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التحليل االقتصادى لتمويل القطاع الزراعى فى مصر
»دراسة حالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر«

محمد سالم مشعل، محمود عبدالتواب عرفة وجمال عبدالحكيم سعد
قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر

وتحقيق خطط  إحداث  فى  بدورها  والقيام  واستمرارها  لنجاحها  بالنسبة  األساس  هو  المشروعات  تمويل  يعتبر 
التنمية )فواز وآخرون 2018(، وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة وكذلك زيادة اإلنتاج لرفع نسبة 
المدفوعات )سالم  السلبي في ميزان  الذاتى من السلع الزراعية ، وبالتالى المساهمة فى معالجة الخلل  اإلكتفاء 
وآخرون 2020(،وفى هذه المرحلة يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كل 
للمشروعات على مستوى  القروض ويقدم اإلستشارات ودراسات الجدوى  بالمشروعات، حيث يمنح  ما يتعلق 
جمهورية مصر العربية وذلك لمحاولة التقليل من معدالت البطالة الكبيرة وكذلك زيادة نسبة االكتفاء الذاتى من 
السلع الزراعية )عبدالرحمن والحسينى 2018(، وقد بلغ إجمالى القروض الزراعية الممنوحة من الجهاز فى 
مجملها حوالى  8.5 مليار جنيه خالل الفترة )2005-2018(  بحد أقصى 1.37 مليار جنيه فى عام 2018، 
وحد أدنى بلغ 0.34 مليار جنيه وذلك فى عام 2005، وقد جاءت محافظة المنيا في المرتبة األولى فى حصول 
المواطنين والشباب على قروض بغرض إقامة مشروعات ممولة من الجهاز  وبلغت األهمية النسبية لها على 
النسبية للمشروعات الزراعية حوالى %9.40 ،  مستوى إجمالى القروض حوالى 7.92%، كما بلغت األهمية 
على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بلغ إجمالى قيمة القروض الممنوحة لمحافظة المنيا حوالى 2.743 
محافظات  وجاءت   ، بالمحافظة  زراعية  لمشروعات  قروض  جنيه  مليون  حوالى799.07  منها  جنيه،  مليار 
بلغت  حيث  الترتيب،  على  الخامسة  الرابعة،  الثالثة،  الثانية،  المراتب  فى  الشرقية  القاهرة،  أسيوط،  الدقهلية، 
القروض الممنوحة إلى تلك المحافظات على الترتيب نحو 2629.07، 2498.62، 2496.45، 2397.21 
مليون جنيه على الترتيب، كما جاءت محافظة مطروح فى المرتبة األخيرة بالنسبة لحصول المواطنين والشباب 
على قروض بغرض إقامة مشروعات، حيث بلغ إجمالى قيمة القروض الممنوحة لمحافظة مطروح نحو 77.74 
مليون جنيه، منها حوالي 6.52 مليون جنيه قروض لمشروعات زراعية بالمحافظة، وقد بلغت األهمية النسبية 
لمحافظة مطروح على مستوى إجمالى القروض نحو 0.22%، كما بلغت األهمية النسبية للمشروعات الزراعية 
بمحافظة مطروح نحو 0.08 % ، وقد تبين أن  محافظات بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء قد 
جاءت فى المراتب المتأخرة من حيث إجمالى القروض الممنوحة إلى تلك المحافظات حيث بلغت نحو 292.58، 
سيناء  وشمال  مطروح  محافظات  أن  تبين  كما  الترتيب،  على  جنيه  مليون   144.58  ،236.08  ،265.36
وجنوب سيناء من المحافظات األكثر حاجة للتنمية لذلك أوصت الدراسة بتوجيه مزيد من االهتمام إلى المحافظات 

الحدودية والمحافظات األكثر فقراً وإدراجها ضمن برامج التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية: التمويل، التنمية، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، االستثمار، المحافظات الحدودية، 
جهاز تنمية المشروعات،القروض الزراعية
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مشكلة البحث:                                                                         

تتمثل مشكلة البحث فىانخفاض قيمة القروض الممنوحة للمحافظات 
الحدودية والمحافظات األكثر فقراً، حيث تشير االحصائيات إلى 
أن المحافظات الحدودية تمثل نحو 85.25 من اجمالى المساحة 
بنسبة  قروض  جنيه  مليار   1.43 نحو  على  تتحصل  أنها  إال 
 34.66 نحو  والبالغة  الممنوحة  القروض  اجمالى  من   %  4.12
مليار جنيه خالل الفترة )2005-2018( ، اضافة غلى انخفاض 
نحو  بلغت  حيث  المحافظات،  لتلك  الموجهة  المشروعات  عدد 
المشروعات  عدد  اجمالى  من   %  2.3 بنسبة  مشروعاً   45112
 ، الفترة  نفس  خالل  مشروعاً  نحو 1963719  والبالغة  الممولة 

الموجهة  التمويل  مصادر  دراسة  ضرورة  يستدعى  الذى  األمر 
المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  وخاصة  المحافظات  لتلك 

والصغيرة ومتناهية الصغر .

هدف البحث:                                                               

المشروعات  تنمية  جهاز  دور  دراسة  إلى  البحث  يهدف 
المسئولة  الجهة  بوصفه  الصغر  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة 
الوزراء  رئيس  لقرار  وفقاً  وذلك  المشروعات  وتنمية  دعم  عن 
رقم 2370 لسنة 2018، ووفقاً للقانون 152 لسنة 2020،  ويتم 

تحقيق هذا الهدف من خالل دراسة األهداف الفرعية التالية: 
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 دراسة معدالت الفقر فى محافظات مصر عام )2018).- 
المشروعات -  تنمية  جهاز  من  الممنوحة  القروض  دراسة   

خالل الفترة )2018-2005).
 دراسة أعداد المشروعات المقامة بتمويل من الجهاز خالل - 

الفترة )2018-2005).
 دراسة أعداد فرص العمل المتولدة من المشروعات المقامة - 

بتمويل الجهاز خالل الفترة )2018-2005).
للتوزيع -  وفقاً  للمحافظات  الممنوحة  القروض  تطور  دراسة   

الجغرافى واإلقليمى.
 تحليل أثر القروض الزراعية على صافى الدخل الزراعى - 

فى مصر خالل الفترة )2018-2005).

مصادر البيانات                                                                      

وغير  المنشورة  البيانات  على  أهدافه  لتحقيق  البحث  اعتمد 
والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  من  المنشورة 
السنوية  للنشرات  المختلفة  ومتناهية الصغر، وكذلك اإلصدارات 
خالل  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  عن  الصادرة 
اإلقتصادية  التنمية  خطة  متابعة  تقارير  أيضاً  الدراسة،  فترة 
االقتصادية،  التخطيط والتنمية  الصادرة عن وزارة  واإلجتماعية 
الوثيقة  كما تم اإلستعانة ببعض األبحاث والدراسات ذات الصلة 

بموضوع البحث.

الطريقة البحثية                                                                      

اعتمدالبحث فى تحقيق أهدافه على أسلوبى التحليل اإلحصائى 
واإلجماليات  والمتوسطات  النسب  تقدير  مثل  والكمى  الوصفى 
للدراسة  أتيحت  التى  للبيانات  والبياني  الجدولي  العرض  وطرق 

وذلك خالل الفترة )2018-2005).

النتائج البحثية                                                                        

عام  فى  العربية  مصر  جمهورية  محافظات  فى  الفقر  معدالت 
(2018)

فى  المعلنة  الفقر  معدالت   )1( رقم  البيانى  الشكل  يوضح 
محافظات مصر عام (2018) حيث يتبين من الشكل البيانى أن 
محافظة أسيوط هى المحافظات األكثر فقراً فى مصر حيث جاءت 
فى المرتبة األولى من حيث معدل الفقر، وقد بلغ معدل الفقر فى 
محافظة أسيوط حوالى 66.70 %، وجاءت بعدها محافظة سوهاج 
جاءت  ثم   ،%  59.60 حوالى  بلغ  فقر  بمعدل  الثانية  المرتبة  فى 
محافظة األقصر، المنيا، والمحافظات الحدودية فى المرتبة الثالثة، 
فيها  الفقر  معدل  بلغ  حيث  الترتيب،  على  والخامسة  والرابعة، 
حوالى 55.30%، 54.70%، 51.50% على الترتيب، فى حين 
الفقر،  المرتبة األخيرة من حيث معدل  جاءت محافظة بورسعيد 
حيث بلغ معدل الفقر فيها حوالى 7.60% وجاءت بعدها محافظة 
الغربية فى المرتبة قبل األخيرة بمعدل فقر بلغ حوالى 9.40% ، ثم 
محافظات كل من دمياط ، الدقهلية، كفر الشيخ فى المرتبة الخامسة 
والعشرين ، والرابعة والعشرين، والثالثة والعشرين على الترتيب 
بمعدالت فقر بلغت نحو 14.60% ، 15.20% ، 17.30% على 
الترتيب، وفيما يلى عرض لموقف القروض الممنوحة من الجهاز 
لتوضيح مدى درجة اإلهتمام بالمحافظات األكثر فقراً فى مصر 
المقامة بتلك المحافظات وفقاً  والوقوف على طبيعة المشروعات 
خالل  من  تبين  حيث  مصر،  من  والجغرافى  الحدودى  لموقعها 
 ، أسيوط  محافظات  هى  فقراً  األكثر  المحافظات  أن  الدراسة 
سوهاج، األقصر، المنيا، سوهاج، وكذلك محافظات البحر األحمر 
بوصفها  الجديد  الوادى  سيناء،  جنوب  سيناء،  شمال  ،مطروح، 
المحافظات الحدودية، وهى المحافظات األشد حاجة للدعم والبدء 

بها فى تطبيق خطط التنمية االقتصادية واإلجتماعية.
الفترة  خالل  مصر  لمحافظات  الممنوحة  القروض  تطور  ثانياً: 

)2018-2005(
من  الممنوحة  القروض  إجمالى   )1( رقم  الجدول  يوضح 

نشرة  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزى  الجهاز  المصدر:    
السكان، )2018).

عام  مصر  محافظات  فى  الفقر  لمعدالت  بيانى  رسم   )1( شكل 
.)2018(

للقروض  النسبية  األهمية  وكذلك  مصر  محافظات  إلى  الجهاز 
البيانات  من  ويتبين   ،(2018-2005) الفترة  خالل  الزراعية 
الواردة بالجدول أن إجمالى القروض الممنوحة من الجهاز لجميع 
محافظات مصر قد بلغ نحو 34,650 مليار جنيه ، بمتوسط  سنوى 
بلغ حوالى 1.283 مليار جنيه خالل تلك الفترة ، وقد بلغت قيمة 
بمتوسط قدره  القروض الزراعية حوالى 8.5 مليار جنيه تقريباً 
314.81 مليون جنيه ، فى حين بلغت قيمة قروض المشروعات 
نحو  بلغ  بمتوسط  جنيه  مليار  حوالى26.150  الزراعية  غير 
أن  الجدول  بيانات  من  أيضاً  يتضح  كما  جنيه،  مليون   968.55
محافظة المنيا قد جاءت فى المرتبة األولى فى حصول المواطنين 
والشباب على قروض بغرض إقامة مشروعات ممولة من الجهاز  
وبلغت األهمية النسبية لها على مستوى إجمالى القروض %7.92، 
وقد   ، الزراعية %9.40  للمشروعات  النسبية  األهمية  بلغت  كما 
بلغت األهمية النسبية للمشروعات غير الزراعية 7.43%  نسبة 
إلى إجمالى المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية، حيث 
بلغ إجمالى قيمة القروض الممنوحة لمحافظة المنيا نحو 2.743 
لمشروعات  قروض  جنيه  مليون   799.07 منها  جنيه،  مليار 
للمشروعات  القروض  قيمة  بلغت  حين  فى  بالمحافظة،  زراعية 
 ، جنيه  مليون   1944.15 نحو  المنيا  بمحافظة  الزراعية   غير 
فى  الشرقية   ، القاهرة   ، أسيوط   ، الدقهلية  محافظات  وجاءت 
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حيث  الترتيب،  على  الخامسة  الرابعة،  الثالثة،  الثانية،  المراتب  
بلغت القروض الممنوحة إلى تلك المحافظات على الترتيب نحو 
جنيه  مليون   2397.21 ،2496.45 ،2498.62 ،2629.07
األخيرة  المرتبة  فى  محافظة مطروح  كما جاءت  الترتيب،  على 
إقامة  المواطنين والشباب على قروض بغرض  بالنسبة لحصول 
القروض  قيمة  إجمالى  بلغ  حيث  الجهاز،  من  ممولة  مشروعات 
منها   ، جنيه  مليون   77.74 نحو  مطروح  لمحافظة  الممنوحة 
6.52 مليون جنيه قروض لمشروعات زراعية بالمحافظة ، فى 
الزراعية  بمحافظة  للمشروعات غير  القروض  قيمة  بلغت  حين 
النسبية  األهمية  بلغت  وقد   ، جنيه  مليون   71.21 نحو  مطروح 
لمحافظة مطروح على مستوى إجمالى القروض نحو 0.22 % ، 
كما بلغت األهمية النسبية للمشروعات الزراعية بمحافظة مطروح 
نحو 0.08 % ، فى حين بلغت األهمية النسبية للمشروعات غير 

جدول )1( إجمالي قيمة القروض الممنوحة من الجهاز إلى محافظات مصر بالمليون جنيه واألهمية النسبية للقروض الزراعية خالل الفترة )2018-2005( 

م
كود المحافظة

المحافظة
إجمالى

القروض
القروض 
الزراعية

القروض
% غير % الزراعية% للقروضغير الزراعية

الزراعية

2743.22799.071944.157.929.407.43المنيا17

2629.07419.452209.627.594.938.45الدقهلية24

2498.621057.541441.077.2112.445.51أسيوط310

2496.45173.412323.047.202.048.88القاهرة41

2397.21420.611976.606.924.957.56الشرقية53

1939.19939.61999.575.6011.053.82البحيرة65

1934.84399.341535.505.584.705.87بني سويف716

1812.09412.751399.345.234.865.35سوهاج89

1662.90534.201128.704.806.284.32الفيوم914

1602.58515.661086.924.626.074.16الجيزة1012

1549.15321.061228.094.473.784.70الغربية118

1500.79330.851169.934.333.894.47المنوفية1211

1491.58393.011098.574.304.624.20قنا1315

1366.40496.25870.153.945.843.33كفر الشيخ1413

1325.53215.781109.753.832.544.24القليوبية156

1181.90105.211076.703.411.244.12األسكندرية162

1072.54249.75822.793.102.943.15أسوان1717

537.8684.08453.781.550.991.74األقصر1819

529.1848.56480.621.530.571.84دمياط1918

525.0829.84495.241.520.351.89البحر األحمر2025

441.92314.21127.711.283.700.49الوادي الجديد2126

396.3862.98333.401.140.741.27اإلسماعيلية2220

292.5815.60276.980.840.181.06بورسعيد2321

265.3642.31223.050.770.500.85السويس2422

236.0881.84154.240.680.960.59جنوب سيناء2527

144.5830.37114.210.420.360.44شمال سيناء2623

77.746.5271.210.220.080.27مطروح2724

1283.36314.81968.553.73.73.7المتوسط 

34650.798499.8626150.93100100100اإلجمالى
المصدر:  جمعت وحسبت من بيانات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بيانات غير منشورة خالل )2005-

.(2018

على  المشروعات  إجمالى  إلى  نسبة    %0.27 نحو  الزراعية 
أن  الجدول  بيانات  من  تبين  كما  الجمهورية،  محافظات  مستوى 
محافظات بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء قد جاءت 
من  الممنوحة  القروض  إجمالى  حيث  من  المتأخرة  المراتب  فى 
الجهاز، حيث بلغ إجمالى القروض الممنوحة إلى تلك المحافظات 
على الترتيب نحو 292.58 ، 265.36، 236.08، 144.58 
محافظات  أن  اتضح  الجدول  بيانات  خالل  ومن  جنيه،  مليون 
مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء من المحافظات األكثر حاجة 

للتنمية وتوجيه مزيد من االهتمام فى برامج التنمية المستدامة.
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مصر  محافظات  في  الممولة  المشروعات  أعداد  تطور  ثالثاً: 
وأهميتها النسبية

 الممنوحة من الجهاز حيث بلغت األهمية النسبية لمحافظة 
المنيا على مستوى إجمالى أعداد فرص العمل نحو %11.03 ، 
كما بلغت األهمية النسبية لفرص العمل الزراعية نحو %13.38، 
وبلغت األهمية النسبية لفرص العمل غير الزراعية نحو %9.92، 
بلغ  قد  المنيا   بمحافظة  العمل  فرص  عدد  إجمالى  أن  تبين  وقد 
ألف  منها 163.26   ، ألف فرصة عمل  نحو 419.70  إجمالى 
بلغ  حين  فى   ، بالمحافظة  زراعية  مشروعات  فى  عمل  فرصة 
المنيا  بمحافظة  زراعية   غير  بالمشروعات  العمل  فرص  عدد 
 ، أسيوط  ، وجاءت محافظات  ألف فرصة عمل  نحو 256.45 
البحيرة، الفيوم ، سوهاج فى المراتب  الثانية  ، الثالثة ، الرابعة، 
بتلك  العمل  فرص  أعداد  بلغت  حيث   ، الترتيب  على  الخامسة 
المحافظات على الترتيب نحو 303.42 ، 278.01 ، 266.62، 
248.76 ألف  فرصة عمل ، وقد جاءت محافظة مطروح فى 
القروض  من  المتاحة  العمل  لفرص  بالنسبة  األخيرة  المرتبة 
الممولة من الجهاز حيث بلغ إجمالى أعداد فرص العمل بمحافظة 
مطروح نحو 5.41 ألف فرصة عمل ، منها حوالى1.39 ألف 
فرصة عمل فى مشروعات زراعية بالمحافظة ، فى حين بلغ عدد 
فرص العمل غير الزراعية  بمحافظة مطروح نحو 4.03 ألف 
لمحافظة مطروح على  النسبية  األهمية  بلغت  وقد  فرصة عمل  
األهمية  بلغت  العمل  نحو 0.14%، كما  إجمالى فرص  مستوى 
النسبية لفرص العمل الزراعية بمحافظة مطروح نحو %0.11، 
فى حين بلغت األهمية النسبية لفرص العمل غير الزراعية نحو 
محافظات  مستوى  على  العمل  فرص  إلجمالى  بالنسبة   %0.16
الجمهورية، كما تبين من بيانات الجدول أن محافظات السويس، 
المراتب  فى  جاءت  قد  سيناء  جنوب  سيناء،  شمال  بورسعيد، 
المتأخرة من حيث إجمالى عدد فرص العمل المتاحة من القروض 
المتاحة  العمل  فرص  إجمالى  بلغ  حيث  الجهاز،  من  الممنوحة 
 11.82  ،14.49  ،19.16  ،19.94 نحو  المحافظات  تلك  فى 
ألف فرصة عمل وذلك على الترتيب، ومن خالل الدراسة يتضح  
من  سيناء  وشمال  سيناء  وجنوب  مطروح  محافظات  أن  أيضاً 
فى  اإلهتمام  من  مزيد  وتوجيه  للتنمية  حاجة  األكثر  المحافظات 

برامج التنمية المستدامة.

للتوزيع  وفقاً  مصر  محافظات  فى  القروض  تطور  خامساً: 
الجغرافى واإلقليمى

التوزيع اإلقليمى لمحافظات مصر 
يتضح من خالل بيانات الجدول رقم )4( الخاص بمساحة 
والحدودى  الجغرافى  للتوزيع  وفقاُ  المقسمة  مصر  محافظات 
والشكل البيانى رقم )2(  أن المحافظات الحدودية قد استحوزت 
على النصيب األكبر من مساحة جمهورية مصر العربية، حيث 
بلغت األهمية النسبية لها نحو 85.25 % وذلك من حيث المساحة 
كما  تقريباً،  مربع  كيلومتر  مليون  نحو  تبلغ  والتى  لمصر  الكلية 
جاءت محافظات الوجه القبلى في المرتبة الثانية من حيث المساحة 
بأهمية نسبية بلغت نحو 9.61%، فى حين جاءت محافظات الوجه 
البحرى فى المرتبة الثالثة ، حيث بلغت مساحتها نحو %2.77، 
وأخيراً جاءت المحافظات الحضرية فى المرتبة األخيرة بأهمية 

نسبية بلغت نحو 2.37% من إجمالى مساحة مصر.

للتوزيع  طبقاً  مصر  محافظات  إلى  الممنوحة  القروض  دراسة 
الجغرافي واإلقليمي

للنطاق  وفقاً  للمحافظات  الموجهة  الزراعية  القروض  أوالً: 
الجغرافي والحدودي

إجمالى  أن   )5( الجدول  بيانات  خالل  من  يتبين 
 8.51 نحو  بلغ  المحافظات  إلى  الموجهة  الزراعية  القروض 
مليار جنيه، بمتوسط قدره حوالي 2.13 مليار جنيه، وقد جاءت 
القروض  حيث  من  األولى  المرتبة  فى  القبلى  الوجه  محافظات 
مليار  نحو 4.45  إليها  الموجهة  الزراعية  القروض  بلغت  حيث 
جنيه يليها محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الثانية حيث بلغت 
يليها   ، جنيه  مليار   3.26 نحو  لها  الموجهة  الزراعية  القروض 
المحافظات الحدودية والتى جاءت فى المرتبة الثالثة بقيمة قروض 
الحضرية  المحافظات  جاءت  ثم  جنيه،  مليار   0.46 نحو  بلغت 
من  الممنوحة  الزراعية  القروض  حيث  من  األخيرة  المرتبة  فى 
الجهاز خالل الفترة )2005-2018( ، حيث بلغت قيمة القروض 

الممنوحة لها نحو 0.34 مليار جنيه. 

ثانياً : القروض غير الزراعية الموجهة للمحافظات وفقاً للنطاق 
الجغرافى والحدودى:

القروض  إجمالى  أن   )5( الجدول  بيانات  خالل  من  يتضح 
 26.15 نحو  بلغت  قد  المحافظات  إلى  الموجهة  الزراعية  غير 
جاءت  وقد  جنيه،  مليار   6.54 نحو  قدره  بمتوسط  جنيه،  مليار 
محافظات الوجه القبلى أيضاً في المرتبة األولى من حيث القروض 
الموجهة  الزراعية  غير  القروض  بلغت  حيث  الزراعية،  غير 
إليها نحو 10.91 مليار جنيه يليها محافظات الوجه البحرى فى 
المرتبة الثانية أيضاً حيث بلغت القروض غير الزراعية الموجهة 
يليها   ، جنيه  مليار   10.38 نحو  البحرى  الوجه  محافظات  إلى 
المحافظات الحضرية والتى جاءت فى المرتبة الثالثة بقيمة قروض 
بلغت نحو 3.90 مليار جنيه، ثم جاءت المحافظات الحدودية فى 
المرتبة األخيرة من حيث القروض غير الزراعية الممنوحة من 
الجهاز خالل الفترة )2005-2018(، حيث بلغت قيمة القروض 

الممنوحة لها حوالي 0.96 مليار جنيه.
القروض  توزيع   5  ،4  ،3 البيانية  والرسوم  األشكال  وتوضح 
محافظات  مستوى  على  المتاحة  العمل  وفرص  والمشروعات 

مصر وذلك على الصعيد اإلقليمى والجغرافى والحدودى.

سادساً: تحليل أثر القروض الزراعية على صافى الدخل الزراعى 
فى مصر خالل الفترة )2018-2005(

دراسة أثر القروض الزراعية الممنوحة من الجهاز على صافى 
الدخل الزراعى فى مصر خالل الفترة )2018-2005(

فرضيات الدراسة
معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود 
الجهاز و صافى  الممنوحة من  الزراعية  القروض  بين   )0.05)
الدخل الزراعى فى مصر خالل الفترة الزمنية )2018-2005).
اإلحصائيات الوصفية لبيانات القروض الزراعية وصافى الدخل 

الزراعى خالل الفترة )2018-2005(  
يتضح من بيانات الجدول رقم )6( أن متوسط صافى الدخل 
الزراعى خالل فترة الدراسة )2005 – 2018(  قد بلغ 182.3 
هى  الزراعى  الدخل  لصافى  قيمة  أكبر  بلغت  وقد   ، جنيه  مليار 
329.3 مليار جنيه عام 2017 ، فى حين بلغت أقل قيمة لصافى 
قيمة  بلغت  وقد  مليار جنيه عام 2005،  الزراعى 92.9  الدخل 
اإلنحراف المعيارى 74.3 فى حين بلغت قيمة اإللتواء 0.86وهى 
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الفترة   النسبية للقروض الزراعية خالل  الممولة بقروض من الجهاز إلى محافظات مصر باأللف مشروع واألهمية  جدول )2( إجمالي عدد المشروعات 
  .)2018-2005(

إجماليالمحافظةكود المحافظةم
المشروعات

المشروعات 
الزراعية

المشروعات
غير الزراعية

 %
% الزراعيةللمشروعات

 % 
غير الزراعية

337.69139.81197.8912.7013.9111.97المنيا17

220.24121.7998.458.2812.125.95أسيوط210

217.34130.4386.908.1712.985.25البحيرة35

217.24107.12110.128.1710.666.66الفيوم414

187.6493.7193.947.069.335.68سوهاج59

181.9461.35120.596.846.117.29بني سويف616

160.5142.17118.346.044.207.16الشرقية73

139.1368.2570.885.236.794.29قنا815

137.9340.0797.865.193.995.92القليوبية96

117.1138.8078.314.403.864.74أسوان1017

108.528.44100.084.080.846.05القاهرة111

106.2623.6982.574.002.364.99الدقهلية124

100.2514.4285.833.771.445.19الجيزة1312

95.4336.7358.703.593.663.55كفر الشيخ1413

72.9416.8256.112.741.673.39الغربية158

51.1717.8133.361.921.772.02المنوفية1611

47.8115.7032.111.801.561.94األقصر1719

46.203.3342.871.740.332.59األسكندرية182

34.403.9430.461.290.391.84دمياط1918

17.052.1114.940.640.210.90البحر األحمر2025

14.171.7412.430.530.170.75اإلسماعيلية2120

12.157.544.610.460.750.28الوادي الجديد2226

10.841.119.730.410.110.59بورسعيد2321

9.344.055.290.350.400.32شمال سيناء2423

8.832.116.720.330.210.41السويس2522

3.520.712.810.130.070.17جنوب سيناء2627

3.061.111.950.120.110.12مطروح2724

98.4737.2261.253.73.73.7المتوسط 

2658.691004.861653.83اإلجمالى
100100100

المصدر:  جمعت وحسبت من بيانات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بيانات غير منشورة خالل الفترة )2018-2005).
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جدول )3( إجمالى فرص العمل المتاحة من الجهاز على مستوى جمهورية مصر العربية باأللف فرصة عمل واألهمية النسبية للقروض الزراعية خالل 
الفترة )2018-2005(  

م
إجمالىالمحافظةكود المحافظة

فرص العمل
فرص العمل 

الزراعية
فرص العمل
% غير % الزراعية% للفرصغير الزراعية

الزراعية

419.70163.26256.4511.0313.389.92المنيا17

303.42149.84153.587.9812.285.94أسيوط210

278.01149.30128.717.3112.234.98البحيرة35

266.62119.71146.917.019.815.69الفيوم414

248.7696.12152.646.547.885.91سوهاج59

247.2569.34177.916.505.686.89بني سويف616

231.9754.49177.486.104.466.87الشرقية73

202.8836.60166.285.333.006.44الدقهلية84

189.1774.27114.914.976.094.45قنا915

187.2449.49137.744.924.065.33القليوبية106

174.0612.95161.114.581.066.23القاهرة111

151.6343.13108.503.993.534.20أسوان1217

145.2249.7095.513.824.073.70كفر الشيخ1313

143.6226.44117.193.782.174.54الجيزة1412

130.0727.40102.673.422.253.97الغربية158

105.8229.0376.782.782.382.97المنوفية1611

85.555.9579.592.250.493.08األسكندرية172

72.1618.1853.981.901.492.09األقصر1819

61.506.6454.851.620.542.12دمياط1918

36.063.3232.740.950.271.27البحر األحمر2025

28.565.4323.130.750.440.90اإلسماعيلية2120

24.3214.899.430.641.220.36الوادي الجديد2226

19.944.1315.800.520.340.61السويس2322

19.161.6317.530.500.130.68بورسعيد2421

14.495.169.330.380.420.36شمال سيناء2523

11.822.629.200.310.210.36جنوب سيناء2627

5.411.394.030.140.110.16مطروح2724

14146963.73.73.7المتوسط 

380512212584100100100اإلجمالى
المصدر:  جمعت وحسبت من بيانات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
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جدول )4( مساحة محافظات مصر بالكيلومتر المربع.

األهمية النسبية للمحافظات )%(المساحة بالكيلومتر المربعالمحافظات وفقاً للتوزيع الجغرافيم
2.37 23694المحافظات الحضرية1
2.77 27724الوجه البحري2
9.61 96194الوجه القبلي3
85.25 853016المحافظات الحدودية4

100 %1000628اإلجمالي
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الموقع الرسمي للجهاز على شبكة اإلنترنت

الشكل رقم )2( شكل بيانى يوضح األهمية النسبية للمحافظات وفقاً للنطاق الجغرافى والحدودى

قيمة موجبة مما يدل على أن منحنى التوزيع التكرارى ملتوى يميناً 
الجدول  بيانات  من  أيضاً  بلغ 2.78، كما يتضح  تفرطح  بمعامل 
الجهاز   من  الممنوحة  الزراعية  القروض  متوسط  أن   )6( رقم 
خالل الفترة )2005-2018( قد بلغ 607.1 مليون جنيه ، وبلغت 
أكبر قيمة حوالى1369.06 مليون جنيه وذلك خالل عام 2018، 
قيمة نحو314.21 مليون جنيه عام 2007،  أقل  بلغت  فى حين 
وقد بلغت قيمة اإلنحراف المعيارى 325.56 فى حين بلغت قيمة 
اإللتواء 1.358 وهى قيمة موجبة مما يدل على أن منحنى التوزيع 
التكرارى ملتوى يميناً بمعامل تفرطح بلغ 3.74 ، كما اتضح أن 
الفترة  خالل  الجهاز   من  الممنوحة  الزراعية  القروض   إجمالى 
2005 – 2018  قد بلغ 8499.8 مليون جنيه، وهو ما يقارب 

8.5 مليار جنيه.  

Jarque- Bera اختبار التوزيع الطبيعى للبيانات
الطبيعى  توزيعها  من  البيانات  إقتراب  مدى  من  للتحقق 
معتدالً، تم تطبيق اختبار  Normal Distribution أى توزيعاً 
 10  Eviews اإلحصائى  البرنامج  خالل  من   Jarque- Bera
التوزيع  تتبع  البيانات  العدمية بأن  للفرضية  القرار  وتكون قاعدة 
 (0.05( من  أكبر  لإلختبار  اإلحتمالية  القيمة  كانت  إذا  الطبيعى 
وحيث أن الجدول رقم )7( يبين أن المتغيرات محل الدراسة تتبع 
 -  0.414644( اإلحتمالية  القيم  جاءت  حيث  الطبيعى  التوزيع 
0.098846( وكالهما أكبر من )0.05( ومن ثم ال توجد مشكلة 

فى التوزيع الطبيعى.

تقدير نموذج اإلنحدار وتقييم نتائج التقدير
 Simple( تم اعتماد طريقة معادلة اإلنحدار الخطى البسيط
لقياس  القياسى  النموذج  لتقدير   )linear Regression Model
الدخل  الجهاز على صافى  الممنوحة من  الزراعية  القروض  أثر 
وفقاً  وذلك   2018-2005 من  الفترة  خالل  مصر  فى  الزراعى 

للمعادلة التالية:-
نموذج اإلنحدار:

ε + (Y=α + β)x1

Y: المتغير التابع وهى تمثل صافى الدخل الزراعى

: α تمثل ثابت الدالة 

x1: هى المتغير المستقل وتمثل القروض الزراعية الممنوحة من 
الجهاز خالل فترة الدراسة

β : تمثل معامل اإلنحدار

ε :يمثل حد الخطأ
نتائج التحليل

بدراسة  الخاصة  التحليل  نتائج   )8( رقم  الجدول  يوضح 
العالقة اإلنحدارية بينصافى الدخل الزراعى فى مصر و القروض 
من 2018-2005  الفترة  خالل  الجهاز  من  الممنوحة  الزراعية 
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وذلك بأخذ فترة تاخير واحدة بالنسبة للقروض الزراعية ، ويوضح 
الجدول أثر القروض الزراعية الممنوحة من الجهاز على صافى 
قيمة الدخل الزراعى فى مصر، وقد أظهرت أنه بزيادة القروض 
الزراعية بمقدار مليون جنيه يتغير صافى الدخل الزراعى مقدار 
0.26 مليار جنيه تقريباً ، كما تظهر النتائج معنوية هذا المعامل 
عند مستوى داللة إحصائية 0.05 % ، وقد بلغت القدرة التفسيرية 
77% وهذه هى النسبة المفَسَرة فى حين أن النسبة غير المفسرة 
فى  أخذها  يتم  لم  أخرى  إلى عوامل  ترجع  قد  بلغت %23  والتى 
اإلعتبار، وقد تبين من النتائج أن معامل Durbin-Watson  قد 
مشكلة  وجود  عدم  إلى  ضمنياً  يشير  ما  2.48وهو  قيمته  بلغت 
معيار  وهو  البعض  بعضها  البواقى  بين  تسلسلى  ذاتى  إرتباط 
اساسى فى الحكم على جودة النموذج ، كما يتضح جودة النموذج 

المستخدم ومعنويته اإلحصائية عند مستوى ثقة %95 .

جدول )6( اإلحصائيات الوصفية لبيانات إجمالى القروض الزراعية وصافى الدخل الزراعي خالل الفترة )2018-2005(.

Eviews Result  صافى الدخل الزراعي
) مليار جنيه (

 إجمالى القروض الزراعية    
)مليون جنيه( 

 Mean                           المتوسط 182.3286 607.1328

 Maximum                  أكبر قيمة 329.3 1369.063

 Minimum                    أقل قيمة 92.9 314.2159

 Std. Dev.       االنحراف المعيارى 74.30668 325.5637

 Skewness                     االلتواء 0.862037 1.358204

 Kurtosis                       التفرطح 2.785846 3.745316

Jarque-Bera 1.760671 4.62838

 Probability       التوزيع الطبيعى 0.414644 0.098846

 Sum                             المجموع 2552.6 8499.859

 Observations    عدد المشاهدات 14 14

المصدر: نتائج تحليل بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء نشرات متفرقة خالل 2018-2005.

معادلة االنحدار:
Regression Equation 
Estimation Command:
=================
LS AGRICULTURAL_INCOME C AGRI_
FUND (-1)

Estimation Equation:
================
AGRICULTURAL_INCOME = C (1) + C 
(2)*AGRI_FUND (-1)

:Substituted Coefficients
===================
AGRICULTURAL_INCOME = 49.07 + 0.26 * 
AGRI_FUND(-1)
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جدول )8( نتائج تحليل أثر القروض الزراعية على صافى الدخل الزراعي.

.Probt.StatisticStd.ErrorCoefficientVariable

0.07211.9896124.663649.07114 C Coefficient

0.00016.204560.041170.255480(1-) Agricultural Income

0.77762R- Squared

0.75755Adjusted R- Squared

2.489474Durbin-Watson Statistic38.4965 F- Statistic

0.000067(Prob(F- Statistic
Eviews 10 المصدر: نتائج تطبيق

Histogram Normality Test الجدول )7( نتيجة االختبار اإلحصائي

ResultTest

0.414644Jarque- Bera

0.98864Probability

Eviews المصدر: نتيجة البرنامج اإلحصائى



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م47 ، ع2 )2021(

209التحليل االقتصادي لتمويل القطاع الزراعي في مصر

تطبيق Durbin -Watson Statisticالختبار وجود إرتباط 
ذاتى بين األخطاء العشوائية

 Durbin -Watson اختبار  تطبيق  نتيجة  خالل  من  تبين 
وجود  عدم  العشوائية  األخطاء  بين  الذاتى  لإلرتباط    Statistic
ارتباط ذاتى بين الخطاء العشوائية للمتغيرات موضع الدراسة ، 
وباستخدام الجداول اإلحصائية الخاصة باختبار ديربن – واتسون 
بالنتائج  Durbin -Watson Statisticالواردة  بقيمة  ومقارنتها 
وهى 2.489474 تبين أنها تقع في منطقة القبول وبالتالى تبين 

عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتى بين األخطاء العشوائية.

HetroSkeadastic-  اختبارات ثبات التباين للخطأ العشوائى
ity وعدم تجانس تباين الخطأ العشوائى للبواقي

Homogeneity of Variance
في  تؤثر  التى  المشكالت  ضمن  التباين  ثبات  عدم  مشكلة 
 OLS الصغرى  المربعات  طريقة  باستخدام  التقدير  طريقة 
وتتسبب مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ في زيادة احتمالية الوقوع 
تحيز  عنه  ينتج  مما   ، غير صحيح  فرض  رفض  عدم  خطأ  في 
في األخطاء المعيارية وكذلك تتسبب في عدم معنوية المتغيرات 
المستقلة وبالتالى الحصول على نتائج مضللة وغير صحيحة وال 

يعتمد عليها.

)Breusch-Pagan-Godfrey test )BPG
الفرض الصفرى  HypothesisH0 : ال توجد مشكلة عدم تجانس 

تباين الخطأ 
البديل  Null HypothesisH1 :    توجد مشكلة عدم  الفرض 

تجانس تباين الخطأ
اجراء  نتيجة  التالى  بالجدول  الواردة  اإلحصائية  النتائج  وتوضح 
اختبار (BPG) ، حيث توضح هذه النتائج أن قيمة P value أكبر 
من 0.05 ، حيث بلغت نحو 0.311 ، وذلك يعنى قبول الفرض 
الصفرى وعدم امكانية رفضه وهذا يعنى أنه ال توجد مشكلة عدم 
تجانس تباين الخطأ العشوائى، ورفض الفرض البديل القائل بأنه 

توجد مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ العشوائى.

عدد  كان  كلما  دقة  أكثر  نتائجه  تكون  السابق  واالختبار 
طبيعياً،  توزيعاً  تتوزع  البيانات  وأيضاً  كبير  المشاهدات 
باختبارات  السابق  اإلختبار  نتائج  بتأكيد  الدراسة  قامت  لذلك 
 Glijser Test وأيضاً   Harvey Test مثل:  أخرى 

Harvey Test تطبيق 
الفرض الصفرى  HypothesisH0 : ال توجد مشكلة عدم تجانس 

تباين الخطأ 
الفرض البديل Null HypothesisH1: توجد مشكلة عدم تجانس 

تباين الخطأ
Har-  تبين من خالل الجدول الخاص بنتيجة تطبيق اختبار
vey  أن قيمة P value أكبر من 0.05، حيث بلغت نحو 0.311، 
وذلك يعنى قبول الفرض الصفرى وعدم امكانية رفضه وهذا يعنى 
العشوائى، ورفض  الخطأ  تباين  تجانس  توجد مشكلة عدم  أنه ال 
الخطأ  تباين  تجانس  توجد مشكلة عدم  بأنه  القائل  البديل   الفرض 
من  الدراسة  عليها  تحصلت  التي  النتيجة  نفس  وهى  العشوائى، 

(Breusch-Pagan-Godfrey test (BPG(( تطبيق اختبار

Glejser Test
الفرض الصفرى  HypothesisH0 : ال توجد مشكلة عدم تجانس 

تباين الخطأ 
الفرض البديل Null HypothesisH1: توجد مشكلة عدم تجانس 

تباين الخطأ
  Harveyتبين من خالل الجدول الخاص بنتيجة تطبيق اختبار
 ،0.311 نحو  بلغت  حيث   ،0.05 من  أكبر   P value قيمة  أن 
وهذا  رفضه  امكانية  وعدم  الصفرى  الفرض  قبول  يعنى  وذلك 
العشوائى،  الخطأ  تباين  تجانس  عدم  مشكلة  توجد  ال  أنه  يعنى 
ورفض الفرض البديل القائل بأنه توجد مشكلة عدم تجانس تباين 
الخطأ العشوائى، وهى نفس النتيجة التى تحصلت عليها الدراسة 
الخطأ  تباين  تجانس  عدم  لمشكلة  السابقة  االختبارات  تطبيق  من 

العشوائي، وبالتالى تحققت الدراسة من عدم وجود المشكلة.

واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزى  الجهاز  بيانات  تحليل  المصدر: 
EViews باستخدام

واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزى  الجهاز  بيانات  تحليل  المصدر: 
EViews باستخدام

واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزى  الجهاز  بيانات  تحليل  المصدر: 
EViews باستخدام

Note: value of DL and DU are obtained from Durbin-Watson table.
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التوصيات:
المقترحات  إلى بعض  إلى  التوصل  تم  السابقة   النتائج  من خالل 
المستوى  على  متوازنة  تنمية  تحقيق  إلى  تؤدى  قد  التى  الهامة 
هذه  ومن  المختلفة  مصر  محافظات  فى  والجغرافى  اإلقليمى 

المقترحات:
لمحافظات 	  المتاح  للتمويل  والدقيق  الجيد  والتوزيع  التخطيط   

مصر.
فى مصر 	  فقراً  األكثر  للمحافظات  االهتمام  من  مزيد  توجيه 

وبخاصة المحافظات التى تخطت معدالت الفقر بها %50.
محافظات 	  الحدودية،  للمحافظات  اإلهتمام  من  مزيد  توجيه 

مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء والوادى الجديد حيث أنها 
التنمية  برامج  فى  واالهتمام  للتنمية  حاجة  األكثر  المحافظات 

المستدامة.
المحافظات 	  فى  والتوطن  العمل  فرص  زيادة  على  العمل 

الحدودية حفاظاً على األمن القومى.

جدول رقم )9( نتيجة اختبار نموذج االنحدار

ResultTest

0.8134Theil Coefficient
اإلحصائى  ثيل  اختبار  إجراء  نتيجة   )1( رقم  الجدول  بيانات  المصدر: 

Eviews

دراسة معامل ثيل  Theil وتفسير القدرة التنبؤية للنموذج
Theil In- )ثيل(   معامل  نحليل  نتيجة  دراسة  ومن خالل 
equality Coefficient الواردة بالجدول رقم )9( وهو المعيار 
الذى يفسر القدرة التنبؤية للنموذج يتضح أن معامل سيل قد بلغت 
قيمته 0.8 وهى أقل من 1 ، مما يؤكد صالحية النموذج وإمكانية 
معامل  قيمة  أن  حيث  المستقبلية  بالقيم  التنبؤ  فى  عليه  اإلعتماد 

Theil ومن ثم يمكن القول بأن مقدرة النموذج على التنبؤ جيدة.

التمويل Funding: اليوجد اى تمويل خارجى للدراسة

مشاركة المؤلفينAuthor contribution : جميع المؤلفين 
شاركوا فى إعداد و نشر البحث

تضارب المصالح Conflict of interest: ال يوجد تضارب 
مصالح بين المؤلف والمشرفين.

المراجــع                                                                                            

التجارة  نشرة   ، واإلحصاء  العامة  للتعبئة  المركزى  الجهاز 
الخارجية، الكتاب اإلحصائى السنوى ، إصدارات وأعداد 

مختلفة خالل الفترة )2018-2005).
عبدربه  مصطفى  فواز،  محمد  محمود  موسى،  فتحية  سالم، 
دراسة   :)2020( بسيونى  إسماعيل  وسامي  القبالوي 
اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعى فى مصر 
العلوم  مجلة  والعالمية.  المحلية  المتغيرات  ضوء  في 

الزراعية المستدامة ، م 46 ، ع 1 ص ص: 28-21.
عبد الرحمن، طارق عطية ولمياء سعد الحسينى )2018(: دور 
المجتمعي  األنتماء  تعزيز  في  االجتماعي  المال  رأس 
العلوم  محافظةالشرقية.مجلة  قرى  بإحدى  للمزارعين 

الزراعية المستدامة ، م 44 ، ع 1 ص ص: 33-19. 
المجيد  عبد  محمد  وآية  سيد  زكريا  كريمة  محمود،  محمد  فواز، 
التنمية  لمحددات  اقتصادية  دراسة   :)2018( زعفان 
المستدامة، م  الزراعية  العلوم  الزراعية فى مصر.مجلة 

44، ع 3، ص ص: 76-67.
القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات 
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجريدة الرسمية، 

العدد 28 مكرر )و( فى 15 يوليه 2020.

بتعديل   ،2018 لسنة   2370 رقم  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار 
لسنة 2017  رقم 947  الوزراء  مجلس  رئيس  قرار 
بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، الجريدة الرسمية – العدد 45 )تابع( 

فى 8 نوفمبر سنة 2018م.

خطة  متابعة  تقرير   – االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة 
خالل  مختلفة  أعداد   ، واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 

الفترة)2018-2005).
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Economic Analysis for Agricultural Sector Financing in Egypt:
Case Study the Medium, Small and Micro Enterprises Development Agency
Mahmoud S. Mashaal, MahmoudA. Arafa and Gamal A. Saad
Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Cairo University

FINANCING projects is the basis for their success and continuation, and to play their role 
in creating and achieving development plans, creating job opportunities, improving the 

standard of living, increasing Production, raising the percentage of self-sufficiency in agri-
cultural commodities, and thus contributing to the balance of payments balance.The Medium, 
Small and Micro Enterprises Development Agency is responsible for everything related to 
projects, as it grants loans and provides consultations and feasibility studies for projects in 
Egypt as an attempt to reduce large unemployment rates as well as increase the percentage of 
self-sufficiency in agricultural commodities. The total agricultural loans are about 8.5 billion 
pounds, with a maximum of 1.37 billion pounds in 2018, and a minimum of 0.34 billion pounds 
in 2005.Minya governorate ranked first in obtaining loans for citizens and youth for the purpose 
of setting up projects financed by the agency, and the relative importance of them at the level of 
total loans reached 7.92%, and the relative importance of agricultural projects reached 9.40%, 
at the level of the governorates of the Republic.It was found that the governorates of Port Said, 
Suez, South Sinai, and North Sinai came in late ranks in terms of total loans, as the total loans 
granted to these governorates, Matrouh, North Sinai and South Sinai are among the governor-
ates most in need of development.Therefore, the study recommended that more attention be 
given to border governorates and the poorest governorates and their inclusion in sustainable 
development programs.

Keywords: Finance, Development, Small and micro enterprises, Investment, Border 
governorates, Development agency, Agricultural loans.


