصببببدر: )البنببببك 
الزراعبببببببي المصبببببببري بمحافظبببببببة أسبببببببوان، ادارة اإلحصببببببباء، 
الكتببباب البببدوري لتحديبببد الضببببوابط والفئبببات التسبببليفية عببببام 

2020.) 
المؤشىىىىىرات االقتصىىىىىادية للكفىىىىىاءة اإلئتمانيىىىىىة لقىىىىىروض  -2

المشىىىروعات االسىىىتثمارية إلنتىىىاج األلبىىىان فىىىي محافظىىىة 
 ن:أسوا

( الخبببببببباص بدراسببببببببة 18بتضببببببببح مببببببببن بيانببببببببات الجببببببببدول )
المؤشبببرات االقتصبببادية لقيمبببة القبببروض الممنوحبببة للمشبببروعات 
االسببببتثمارية إلنتبببباج األلبببببان فببببي محافظببببة أسببببوان خببببالل دورة 
اإلنتببباج لماشبببية الفريزيبببان، والجببباموس، واالبقبببارالمحلى الخلبببيط 

والي أن إجمببببالي التكبببباليف المتغيببببرة ألبقببببار الفريزيببببان بلببببغ حبببب
ألببف جنيببه وهببى تتببوزع علببى عببدة عناصببر هببى قسببط  17.17

االهبببالك السبببنوى للبببرأس، تكببباليف االعبببالف المركبببزة، تكببباليف 
االعببببببالف الجافبببببببة، تكببببببباليف االعبببببببالف الخضبببببببراء، تكببببببباليف 

، 3.37الخبببدمات البيطريبببة، تكببباليف العمالبببة وقبببد بلبببغ حبببوالي 
ألببببببببف جنيببببببببه لكببببببببل منهمببببببببا علببببببببى  2، 0.9، 2.5، 1.8، 6.6

، 13.04 ،47.82            ،24.46تمثببل حببوالي  .الترتيببب
% لكبببل منهبببا علبببى الترتيبببب وبلغبببت  14.49، 6.52، 18.11

جنيبه موزعبة علبى كبل مبن قسبط  467التكاليف الثابتبة حبوالي  
جنيبببه  50، 417أهبببالك المبنبببى وريمبببة الكهربببباء وبلبببغ حبببوالي 

%  10.71، 89.29لكبببل منهمبببا علبببى الترتيبببب تمثبببل حبببوالي 
لبببببى الترتيبببببب وبلغبببببت التكببببباليف الكليبببببة حبببببوالي لكبببببل منهمبببببا ع

ألببف جنيببه، وبلببغ ريمببة القببرض الممنببوح للببرأس حببولي  17.64
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1971 

ألببف جنيببه مببوزع علببى ريمببة قببرض شببراء الببرأس وتكبباليف  40
ألف جنيه لكل منها علبى  15، 25التغذية حيث بلغت حوالي 

الترتيبببب، وبلبببغ ريمبببة القسبببط السبببنوى للقبببرض فبببي العبببام االول 
جنيببببه، بلغببببت نسبببببة تغطيببببة القسببببط السببببنوى  ألببببف 15حببببوالي 

%، 87للقببرض الممنببوح للببرأس إلببى التكبباليف المتغيببرة حببوالي 
% باالضبافة إلبى 14وبلغت التكاليف اإلئتمانية بمعدل الفائدة 

ألببف جنيببه، بينمببا بلببغ  6.2% مصببروفات اداريببة  حببوالي 1.5
ألببببف جنيببببه مببببوزع علببببى ايببببراد  27.6إجمببببالي االيببببراد حببببوالي 

، 1.8يمة بيع البوالدة وريمبة أنتباج اللببن وبلبغ حبوالي السماد ور
ألبببف جنيبببه لكبببل منهبببا علبببى الترتيبببب تمثبببل حبببوالي  16.8، 9

% لكبببببل منهبببببا علبببببى الترتيبببببب، بلبببببغ  60.87، 32.6،  6.53
 ألف جنيه للرأس.  11.1صافي العائد حوالي

  15.95فى حين بلغت التكاليف المتغيرة للجاموس حوالي  
ى عدة عناصر هى قسط االهالك  ألف جنية وهى تتوزع عل

االعالف   تكاليف  المركزة،  االعالف  تكاليف  للرأس،  السنوى 
الخدمات  تكاليف  الخضراء،  االعالف  تكاليف  الجافة، 

،  1.5،  5.9،  3.75البيطرية، تكاليف العمالة وقد بلغ حوالي  
الترتيب.تمثل حوالي    2،  0.8،  2 ألف جنية لكل منهما على 

% لكل منها   12.53،  5.05،  12.53،  9.4،  36.99  ،23.5
جنية موزعة    467على الترتيب وبلغت التكاليف الثابتة حوالي  

المبنى وريمة الكهرباء وبلغ حوالي   على كل من قسط أهالك 
حوالي    50،  417 تمثل  الترتيب  على  منهما  لكل  جنية 

% لكل منهما على الترتيب وبلغت التكاليف   10.71، 89.29
الممنوح ألف    16.41الكلية حوالي   القرض  ريمة  وبلغ  جنية، 
حولي   شراء    35للرأس  قرض  ريمة  على  موزع  جنية  ألف 

ألف لكل    15،  20الرأس وتكاليف التغذية حيث بلغت حوالي  
منها على الترتيب، وبلغ ريمة القسط السنوى للقرض في العام  

 ألف جنية،    15االول حوالي 

وض الممنوحة للمشروعات االستثمارية إلنتاج األلبان في محافظة أسوان . المؤشرات االقتصادية واإلئتمانية للقر 18جدول  
 (2021-2020عام )

 نوع الماشية 
التكاليف  
 المتغيرة 
 )جنيه(

التكاليف  
 الكلية 
 )جنيه(

قيمة  
القرض  
 للرأس 
 )جنيه(

 القسط 
 السنوى 

للقرض فى  
 العام االول 
 )جنيه(

حجم  
القروض  
الممنوحة  

للمشروعات  
)مليون  
 جنيه(

نسبة  
 تغطية ال

 % 

التكاليف  
 اإلئتمانية 
 )جنيه(

إجمالي  
 االيراد 
 )جنيه(

 صافي  
العائد  
 * للفوائد
 )جنيه(

 15000 40000 17642 17175 الفريزيان
1.35 
 

0.87 6200 26.7 11100 
 9950 24.8 5425 0.94 15000 35000 16417 15950 جاموس 

 6600 18.3 4650 0.74 10000 30000 13917 13450 االبقار المحلى والخليط 
 % من إجمالي ريمة القرض مصروفات ادارية إلى ريمة التكاليف االئتمانية.   1.5تم إضافة  *
 ل ريمة القرض الممنوح لرأس الماشية إلنتاج األلبان / التكاليف المتغيرة،   نسبة التغطية *
 التكاليف اإلئتمانية ل القسط السنوى للقرض فى العام االول * معدل الفائدة.*
 التكاليف الكلية. –صافي العائد ل إجمالي االيراد *

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات:
 (. 2020البنك الزراعي المصري بمحافظة أسوان، ادارة اإلحصاء، الكتاب االحصائي الدوري لتحديد الضوابط والفئات التسليفية عام  -1
 .16جدول  -3(.   2021-2020استبيان عينة الدراسة عام )  -2
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1972 

 
بلغت نسبة تغطية القسط السنوى للقرض الممنوح للرأس إلى  

حوالي   المتغيرة  اإلئتمانية 94التكاليف  التكاليف  وبلغت   ،%
% مصروفات ادارية  1.5% باالضافة إلى  14بمعدل الفائدة  

  24.8ألف جنية، بينما بلغ إجمالي االيراد حوالي    5.4حوالي  
بي وريمة  السماد  ايراد  على  موزع  جنية  وريمة ألف  الوالدة  ع 

اللبن  وبلغ حوالي   ألف جنية لكل منها   15،  8،  1.8أنتاج 
%، لكل    60.48،  32.26،  7.26على الترتيب تمثل حوالي  

ألف جنية  9.95منها على الترتيب، بلغ صافي العائد حوالي  
 للرأس.

المتغيرة لالبقار المحلى والخليط   التكاليف  فى حين بلغت 
تتوزع على عدة عناصر هى  ألف جنيه وهى    13.45حوالي  

المركزة،   االعالف  تكاليف  للرأس،  السنوى  االهالك  قسط 
تكاليف االعالف الجافة، تكاليف االعالف الخضراء، تكاليف  

حوالي   بلغ  وقد  العمالة  تكاليف  البيطرية،  ،  2.25الخدمات 
على   2،  0.8،  1.8،  1.4،  5.2 منهما  لكل  جنيه  ألف 

حوالي ،  13.38،  10.41  ،38.66  ،16.73الترتيب.تمثل 
التكاليف    14.87،  5.95 الترتيب وبلغت  لكل منها على   %

حوالي   أهالك    467الثابتة  قسط  من  كل  على  موزعة  جنيه 
حوالي   وبلغ  الكهرباء  وريمة  لكل    50،  417المبنى  جنيه 

حوالي   تمثل  الترتيب  على  لكل   10.71،  89.29منهما   %
حوال الكلية  التكاليف  وبلغت  الترتيب  على    13.91ي  منهما 

ألف    30ألف جنيه، وبلغ ريمة القرض الممنوح للرأس حوالي  
التغذية  وتكاليف  الرأس  شراء  قرض  ريمة  على  موزع  جنيه 

حوالي   بلغت  الترتيب،   10،  20حيث  على  منها  لكل  ألف 
  10وبلغ ريمة القسط السنوى للقرض في العام االول حوالي  

للرأ الممنوح  القرض  تغطية  نسبة  بلغت  جنيه،  إلى  ألف  س 
حوالي   المتغيرة  اإلئتمانية 74التكاليف  التكاليف  وبلغت   ،%

% مصروفات ادارية   1.5% باالضافة إلى  14بمعدل الفائدة  
حوالي    4.65حوالي   االيراد  إجمالي  بلغ  بينما  جنيه،  ألف 

الوالدة    18.3 بيع  وريمة  السماد  ايراد  على  موزع  جنيه  ألف 

اللبن وبلغ حوالي   ألف جنيه لكل    9.8،  7،  1.5وريمة أنتاج 
حوالي   تمثل  الترتيب  على  %     53.55،  38.25،  8.2منها 

حوالي   العائد  صافي  بلغ  الترتيب،  على  منها  ألف    6.6لكل 
 جنيه للرأس.

المننوحة  القروض  على  الطلب  محددات  دراسة  سادسا: 
على  للعوائد  اإلئتمانية  والمؤشرات  القصب  لمحصول 

 .  روض في محافظة أسواناستثمارات الق
العوامل   أهم  دراسة  البحث  من  الجزء  هذا  يتناول 
الممنوح  القرض  ريمة  على  المؤثرة  واإلئتمانية  االقتصادية 
المؤشرات  دراسة  وكذلك  القصب  محصول  من  للفدان 
محافظة   في  للقروض  االستثمارات  على  للعوائد  اإلئتمانية 

 أسوان. 
العوامل المحددة للطلب على القروض النباتية  الممنوحىة   -أ

 لمحصول القصب في محافظة أسوان:
القصب  لمحصول  النباتية  القروض  على  الطلب  يتأثر 
التكاليف   وأهمها  واإلئتمانية  االقتصادية  العوامل  من  بالعديد 
التكاليف  المتغيرة،  للتكاليف  القرض  تغطية  نسبة  المتغيرة، 
التقدير   نتائ   من  تبين  وقد  الفائدة.  معدل  اإلئتمانية، 

االنحدار الخطى المتعدد للعالقة بين ريمة    االحصائي لمعادلة 
القرض الممنوح للفدان كمتغير تابع للطلب والعوامل المستقلة  
بين  أحصائيا  معنوية  طردية  عالقة  وجود  الذكر  سالفة 

س المتغيرة  للتكاليف 1التكاليف  القرض  تغطية  ونسبة   ،
(، للنموذج اللوغارتمي المزدوج  1بالمعادلة رقم)  2المتغيرة س  

)باس طريقة  ثبت stepwisتخدام  التى  المستقلة  العوامل  أن   ،)
حوالى   تفسران  اإلحصائية  في  99معنويتها  التغيرات  من   %

ريمة القروض الفدانية لمحصول القصب، وأنة بزيادة التكاليف 
المتغيرة بنسبة   للتكاليف  القرض  %  10المتغيرة، نسبة تغطية 

بنحو   القروض  على  الطلب  زيادة  إلى  %، 100.1تؤدي 
نتائ  100.2 من  تبين  بينما  الترتيب،  على  منها  لكل   %

( بطريقة  الخطى  للنموذج  اإلحصائي  من  Enterالتقددير   )
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1973 

( رقم  بين 2المعادلة  إحصائيا  معنوية  طردية  عالقة  وجود   )
، نسبة تغطية القرض للتكاليف المتغيرة  1التكاليف المتغيرة س

حوالى    2س   يفسران  المتغيرين  هذين  من 95.7وان   %  
وأنة   القصب  لمحصول  الفدانية  القروض  ريمة  في  التغيرات 
للتكاليف  القرض  تغطية  نسبة  المتغيرة،  التكاليف  بزيادة 
القروض   على  الطلب  زيادة  إلى  يؤدي  واحدة  بوحدة  المتغيرة 

تبين   3102.72،  0.565بنحو   كما  الترتيب،  على  وحدة 
على   الطلب  بين  إحصائيا  معنوية  غير  سالبة  عالقة  وجود 

قروض والتكاليف اإلئتمانية بمعنى زيادة التكاليف اإلئتمانية ال
بوحدة واحدة تؤدي إلى انخفاض الطلب على القروض بمقدار  

 وحدة. 0.16
                   2لو س  1.002+ 1لو س  1.001+  0.013 -لو ص^ل 

 ( 1......) معادلة رقم
                 -(0.250 )  *(166.337       )**(82.955 ) 

 53730ف ل         0.99ل  2ر
               2س  3102.72+  1س  0.565+    144.432-ص^ل  
                     3س 0.16 –

 ( 2................)  معادلة رقم                         
(-0.073   )      (8.489  )      (2.1219  )                    
(-0.246) 

 789.ف ل         0.957ل  2ر
المصببدر: جمعببت وحسبببت مببن: التحليببل االحصببائي للبيانببات 

 .9الواردة بالجدول 
دراسىىة المؤشىىرات اإلئتمانيىىة للعوائىىد علىىى االسىىتثمارات  -ب

 للقروض الزراعية في محافظة أسوان:
يتناول هذا الجزء من الدراسة العوائد على االستثمارات مبن 

اللحبوم القروض الزراعية لمحصول القصب ومشروعات أنتباج  
 .الحمراء ومشروعات أنتاج األلبان فى محافظة أسوان

 محصول القصب: -
( بالجدول  الواردة  البيانات  من  والخاصة  19يتضح   )

الزراعية   القروض  من  االستثمارت  على  العوائد  بدراسة 
الفتر   خالل  أسوان  محافظة  في  القصب  لمحصول  الممنوحة 

فائدة على  (. وهذه هى فترة استقرار لسعر ال2020  –2005)
%وقد بلغ  5قروض محصول القصب حيث بلع معدل الفائدة  

جنيه، وقد تبين أنة   0.88العائد على الجنيه/ قرض  حوالي  
فترة  خالل  للفدان  المقدم  القرض  ريمة  ارتفاع  من  بالرغم 
أن   إال  المتغيرة،  التكاليف  كبيرة من  نسبة  يغطى  أنه  الدراسة 

التكالي لم يغطي  الفداني  العائد  الكلية بما صافي  ف اإلنتاجية 
 فيها القرض وفوائدة. 

 

. العوائىىد علىىى االسىىتثمارات مىىن القىىروض النباتيىىة الممنوحىىة لمحصىىول القصىىب فىىي محافظىىة أسىىوان خىىالل الفتىىرة 19جىىدول 
(2005-2020) 

 محصول القصب  البيىان 

 1.19 متوسط تكلفة العناصر اإلنتاجية التى لم يقدم لها قروض )ألف جنيه(

 %  43.1 ة النسبية للمحاصيل التى أخذت قروض% األربحي 

 0.88 العائد على الجنيه / قرض)جنيه(

 متوسط ريمة القرض للفدان  –متوسط التكاليف التي لم يقدم لها قروض ل متوسط التكاليف المتغيرة  -
 100األربحية النسبية للفدان ل متوسط صافي العائد للفدان / متوسط التكاليف الكلية * -
 .عائد على الجنيه المستثمر/ قرض ل متوسط ريمة القرض للفدان مضافا إلية متوسط التكاليف اإلئتمانية / متوسط التكاليف المتغيرة للفدانال -
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 مشروعات أنتاج اللحوم الحمراء وااللبان:  -

بالجدول) الواردة  البيانات  من  ال20يتضح  بدراسة  عوائد  ( 
إلنتاج  الممنوحة  الزراعية  القروض  من  االستثمارت  على 

( عامى  خالل  أسوان  محافظة  في  الحمراء    –2020اللحوم 
( وهذة هى فترة استقرار لسعر الفائدة حيث بلع معدل 2021
لتسمين   13الفائدة   قرض    / الجنيه  على  العائد  بلغ   ،%

  1.04  ،0.86،  0.93ماشية الفريزيان، الخليط، البلدى حوالي  
المقدم   القرض  ريمة  ارتفاع  من  بالرغم  أنة  تبين  وقد  جنيه، 
أن   إال  المتغيرة،  التكاليف  من  كبيرة  نسبة  يغطى  أنه  للرأس 
بما   الكلية  اإلنتاجية  التكاليف  يغطي  لم  للرأس  العائد  صافي 
على   العوائد  بدراسة  تبين  بينما  وفوائدة.  القرض  فيها 

وحة إلنتاج األلبان في االستثمارت من القروض الزراعية الممن
( وهذة هى فترة 2021  –2020محافظة أسوان خالل عامى)

الفائدة  معدل  بلع  حيث  لقروض  على  الفائدة  لسعر  استقرار 
من   14 األلبان  إلنتاج  قرض  الجنيه/  على  العائد  بلغ   ،%

حوالي   والخليط  المحلى  والجاموس،  الفريزيان،  ،  2.7ماشية 
أنة    2.57،  2.53 تبين  وقد  ريمة جنيه،  ارتفاع  من  بالرغم 

التكاليف  من  كبيرة  نسبة  يغطى  أنه  للرأس  المقدم  القرض 
التكاليف   يغطي  لم  للرأس  العائد  صافي  أن  إال  المتغيرة، 

 اإلنتاجية الكلية بما فيها القرض.
أسوان  محافظة  في  النباتي  اإلئتمان  مخاطر  دراسة  سابعا: 

والحل والمنتجين  المزارعين  تواجه  التى  ول والمشكالت 
 المقترحة في محافظة أسوان: 

اإلئتمان  مخاطر  دراسة  البحث  من  الجزء  هذا  يتناول 
والمشكالت  أسوان  محافظة  في  القصب  لمحصول  النباتى 
والمنتجين  القصب  محصول  لمزارعي  واإلئتمانية  االقتصادية 
 لمشروعات أنتاج اللحوم الحمراء واأللبان في محافظة أسوان.  

عي لمحصول القصب في محافظة مخاطر اإلئتمان الزرا -أ
 أسوان:

تتحببدد القببدرة الماليببة للمببزارع علببى أسبباس نسبببة رأس المببال 
المملببوك لببه بمعنببي قدرتببة علببى التمويببل الببذاتي لمشببروعاتة أو 

عملياتة اإلنتاجية إلى ريمة القروض التي يحتاج اليها 

وعات أنتىىاج اللحىىوم الحمىىراء واأللبىىان مىىن البنىىك . مقارنىىة العوائىىد علىىى االسىىتثمارات مىىن القىىروض الممنوحىىة لمشىىر 20جىىدول 
 (2021 -2005الزراعي المصري فى محافظة أسوان)

 البلدى  الخليط  الفريزيان  البيان  النشاط اإلنتاجى

أنتاج اللحوم 
 الحمراء 

 1.5 4.8 4.6 متوسط تكلفة العناصر اإلنتاجية التى لم يقدم لها قروض)ألف جنيه(
% 44.8 للحوم الحمراء الذى أخذ قروض% األربحية النسبية لنشاإل ا   47.4 %   39.7 %  

 1.04 0.87 0.93 العائد على الجنيه / قرض )جنيه(

 أنتاج األلبان 

 الجاموس  الفريزيان  البيان 
المحلى  
 والخليط 

 3.4 19 22.8 متوسط تكلفة العناصر اإلنتاجية التى لم يقدم لها قروض)ألف جنيه(
% 62.9 % لبان الذى أخذ قروض األربحية النسبية لنشاإل األ  60.6 %  0.47 %  

 2.57 2.53 2.7 العائد على الجنيه / قرض)جنيه(

 متوسط ريمة القرض الممنوح لرأس الماشية )التسمين أو االلبان(. –متوسط التكاليف التى لم يقدم لها قروض ل متوسط التكاليف المتغيرة  -
 األلبان( ل متوسط صافي العائد لرأس الماشية / متوسط التكاليف الكلية.   األربحية النسبية لرأس الماشية )التسمين أو -
المتغير   - التكاليف  / متوسط  التكاليف اإلئتمانية  إلية متوسط  الماشية مضافا  لرأس  القرض  ريمة  المستثمر/ قرض ل متوسط  الجنيه  ة لرأس  العائد على 

 الماشية.
 .18، 15المصدر: جمعت وحسبت من : بيانات الجداول 
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وهذا يعني أنه كلما زادت نسبة رأس المال المملوك للمزارع أو  
غير   المال  رأس  إلى  اإلنتاجية  العملية  في  به  يساهم  الذى 
المخاطرة   درجة  انخفضت  كلما  المقترض  أي  لة  المملوك 

للمزارع،   المال  المالية  رأس  على  العائد  معدل  زاد  وكلما 
المال غير المملوك كلما زاد الربح    المستثمر عن تكلفة رأس 

النات  من أستعمال القدرة المالية في صورة مدخالت اضا ية  
أو   المحاصيل  يختار  أن  عليه  المزارع  فإن  وعليه  للمزارع، 
لكل   المخاطرة  من  قدر  أقل  لها  يكون  التي  الزراعية  اإلنتجة 
األساليب  أهم  أحد  ويعتبر  المتوقع،  العائد  صافي  من  جنيه 

المخاط  من  قدر  أكبر  االنحراف لتجنب  هو  المتوقعة  رة 
حيث   أدنى،  حد  أعلى  وقاعدة  المتوقع  للدخل  المعياري 
االنحراف  بطرح ضعف  محصول  إلي  القاعدة  هذة  تستخدم 
متوسطه  من  للمحصول  الفداني  العائد  لصافي  المعياري 
باختيار   قراره  يتخذ  سوف  المزارع  فإن  بذلك  الحسابي، 

بأقل مخاطرة    المحصول األعلى في الحد األدنى والذي يتسم
 محتملة.

الجدول بيانات  من  تبين  صافي  21)   وقد  متوسط  أن   )
خالل   أسوان  محافظة  في  القصب  لمحصول  الفداني  العائد 

( حوالي2021-2020الفترة  بلغ  أن    5.75(  جنيه،  ألف 
القصب   لمحصول  الفداني  العائد  المعياري لصافي  االنحراف 

القيمة  3.33بلغ حوالي   أن  تيبن  المحسوبة    ألف جنيه، كما 
ألف جنيه للفدان وهى    6.671ألعلى حد أدنى بلغت حوالي  

اإلئتمانية   الكفاءة  أرتفاع  إلى  يشير  ما  وهو  موجبة  ريمة 
 لمحصول القصب.

االمشكالت االقتصادية واإلئتمانية التى تواجه المىزارعين    -ب
 محافظة أسوان:

بالجدول   الواردة  البيانات  من  بدراسة    ( 22)يتضح  أنة 
البحثية  المشكال العنية  لمزارعي  واإلئتمانية  االقتصادية  ت 

مزارع . تبين   95مجتمعة في محافظة أسوان والبالغ عددها  
وضمان   كشرإل  الزراعية  الحيازة  وجود  ضرورة  مشكلة  أن 

القرض،  على  للحصول  في    أساسي  القروض  صرف  عدم 
صرف   عدم  فقط،،  النقدى  بالصرف  واالكتفاء  عينية  صورة 

داد القروض السابقة والمستحقة السداد في  القروض اال بعد س
بنسبة   األولي  الثانية 94.7المرتبة  المرتبة  في  وجاء   ،%

المركزى عن صاحب   البنك  لدي  مشكلة طلب عمل استعالم 
بنسبة تعقيد 88القرض  مشكالت  الثالثة  المرتبة  في  جاء   ،%

الشروإل واالجراءات للحصول على القرض وكثرة الضمانات، 
القرض للنشاإل اإلنتاجى المقرر عملة بنسبة   عدم كفاية ريمة

على  81 الفائدة  معدل  ارتفاع  الرابعة  المرتبة  في  جاء   ،%
من   أكثر  بنسبة  5القرض  المرتبة %77  فى  وجاء   ،%

البنك   فرع  على  التردد  مرات  عدد  زيادة  مشكالت  الخامسة 
السابق   القروض  تحصيل  القرض،  صرف  أجراءات  إلنهاء 

لمواع النظر  بدون  وتسويق منحها  المحاصيل  حصاد  يد 
بنسبة   مشكلة  75المنتجات  السادسة  المرتبة  في  وجاء   ،%

%،  65عدم صرف القروض فى الموعد المحدد لهبنسبة 

 المؤشرات االقتصىادية لقيىاس درجىة المخىاطرة الماليىة لقىروض محصىول القصىب فىي محافظىة أسىوان خىالل الفتىرة  .21جدول  
(2020-2021) 

صافي العائد الفداني لمحصول   متوسط النشاط اإلنتاجى
 القصب )جنيه( 

االنحراف المزياري لصافي العائد الفداني  
 * أعلى حد أدنى )جنيه(  لمحصول القصب

 6671 3335.85 5759 أنتاج محصول القصب 
 * االنحراف المعياري لصافي العائد الفداني لمحصول القصب. 2أعلى حد أدنىل 

 .9جدول المصدر: جمعت وحسبت من : بيانات ال
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 (2021-2020المشكالت االقتصادية واإلئتمانية التى تواجه المزارعين والمنتجين في محافظة أسوان عام ) .22جدول 
 %  التكرارات  المشىكالت  م

 94.7 90 ضرورة وجود الحيازة الزراعية كشرإل وضمان أساسى للحصول على القرض. 1

 94.7 90 رف النقدى فقط. عدم صرف القروض في صورة عينية واالكتفاء بالص 2

 94.7 90 عدم صرف القروض فى إال بعد سداد القروض السابقة والمستحقة السداد. 3

 92.6 88 طلب عمل استعالم لدى البنك المركزى عن صاحب القرض.  4

 85.3 81 تعقيد الشروإل واالجراءات للحصول على القرض وكثرة الضمانات. 5

 85.3 81 االنتاجى المقرر عملة. عدم كفاية ريمة القرض للنشاإل 6

 81.1 77 %.5ارتفاع معدل الفائدة على القرض أكثر من  7

 78.9 75 زيادة عدد مرات التردد على فرع البنك إلنهاء أجراءات صرف القرض.  8

 78.9 75 تحصيل القروض السابق منحها بدون النظر لمواعيد حصاد المحاصيا وتسويق المنتجات. 9

 68.4 65 القروض فى الموعد المحدد له. عدم صرف  10

 63.2 60 عدم تقديم البنك خدمات الية لخدمة المحاصيل.  11

 57.9 55 تفضيل المزارع صاحب الحيازة االكبر أثناء صرف القرض. 12

 (. 2021-2020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات : استبيان عينة الدراسة ) 

 
تقديم البنك الى خدمات  وجاء في المرتبة السابعة مشكلة عدم  

المحاصيلبنسبة   لخدمة  االخيرة 60الية  المرتبة  في  جاء   ،%
صرف  أثناء  االكبر  الحيازة  صاحب  المزارع  تفضيل  مشكلة 

 %.  55القرض بنسبة 
الحلول المقترحة للمشكالت االقتصادية و اإلئئتمانية   -ج

 التى تواجه المزارعين والمنتجين في محافظة أسوان:
البي  يتضح بالجدول)من  الواردة  بدراسة    (23انات  أنة 

لمزارعي  واإلئتمانية  االقتصادية  للمشكالت  المقترحة  الحلول 

البحثية مجتمعة في محافظة أسوان والبالغ عددها     95العنية 
مد  الحلول    % من المزارعين يؤيدون 95.78مزارع أن حوالي  

زيادة  أو  تاخير  غرامات  ربط  بدون  القروض  تحصيل  فترة 
الف المتعثرين فى السدادمعدل  مراعاة    ،ائدة واعطا مهلة للزارع 

المحاصيل   حصاد  مواعيد  مع  القروض  سداد  مواعيد  توافق 
المنتجات الزراع%  89.47  حوالى  وأن  ،وتسويق  يؤيدون    من 

تقديم وصرف القروض في صورة عينية مثل االسمدة الحلول  
  والتقاوي والمبيدات لضمان جودتها وكفايتها،

 ( 2021-2020لحلول المقترحة للمشكالت االقتصادية واإلئتمانية التى تواجه المزارعين في محافظة أسوان عام )ا .23جدول 
 %  التكرارات  الحىلول  م

مد فترة تحصيل القروض بدون ربط غرامات تاخير أو زيادة معدل الفائدة واعطا مهلة المزارع المتعثر فببى  1
 السداد. 

91 95.78 

 95.78 91 اعيد سداد القروض مع مواعيد حصاد المحاصيل وتسويق المنتجات. مراعاة توافق مو  2

 89.47 85 تقديم وصرف القروض العينية مثل االسمدة والتقاوى والمبيدات لضمان جودتها وكفايتها 3

تعديل ريمة القرض سنويا لكل نشاإل  انتاجى بما يتوازن مع معدل التضخم السنوى وارتفاع أسعار  1
 ت اإلانتاج.مستلزما

85 89.47 

 89.47 85 تسهيل اجراءات صرف وضمانات القروضواالسرع بعملية صرفها. 

 86.32 82 العمل على زيادة ريمة القرض طبقا للنشاإل االنتاجى المقرر عملة لتغطية تكاليف االنتاج. 2

 86.32 82 . الحيوانى. خفض معدل الفائدة كصورة من صور الدعم  المقدم للمزارع خاصة مشروعات االنتاج 3

 81.05 77 ضرورة صرف القروض طويلة االجل لشراء واستصالح االراضى. 4

 (.2021-2020المصدر: جمعت وحسبت من بيانات: استبيان عينة الدراسة عام ) 
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يتوازن مع  بما  إنتاجي  لكل نشاإل  القرض سنويا  ريمة  تعديل 

االنت أسعارمستلزمات  وارتفاع  السنوى  التضخم  اج،  معدل 
بعملية  القروضواالسرع  وضمانات  صرف  اجراءات  تسهيل 

العمل  يؤيدون الحلول    من الزراع  86.32وأن حوالي  صرفها،  
على زيادة ريمة القرض طبقا للنشاإل اإلنتاجي المقرر أنشاءة  

اإلنتاج تكاليف  من    ،لتغطية  كصورة  الفائدة  معدل  خفض 
اإلنتاج  مشروعات  خاصة  للزارع  المقدم  الدعم  صور 

الزراع  81.05حوالي    وأن ،  حيوانيال من  الحل  %  يؤيدون 
واستصالح   لشراء  االجل  طويلة  القروض  صرف  ضرورة 

 .االراضي
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ABSTRACT 

An economic Study for the Role of the Egyptian Agricultural Bank to finance 

Agricultural Activities in Aswan Governorate 

Abdel-Aty Mohamed Mahmoud Aly 

The research aimed to achieve a set of goals in 

Aswan Governorate during the study period (2005-

2020), which is to study the economic indicators to 

classify total agricultural loans, the development and 

efficiency of agricultural credit for each of the plant 

production loans, red meat production projects, dairy 

production projects, the most important determinants of 

demand on agricultural loans for sugarcane crop, 

agricultural credit risks and problems and proposed 

solutions to solve them. The method of descriptive and 

quantitative analysis was used, and the research relied 

on published and unpublished secondary data for the 

economic variables of agricultural loans as well as 

primary data through a random sample selected in Edfu 

and Kom Ombo destrict and totaled the number of 

farmers in the research sample is about 95 farms. 

The study reached the following results: 

1- The annual rate of change of plant loans, investment 

project loans for red meat production, investment 

project loans for dairy production, total agricultural 

loans during the period (2005-2020) amounted to 

about 0.83, 0.44, 9.34, 1.55%, while the annual 

average was about 2.65, 2.49, 0.601 million pounds. 

They represent about 46.16, 43.38 and 10.46 percent 

of the total agricultural loans in Aswan Governorate, 

which amount to about EGP 5.74 million each, 

respectively. 

2- The annual rate of change of plant loans in the 

destrict of Edfu, Kom Ombo, Nasr Al Nuba, Daraw 

during the period (2005-2020) amounted to about 

1.54, 0.48, 0.19, 0.76 %, while the annual average 

amounted to about 910, 896, 468, 376 thousand 

pounds. They represent about 34.35, 33.8, 17.66, 

14.19% of the total plant loans in Aswan 

Governorate, which amount to about 2.65 million 

pounds each, respectively.   

3- By studying the economic and credit indicators of 

plant loans granted to the sugarcane crop in Aswan 

Governorate during the period (2005-2020) the 

annual rate of change for each of the variable costs, 

total costs, the value of the loan granted per feddan, 

the volume of loans granted to the crop, the 

percentage of the loan per feddan for variable costs, 

costs Credit, feddan net return is about 11.21, 11.04, 

6.04, 0.83, (-5.23), 6.15, 9.39 % , while the annual 

average is about 10.07, 13.3, 8.4, (2.6 million), 5.7 

thousand pounds for each, respectively, while the 

costs amounted to about the credit is about 420 

pounds, and finally, the ratio of loan coverage for 

variable costs was about 0.84%, and the return on 

the invested pound was about 88 %.  

4- The annual rate of change of loans for investment 

projects to produce red meat in the centers of Edfu, 

Kom Ombo, Nasr Al Nuba, Daraw during the period 

(2005-2020) was about 0.39, 0.69, (-0.18), 0.36 %, 

while the annual average was about 919, (10.02 

million). EGP), 305, 247 thousand EGP, 

representing about 36.89, 40.95, 12.25, 9.91% of the 

total plant loans in Aswan Governorate, which 

amount to about EGP 2.491 million each, 

respectively .  

5- By studying the economic and credit indicators of the 

value of loans granted to types of fattening livestock 

for investment projects for the production of red 

meat (2020-2021), which are Friesian fattening, 

mixture, and municipal, the coverage ratio of the 

value of the loan granted to the head reached about 

81, 75 and 90% for each of them, respectively, while 

The net return is about 11.2, 9.6, and 6.7 thousand 

pounds per head. The return on the invested pound is 

about 93, 87, and 1.04 % for each, respectively. 

6- The annual rate of change of loans for investment 

projects for dairy production in the destrict of Edfu, 

Kom Ombo, Nasr Al Nuba and Daraw during the 

period (2005-2020) was about 8.73, 10.92, 8.16, 

10.32 %, while the annual average amounted to 359, 

146, 46, 53 thousand pounds, They represent about 

59.73, 23.79, 7.65, and 8.81% of the total plant loans 

in Aswan Governorate, which amount to about 601 

thousand pounds and million pounds each, 

respectively.   

7- By studying the economic and credit indicators of the 

value of loans granted to types of livestock 

investment projects for dairy production (2020-

2021), which are Friesian cattle, buffalo, local cows 

and mixture, the coverage ratio of the value of the 

loan granted to the head reached about 87, 94, and 

74% for each of them, respectively, while The net 

return is about 11.1, 9.95, and 6.6 thousand pounds 

per head. The return on the invested pound is about 

2.7, 2.53, 2.57 % for each, respectively .  

8- By studying the factors affecting the demand for 

loans for the sugarcane crop, it was found that the 

most important of them are the variable costs, the 

ratio of the loan coverage to the variable costs, and 

by using the double logarithmic model, its statistical 
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significance was proven at the 1% probability level 

during the study period and that these two variables 

explain about 99% of the changes in the value of 

feddan loans for the sugarcane crop, and that by 

increasing the variable costs, and the coverage ratio 

by 10%, this leads to an increase in the demand for 

loans for the sugarcane crop by about 100.1%, 

100.2% for each, respectively, while it was found 

from the results of the statistical estimation of the 

linear model that there was a direct statistically 

significant relationship between the costs changing 

Q1, the proportion of the loan to cover the costs of 

changing Q2 and that these two variables explain 

about 95.7% of the changes in the value of feddan 

loans for crop reeds noted that such an increase of 

variable costs, the proportion of the loan to cover 

the costs of changing one unit leads to increased 

demand for loans by about 0.565 , 3102.72 units on 

the arrangement, as it was found that there is a 

statistically insignificant negative relationship 

between the demand for loans and credit costs, 

meaning an increase in credit costs by one unit that 

leads to Demand for loans decreased by 0.16 units . 

9- By studying the economic and credit problems facing 

farmers in Aswan Governorate, it was found that the 

most important of them is the necessity of having 

agricultural tenure as a basic condition and 

guarantee for obtaining the loan, not disbursing 

loans in kind and only cash disbursement, not 

disbursing loans until after paying the previous and 

due loans, requesting Inquiries were made with the 

Central Bank about the loan holder, the complexity 

of the conditions and procedures for obtaining the 

loan and the large number of guarantees, the 

insufficient amount of the loan for the productive 

activity to be used, and it was found that the most 

important proposed solutions are to extend the loan 

collection period without attaching delay penalties 

or increasing the interest rate and giving a deadline 

to the farmer those in default of payments , taking 

into account the compatibility of loan repayment 

dates with the dates of harvesting crops and 

marketing products, providing and disbursing in-

kind loans such as fertilizers, seeds and pesticides to 

ensure their quality and adequacy, adjusting the 

value of the loan annually for each productive 

activity in balance with the annual inflation rate and 

the high prices of production requirements 
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