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 استخدام طریقةالقیاس الكمي ألثر القروض الزراعیة في نمو الناتج الزراعي لدول عربیة مختارة ب
   المربعات الصغرى ذات المرحلتین

  قتیبة محمد طاھر                                        ھناء سلطان داؤد
  جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات
  

  الخالصة             
 ھدف البحث دراسة أثر القروض الزراعیة في نم͎و الن͎اتج الزراع͎ي ل͎دول عربی͎ة مخت͎ارة وھ͎ياست     

ولغرض قیاس ھذا األث͎ر، وم͎ن اج͎ل اثب͎ات فرض͎یة االردن، تونس، السعودیة، سوریا، مصر، المغرب 
ول ان للقروض الزراعیة اثراً متبایناً في معدالت نمو الناتج الزراعي ف͎ي عین͎ة ال͎د تضمنت التي البحث

بیان͎͎ات  اماس͎تخدالت͎ي تطلب͎ت ت͎م اس͎تخدام طریق͎ة المربع͎ات الص͎غرى ذات الم͎رحلتین  العربی͎ة المخت͎ارة
عل͎͎ى  الفائدةس͎͎عر كمتغی͎͎ر معتم͎͎د و ٢٠٠٣-١٩٨٠خ͎͎الل فت͎͎رة  الزراعی͎͎ة السالس͎͎ل الزمنی͎͎ة للق͎͎روض

͎͎روض الزراع ͎͎اجم͎͎الي ق ͎͎ك   ةی ͎͎رات مس͎͎تقلة وذل ͎͎راكم رأس الم͎͎ال كمتغی ͎͎ىوت ͎͎ة االول ͎͎ي المرحل ͎͎ا و ا ف م
اجم͎الي ل͎نفس الفت͎رة كمتغی͎ر معتم͎د و نم͎و الس͎نوي للن͎اتج الزراع͎يالمع͎دل  المرحلة الثانیة فقد تض͎منت
لزیادة أجمالي الق͎روض  تبین ان ومن أھم االستنتاجات،. المرحلة االولى منالقروض الزراعیة المقدرة 

ول العربی͎ة المخت͎ارة للم͎دة الزراعیة أثرا في تحقیق زی͎ادة بمع͎دل النم͎و الس͎نوي لن͎اتج الزراع͎ي ف͎ي ال͎د
   .زیادة بین ھذه الدولالھذه  توتباین

  المقدمة
تعاني معظم الدول النامیة ومنھا الدول عینة البحث من مشكلة تدني نمو الناتج الزراع͎ي الن معظ͎م      

المزارعین في ھذه الدول یعملون ضمن المرحلة االولى من االنتاج والتي تعد مرحلة غیر رشیدة بس͎بب 
͎͎نعكس س͎͎لبا عل͎͎ى االنت͎͎اج واالنتاجی͎͎ة واالس͎͎تمرار ف͎͎ي  ͎͎دیھم والت͎͎ي ب͎͎دورھا ت ض͎͎الة رأس الم͎͎ال المت͎͎اح ل

الزراع͎ي اح͎د مص͎ادر راس الم͎ال ف͎ي  اإلق͎راضالمشاریع الزراعی͎ة بش͎قیھا النب͎اتي والحی͎واني ولك͎ون 
روض الزراع͎ي ف͎ي ھ͎ذه ال͎دول وتس͎اعد الم͎زارعین ف͎ي تق͎دیم ق͎ اإلق͎راضالقطاع الزراعي ومؤسس͎ات 

اھمی͎ة البح͎ث ف͎ي دور  تلھذا تركز اإلنتاجیةمیسرة لھم باالخص صغار المزارعین لشراء المستلزمات 
االق͎͎راض الزراع͎͎ي ف͎͎ي نم͎͎و الن͎͎اتج الزراع͎͎ي ف͎͎ي ال͎͎دول العربی͎͎ة الت͎͎ي تمتل͎͎ك ق͎͎دراً كبی͎͎راً م͎͎ن الم͎͎وارد 

͎͎ ͎͎درة المالی ͎͎دني المق ͎͎ر المس͎͎تغلة بس͎͎بب ت ͎͎ة غی ͎͎ة المعط͎͎اة واالراض͎͎ي الزراعی ة وخاص͎͎ة لص͎͎غار االنتاجی
م͎ن  .لم͎واردھم الزراعی͎ة األمث͎لالالزم͎ة لتحقی͎ق االس͎تغالل  اإلنتاجی͎ةالمزارعین في تمویل احتیاج͎اتھم 

البحث على فرضیة مفادھا ان للقروض الزراعیة اثراً متبایناً في معدالت نمو الناتج الزراعي  ھنا اعتمد
وق͎د تناول͎ت ). یة وس͎وریا ومص͎ر والمغ͎رباالردن وت͎ونس والس͎عود( في عینة الدول العربی͎ة المخت͎ارة

͎͎د الم͎͎رزوك أن للسیاس͎͎ة  ͎͎د أك ͎͎اتج الزراع͎͎ي، فق ͎͎و الن ͎͎ي نم ͎͎ة ف ͎͎روض الزراعی ͎͎ر الق الدراس͎͎ات الس͎͎ابقة أث
االقتراضیة الزراعیة في المملكة العربیة السعودیة الدور الفاعل في زیادة االستثمار الخاص في المج͎ال 

ومنھ͎ا السیاس͎ة كم͎ي للسیاس͎ات الزراعی͎ة المتبع͎ة ف͎ي المملك͎ة الزراعي ذلك باس͎تخدام أس͎لوب التحلی͎ل ال
͎͎ة ͎͎راض، االقراض͎͎یة الزراعی ͎͎زارعین  وان مؤسس͎͎ات االق ͎͎ام ص͎͎غار الم ͎͎ا ام ͎͎د فتح͎͎ت ابوابھ الزراع͎͎ي ق

فق͎د اج͎رى دراس͎ة ع͎ن ) ١٩٩٥(ودة غ͎ام͎ا  .والشركات الزراعی͎ة لتق͎دیم الق͎روض المیس͎رة ب͎دون فوائ͎د
د خاللھا ان موارد االستثمارات الزراعیة تنقسم الى م͎وارد داخلی͎ة اھمیة القطاع الزراعي في تونس واك

تشمل میزانیة القروض الزراعیة البنكیة والتمویل الذاتي واخرى خارجیة في ش͎كل قروضٍ͎ا وھب͎ات م͎ن 
المؤسس͎͎ات وال͎͎دول االجنبی͎͎ة كم͎͎ا اوض͎͎ح التط͎͎ور النس͎͎بي ف͎͎ي مس͎͎اھمة الق͎͎روض الزراعی͎͎ة ف͎͎ي تموی͎͎ل 

اعد ذل͎ك ف͎ي الش͎روع بانج͎از االس͎تراتیجیات العش͎ریة الخاص͎ة بتعبئ͎ة الم͎وارد االستثمارات الزراعیة س
ال͎ى ) ١٩٩٥(واش͎ار محس͎ن . وتحس͎ین المراع͎ي اتالمائیة والمحافظة على المیاه والتربة وتشجیر الغاب͎

 ادى ال͎͎ى تعطی͎͎لاالم͎͎ر ال͎͎ذي  ان نظ͎͎ام االق͎͎راض الزراع͎͎ي ف͎͎ي مص͎͎ر ف͎͎رض س͎͎قف عل͎͎ى اس͎͎عار الفائ͎͎دة
انخف͎͎اض حج͎͎م الن͎͎اتج الزراع͎͎ي وعل͎͎ى ال͎͎رغم م͎͎ن ذل͎͎ك ق͎͎روض زراعی͎͎ة س͎͎اھمت وی͎͎ة المش͎͎اریع الزراع

͎͎ي تط͎͎ور القط͎͎اع الزراع͎͎ي المص͎͎ري ͎͎ة ف ͎͎زرري والطال͎͎ب أش͎͎ار .بانواعھ͎͎ا المختلف بدراس͎͎ة  )٢٠٠٣( ال
مس͎اھمة  تحلیلیة عن دور مؤسسات االقراض الزراعي بتمویل المشاریع الزراعی͎ة بغی͎ة االرتف͎اع بنس͎بة

 أھمھ͎ا ان األھمی͎ة النس͎بیة للمص͎ادروتوص͎لت ال͎ى نت͎ائج ، الناتج المحلي االجم͎الي  القطاع الزراعي في

                                           
  للباحث الثانيمن رسالة ماجستیر بحث مستل 

  ٢٠٠٧/ ٣١/١٠وقبولھ  ٢٠٠٧ / ٧ / ٤تاریخ تسلم البحث 
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الذاتیة تساوي ضعف االھمیة النسبیة لمصادر التمویل الذاتی͎ة بمعن͎ى انخف͎اض نس͎بة االعتم͎اد عل͎ى  غیر
موی͎ل الذات وھذا یجعل المقدرة الذاتیة عل͎ى اس͎تخدام االم͎وال الض͎عیفة ی͎ؤثر ب͎دوره عل͎ى اس͎تمراریة الت

ف͎͎ي دور البن͎͎ك الزراع͎͎ي العرب͎͎ي ) ٢٠٠٥( دراس͎͎ة دؤاد واھتم͎͎ت. الزراع͎͎ي اإلق͎͎راضالفع͎͎ال لمؤسس͎͎ة 
وق͎د اثبت͎ت الدراس͎ة ان للبن͎ك ) ٢٠٠٠-١٩٧٣(السعودي في التنمیة الزراعیة في المملكة العربی͎ة للفت͎رة 

اض͎ي ال͎ذي عم͎ل الزراعي العربي الس͎عودي دور رئیس͎ي للتنمی͎ة الزراعی͎ة بالمملك͎ة حی͎ث نظام͎ھ االقر
على معالجة مشاكل المزارعین وتقدیم خدماتھ االئتمانیة التي ادت الى دفع عجلة االنت͎اج ورف͎ع مع͎دالت 
التنمیة الزراعی͎ة م͎ن قروض͎ھ المیس͎رة ب͎دون فوائ͎د لجمی͎ع الم͎زارعین والمس͎تثمرین وب͎ذلك اص͎بح اح͎د 

رفة دور الق͎روض الزراعی͎ة وأثرھ͎ا ویھدف ھذا البحث الوصول لمع. الركائز الرئیسیة للتنمیة الزراعیة
م͎͎ن ) ٢٠٠٣-١٩٨٠(ف͎͎ي مع͎͎دالت نم͎͎و الن͎͎اتج الزراع͎͎ي ف͎͎ي عین͎͎ة ال͎͎دول العربی͎͎ة المخت͎͎ارة خ͎͎الل الم͎͎دة 

خالل التعرف على ق͎درة الق͎روض الزراعی͎ة الممنوح͎ة وبی͎ان كیفی͎ة مس͎اھمتھا ف͎ي مع͎دالت نم͎و الن͎اتج 
͎͎اج  عدی͎͎دةوام͎͎ل علتأثرھ͎͎ا بتتس͎͎م ف͎͎ي دول العین͎͎ة بتقلب͎͎ات واس͎͎عة وذل͎͎ك  الزراع͎͎ي الت͎͎ي ال͎͎ذي جع͎͎ل االنت

نمو الناتج الزراعي یرتبط بعالقة س͎ببیة م͎ع  ي أنوال شك ف وأخرىالزراعي یشھد تبایناً كبیراً بین سنة 
معدل النمو االقتصادي ، وان تزاید المعدل األخیر یسھم في رف͎ع مع͎دل نم͎و الن͎اتج الزراع͎ي م͎ن خ͎الل 

دة توزی͎ع ال͎دخول الت͎ي تس͎ھم مجتمع͎ة ف͎ي تزای͎د الع͎رض المحل͎ي م͎ن تنمیة االستثمارات الزراعیة وإع͎ا
، ویأتي دور القروض الزراعیة في رفع معدالت نمو الناتج الزراعي ف͎ي ال͎دول العربی͎ة الناتج الزراعي

    .وبرامج التنمیة االقتصادیة فیھا 
  

  ھقائوطر مواد البحث
ان ھناك اتجاھا واحدا للس͎ببیة ب͎ین متغی͎ر  ان تقویم معالم النماذج ذات المعادلة المنفردة یفترض  

ولك͎ن ھ͎ذه العالق͎ة الس͎ببیة التك͎ون ك͎ذلك ) التابع (الى المتغیر المعتمد ) التوضیحیة(او متغیرات مستقلة 
ال͎͎ى المتغی͎͎ر المعتم͎͎د، وك͎͎ذلك م͎͎ن )المتغی͎͎رات المس͎͎تقلة(دائما،فق͎͎د تك͎͎ون باتج͎͎اھین م͎͎ن المتغی͎͎ر المس͎͎تقل 

، وھ͎ذا الت͎اثیر المتب͎ادل یجع͎ل الغ͎رض ال͎ذى ) المتغیرات المس͎تقلة(ر المستقل المتغیر المعتمد الى المتغی
ومن ث͎م ف͎ان  )E(XIUI)=+O(یتعلق باستقالل المتغیر العشوائى عن المتغیر المستقل غیر صحیح اي 

 وملی͎ر، ب͎وتلري. (ستكون متحیزة وغی͎ر متس͎قة )OLS(مقدرات طریقة المربعات الصغرى االعتیادیة 
د تاثیر ذي اتجاھین في الدالة یعني بحد ذاتھ ض͎رورة وج͎ود مع͎ادلتین او مجموع͎ة م͎ن ان وجو) ١٩٩٠

اولى قد یوجد ض͎من مجموع͎ة م͎ن  المعادالت لوصف العالقة بین المتغیرین،فالمتغیر المعتمد في معادلة
معتم͎د ف͎͎ي ) االخ͎ر(المتغی͎رات المس͎تقلة ف͎ي معادل͎͎ة ثانی͎ة وعن͎د ذل͎͎ك ی͎ؤدي دورا مزدوج͎ا او یك͎ون ھ͎͎و 

ب͎͎ین  المتب͎͎ادل الت͎͎اثیر ان ھ͎͎ذا النظ͎͎ام ف͎͎ي وص͎͎ف ف͎͎ي المعادل͎͎ة الثانی͎͎ة، )مس͎͎تقل(المعادل͎ة االول͎͎ى والم͎͎ؤثر 
 ف͎͎ي تل͎͎ك المجموع͎͎ة م͎͎ن المع͎͎ادالت وان المتغی͎͎رات المعتم͎͎دة المتغی͎͎رات یس͎͎مى بنظ͎͎ام المع͎͎ادالت االنی͎͎ة

المتغی͎͎رات  ام͎͎ا دة،تس͎͎مى المتغی͎͎رات الداخلی͎͎ة حی͎͎ث یقاب͎͎ل ك͎͎ل متغی͎͎ر داخل͎͎ي ف͎͎ي المنظوم͎͎ة معادل͎͎ة واح͎͎
الخارجیة فان عددھا یكون غیر محدد ، اذ التوجد قیود تحدد عدد ھذه المتغی͎رات انم͎ا یتوق͎ف ذل͎ك عل͎ى 
͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎ین مختل͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎ف مع͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎ادالت المنظوم͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎ة   طبیع͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎ة العالق͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎͎ة ب

، ان ھذه العالقة ذات التحدید االني الموصوف تستوجب استخدام طریقة المربع͎ات الص͎غرى ) النموذج(
الس͎تبعاد التحی͎ز المحتم͎ل ف͎ي   (2.S.L.S) (Two stage least square method) ذات الم͎رحلتین 

م͎ن اس͎ھل واوس͎ع الط͎رق الخاص͎ة لتق͎دیر ) .S.L.S.2(وتعد طریق͎ة  كناالمعادلة االنیة كلما كان ذلك مم
͎͎ة للمع͎͎ادالت المشخص͎͎ة تمام͎͎ا  ͎͎وق التش͎͎خیص) just identification(المعلم͎͎ات الھیكلی  over(*وف

identification (ش͎روط الالطریقة مق͎درات تتس͎م باالتس͎اق تح͎ت  یة وتعطينفي انموذج المعادالت اآل
على طرق اخرى من حی͎ث ) .2S.L.S(وتتفوق التي تضعف فیھا طریقة المربعات الصغرى االعتیادیة 

ھ͎͎و  الھیكلی͎͎ة المق͎͎درة مباش͎͎رة وان ج͎͎وھر ھ͎͎ذه الطریق͎͎ة للمعلم͎͎ات انھ͎͎ا تعط͎͎ي ایض͎͎ا االخط͎͎اء المعیاری͎͎ة
المتغیرات المستقلة التي تستخدم كالتقری͎ب للمتغی͎ر االص͎لي ،وال͎ذي الی͎رتبط بش͎كل ) او احالل(دال استب

وربم͎ا . المعادل͎ة یمك͎ن اس͎تخدامھا ف͎ي تق͎دیر) 2S.L.S(اساسي ب͎المتغیر العش͎وائي وم͎ن ث͎م ف͎ان طریق͎ة
ف͎تح و) نجیب(العینة كلما كبر حجم تتالشى تكون نتیجة تقدیر المعامالت االصلیة للمعادلة متحیزة ولكنھا

  :وتتضمن الطریقة مرحلتین من مراحل التقدیر ٢٠٠٢ هللا،
  
͎͎ن ) structural parameters(یقصــد بــه امكانیــة تقــدیر المعلمــات الهیكلیــة :التشــخیص * ͎͎ة م ͎͎ادالت الھیكلی ͎͎اذج المع لنم

التش͎͎خیص للمعادل͎͎ة  الختب͎͎ار) estimation(تق͎͎دیر الالص͎͎یغة المختزل͎͎ة وتظھ͎͎ر مش͎͎كلة تش͎͎خیص قب͎͎ل عملی͎͎ة  معلم͎͎ات 
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  :  ویمك͎͎ن جم͎͎ع الش͎͎رطان بص͎͎یغة) الك͎͎افيالش͎͎رط (ش͎͎رط الدرج͎͎ة و )الش͎͎رط الض͎͎روري(رط الرتب͎͎ة ش͎͎نحت͎͎اج تطبی͎͎ق 
)) (A.Q)=G-1( )١٩٨٨ ،السیفو.(  

تحدید المتغیر الداخلي ف͎ي المعادل͎ة المطل͎وب تق͎ویم معالمھ͎ا،ثم ایج͎اد الص͎یغة المختزل͎ة :المرحلة االولى
االعتیادی͎͎ة بع͎͎د ت͎͎وافر الش͎͎روط الالزم͎͎ة ف͎͎ي عملی͎͎ة تق͎͎ویم مع͎͎الم ) OLS(ام طریق͎͎ةلھ͎͎ذا المتغیر،واس͎͎تخد

  .الصیغة المختزلة وبالتالي ایجاد القیم التقدیریة لمتغیرات المنظومة الداخلیة
االعتیادی͎͎ة م͎͎رة اخ͎͎رى ف͎͎ي تق͎͎ویم مع͎͎الم الش͎͎كل الھیكل͎͎ي بع͎͎د ) OLS(اس͎͎تخدام طریق͎͎ة :المرحلععة الثانیععة

ولك͎ي ی͎تم التق͎ویم باس͎تخدام طریق͎ة المربع͎ات ) Y(من المرحلة االول͎ى مح͎ل ق͎یمالمقدرة )^Y(احالل قیم
الص͎͎͎غرى ذات الم͎͎͎رحلتین تق͎͎͎ویم كاف͎͎͎ة مع͎͎͎ادالت المنظوم͎͎͎ة باس͎͎͎تخدام طریق͎͎͎ة المربع͎͎͎ات الص͎͎͎غرى 

وان ھن͎͎اك بع͎͎ض المالحظ͎͎ات عل͎͎ى طریق͎͎ة المربع͎͎ات الص͎͎غرى ذات ) ٢٠٠٢ ،مس͎͎لمو ك͎͎اظم(االعتیادی͎͎ة
ق͎ة تك͎͎ون متماثل͎ة م͎ع تق͎دیرات طریق͎͎ة المربع͎ات الص͎غرى غی͎ر المباش͎͎رة الم͎رحلتین حی͎ث ان ھ͎ذه طری

وھ͎͎͎͎ذه التق͎͎͎͎دیرات تك͎͎͎͎ون منس͎͎͎͎قة تح͎͎͎͎ت الش͎͎͎͎روط الت͎͎͎͎ي تض͎͎͎͎عف فیھ͎͎͎͎ا طریق͎͎͎͎ة المربع͎͎͎͎ات الص͎͎͎͎غرى 
الكالسیكیة،وان ھ͎ذه الطریق͎ة تك͎ون اكث͎ر عمومی͎ة م͎ن طریق͎ة المتغی͎رات االداتی͎ة وذل͎ك النھ͎ا تاخ͎ذ ف͎ي 

͎͎ل المتغی͎͎رات ال ͎͎بان ت͎͎اثیر ك ͎͎د،الحس ͎͎ي المتغی͎͎ر المعتم ͎͎ي النظ͎͎ام ف ف͎͎ي ح͎͎ین ان طریق͎͎ة  مح͎͎ددة مس͎͎بقا ف
وتھم͎ل ت͎اثیر  )دواتك͎أ(المتغیرات االداتیة تعتمد على اختبار ج͎زء مح͎دد م͎ن المتغی͎رات المح͎ددة مس͎بقا

المتغی͎͎͎رات الخارجی͎͎͎ة االخرى،وك͎͎͎ذلك ف͎͎͎ان طریق͎͎͎ة المربع͎͎͎ات ذات الم͎͎͎رحلتین تفت͎͎͎رض المعرف͎͎͎ة بك͎͎͎ل 
لنظ͎͎͎ام المع͎͎͎ادالت االنی͎͎͎ة الكامل͎͎͎ة،فاذا ك͎͎͎ان توص͎͎͎یف ھ͎͎͎ذه المتغی͎͎͎رات غی͎͎͎ر  المتغی͎͎͎رات المح͎͎͎ددة مس͎͎͎بقا

صحیح،فان تقدیر المعلمات سوف الیملك الخصائص المثلى المذكورة اعاله،وبعبارة اخ͎رى ف͎ان طریق͎ة 
تكون حساس͎ة  ،األخرىالمربعات الصغرى ذات المرحلتین مثلھا بالحقیقة مثل اسالیب االقتصاد القیاسي 

 األخط͎اءنتجن͎ب  أنیمك͎ن  صیف للمتغیرات المحددة مسبقا ف͎ي اي تطبی͎ق خ͎اص وعندئ͎ذ الالتو ألخطاء
͎͎ا  ͎͎اج نوع͎͎ا م ͎͎رحلتین تحت ͎͎ات الص͎͎غرى ذات الم ͎͎ة المربع ͎͎دیرات،وان طریق ͎͎ي التق ͎͎ىف ͎͎ن  إل ͎͎ر م ع͎͎دد كبی

من ع͎͎دة متغی͎͎رات مح͎͎ددة مس͎͎بقا فس͎͎وف تس͎͎تخدم ف͎͎ي ض͎͎المش͎͎اھدات وبش͎͎كل خ͎͎اص اذا ك͎͎ان النم͎͎وذج یت
وتعتب͎͎ر ھ͎͎ذه الطریق͎͎ة بس͎͎یطة  للمتغی͎͎رات الداخلی͎͎ة، )^Y( لحص͎͎ول عل͎͎ى الق͎͎یم المق͎͎درةل األول͎͎ىالمرحل͎͎ة 

م͎ن تل͎ك الت͎ي ی͎تم الحص͎ول علیھ͎ا  أكث͎رتعطي نت͎ائج مقنع͎ة  وإنھا بشكل معتدل في استیعابھا وحساباتھا،
مراح͎ل  وأص͎عب أھ͎مم͎ن  األنموذجتعد مرحلة و ).١٩٩٥ زیدان،( األخرىمن طرق االقتصاد القیاسي 

 األنم͎وذجنق͎اط تطبیق͎ات االقتص͎اد القیاس͎ي ص͎یاغة  أصعبفي االقتصاد القیاسي وغالبا ما یكون  البحث
سلس͎لة زمنی͎ة م͎͎داھا  عل͎͎ى الدراس͎ة ف͎ي اعتم͎دناوم͎ن أج͎͎ل اس͎تخدام ھ͎ذه الطریق͎ة فق͎͎د  .ص͎یاغة ص͎حیحة

بیان͎ات وف͎رة ال إل͎ىعن دوافع اختیار ھذه المدة ف͎ذلك یع͎ود  أما، ) ٢٠٠٣-١٩٨٠(وعشرون عاماً  أربعة
͎͎اً خ͎͎الل الم͎͎دة الم͎͎ذكورة  الخاص͎͎ة بموض͎͎وع الدراس͎͎ة ͎͎ائج اقتص͎͎ادیة ذات آنف ͎͎ى نت ͎͎ة الحص͎͎ول عل ، إمكانی

لق͎روض لفرض͎یة البح͎ث اس͎تخدمت بیان͎ات السالس͎ل الزمنی͎ة  إثب͎اتمعنویة إحص͎ائیة دقیق͎ة، وم͎ن اج͎ل 
ال كمتغی͎رات وت͎راكم رأس الم͎  ةی͎ق͎روض الزراع إجم͎اليعل͎ى  الفائ͎دة سعر كمتغیر معتمد و الزراعیة

 نم͎و الس͎نوي للن͎اتج الزراع͎يالمع͎دل  المرحلة الثانیة فقد تض͎منت وأما األولىفي المرحلة مستقلة وذلك 
بحثن͎ا ھ͎ذا یتك͎ون م͎ن  وأنم͎وذج األول͎ىالمرحل͎ة  م͎نالقروض الزراعیة المقدرة  إجماليوكمتغیر معتمد 

  : رئیسي التاليال األنموذج
 Y=F(X1,X2)                                                  :                           أنحیث 

Y1=BO+B1X1+B2X2+UI…....(1) 
Y1=وھو المتغیر المعتمد القروض الزراعیة إجمالي،  
للقطاع  الرأسماليالتراكم  إجمالي=X2، ةیقروض الزراع إجماليعلى  الفائدة سعر= X1أما

  ،نالزراعیی
 B0=الحد المطلق،)B1,B2=(ت المتغیراتمعامال،UI=المتغیر العشوائي  

 G=F(Y1)                                                                                  :حیث ان
G=B0+B3Y^1…....(2) 

G  = نمو السنوي للناتج الزراعيالمعدل، Y^1 =١اجمالي القروض الزراعیة المقدرة من معادلة  
  
 وت͎م تمثی͎ل نم͎و الن͎اتج الزراع͎ي ب͎┎ .معام͎ل المتغی͎ر= B1 ، الح͎د المطل͎ق =B0، )مرحل͎ة االول͎ىم͎ن (
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وم͎͎ن اج͎͎ل الوص͎͎ول ال͎͎ى احتیاج͎͎ات كمی͎͎ة ف͎͎ي ت͎͎أثیر المتغی͎͎رات ) النم͎͎و الس͎͎نوي للن͎͎اتج الزراع͎͎ي مع͎͎دل(
یب͎͎ین تط͎͎ور ) ١(ج͎͎دول الو. المخت͎͎ارة ف͎͎ي رف͎͎ع مع͎͎دل نم͎͎و الن͎͎اتج الزراع͎͎ي ف͎͎ي ال͎͎دول العربی͎͎ة المخت͎͎ارة

لن͎اتج الزراع͎ي اإلجم͎الي الس͎نوي لمعدل النم͎و یبین  )٢(جدول الوة لدول عینة البحث القروض الزراعی
مق͎͎͎دار الت͎͎͎راكم ) ٣(ج͎͎͎دول الیوض͎͎͎ح ، بینم͎͎͎ا )٢٠٠٣-١٩٨٠( ف͎͎͎ي ال͎͎͎دول العربی͎͎͎ة عین͎͎͎ة البح͎͎͎ث للم͎͎͎دة

 باألس͎͎عار) ٢٠٠٣-١٩٨٠(ف͎͎ي القط͎͎اع الزراع͎͎ي ف͎͎ي ال͎͎دول العربی͎͎ة المخت͎͎ارة لم͎͎دة الدراس͎͎ة  الرأس͎͎مالي
͎͎دول وتناقض͎͎ الرأس͎͎ماليحی͎͎ث نج͎͎د تن͎͎امي الت͎͎راكم الثابت͎͎ة  نتیج͎͎ة  اآلخ͎͎رف͎͎ي بعض͎͎ھا  اً ف͎͎ي بع͎͎ض ھ͎͎ذه ال

 )٤(ج͎دول الأما . الدول العربیة ھذهلظروف االقتصادیة واالجتماعیة التي یمر بھا القطاع الزراعي في ل
ارة خ͎الل القروض الزراعیة المصروفة في الدول العربی͎ة المخت͎ إلجمالي الفائدة یوضح معدل سعرفأنھ 

اس͎تقرار س͎عر  ث عل͎ىم͎ن ھ͎ذه ال͎دول ك͎ان ل͎ھ سیاس͎ة تح͎ اً حی͎ث یتض͎ح ان قس͎م) ٢٠٠٣-١٩٨٠(المدة 
لھ͎͎ا كان͎͎ت  األخ͎͎رىبینم͎͎ا ال͎͎دول ) الموج͎͎ھاالقتص͎͎اد (الفائ͎͎دة عن͎͎د مس͎͎توى مع͎͎ین بعی͎͎د ع͎͎ن س͎͎عر الس͎͎وق 

  .في تحدید مستوى سعر الفائدة على القروض )سیاسة االقتصاد الحر(
  

 )٢٠٠٣-١٩٨٠( أجم͎الي الق͎روض الزراعی͎ة ف͎ي ال͎دول العربی͎ة عین͎ة البح͎ث للم͎دةتط͎ور ): ١(الجدول
  )ملیون دوالر(باألسعار الثابتة 

 :أجمالي القروض الزراعیة الدول
تونس  األردن السنة  المغرب مصر سوریا السعودیة 
٧٣ ١٩٨٠0٦٣ ٩١٤0١٤٧ ٤٧٣0١٩  ٢٦٠0١٥ ٣٣٨0٧٥ ٨٤٩0٤٦٥ 
٩٤ ١٩٨١0٧٧ ٧٠٢0١٩٣ ٩١٦0٢٦ ٢٥.٣٤٠  ٢٥١0٤٦ ٨٤٩0١١٤ 
٨٨ ١٩٨٢0٦٧ ١٣٢0٢٨٦ ٤٩٦0٣٠  ٥٠٢0٣٠ ٤٤٣0٦٢ ٨٠١0٢٢٧ 
٩٠ ١٩٨٣0٦٨ ٦٩٨0٢٦٤ ٠١١0٣٧  ٦٣٩0٤٠ ٩٦٨0٦١ ٧٦٦0٥٨٤ 
٨٠ ١٩٨٤0٦٦ ٩١٩0٣٠٣ ٢٢٨0٤٨  ٨٢٥0٥٢ ٨٣٩0٤٩ ٣٢٣0١٠٥ 
٨٦ ١٩٨٥0٦٩ ٦٧٤0١٩٣ ٣٥٣0٥٤  ١٠٩0٧١ ٢٩٥0٦٥ ٢٣٢0٤٤٣ 
١١٠ ١٩٨٦0٧٢ ٨٩٠0١٨٤ ٦٢٦0٥٤  ٦٧١0٩٩ ٥٧٦0٧٩ ٩٨٠0٣٧١ 
١٢٨ ١٩٨٧0٧٦ ٤١٢0١٩٤ ٠٥٣0٥٢  ٢٧٥0١٠١ ٤٠١0٩٦ ٧١٩0٤١٤ 
١٣١ ١٩٨٨0٧٩ ٩٢٤0١٢١ ٦٤٠0٦٦  ٦٩٣0١٣٠ ١٣٢0١٠٠ ٩٠٣0٨٥٦ 
٨٤ ١٩٨٩0١٠٦ ٣٧٤0٩٨ ٣٤٨0١٠٣  ٦٦٩0١٠٣ ٦٩٦0٩٧ ٣٠٨0٥٦١ 
٨٣ ١٩٩٠0١١٤ ٧٠٢0٧٩ ٠١١0١٣٠  ٦٣٨0٦٥ ١٧٢0١٠١ ٧٨٩0٥٨٢ 
٨٣ ١٩٩١0١٥٣ ٦٩٣0٦٦ ٤٨٥0١٧٦  ١٩٠0٣٥ ٩٩١0١١٤ ٠٠٧0٥٨٠ 
١٠٦ ١٩٩٢0١٤٩ ٤٦٩0٦٧ ٤٣0٢٠١  ٦٠٠0٢٤ ٧٢٦0٧٠ ٨١١0٢٥٩ 
١١٣ ١٩٩٣0١٦٧ ٩١٩0٩٣ ٦٧٤0٥٤  ٠٨٤0٢٤ ٣٤٠0٤٤ ٢٣٦0١٧٩ 
١١٤ ١٩٩٤0١٨٧ ١٩٣0٨٢ ٥٣١0٢١٨  ٦٥٣0٢١ ٨٨٢0٦٢ ٧٥٨0٥٥٧ 
١٢٨ ١٩٩٥0١٩٠ ٣٨٣0٤٨ ٥٢٧0٩١  ٦٧٩0٢٤ ٦٨٢0٥٩ ١٢٩0٥٣٤ 
١٣٤ ١٩٩٦0٢٠٣ ٢١٥0٥٠ ٩٤١0٨٣  ٩٣٣0٢٦ ٠٠٦0٥٨ ٠٤٦0٣٨٩ 
١٤٦ ١٩٩٧0٢٥١ ٧٠١0٧٣ ١٧٩0٧٢  ٩٦٨0٣٦ ٠٠٧0٤٢ ٣٢٩0٤٩٣ 
١٨٠ ١٩٩٨0٢٦٣ ٤٨٧0١٠٥ ٣٠٧0٦٧  ٨٦٩0٤٤ ٦٦٦0٦٣ ٢٨١0٨٤٦ 
١٩٨ ١٩٩٩0٢٦٧ ٥٤٨0١٠٦ ٥٢٩0٥٤  ٥٤٠0٦٢ ٣٢٦0٥٩ ٧٤٣0١٧٧ 
١٨٩ ٢٠٠٠0٣٢٨ ٦٩٧0١٣١ ٣٥٨0٤٥  ٢٢٢0٧٧ ٨٦٠0٥٩ ٩٨٣0٠٤٢ 
١٥٨ ٢٠٠١0١٦٣ ٩٠٣0١٧٠ ٣٠٤0٣٧  ٤٦٠0٤٧ ٧٨٩0٤٨ ٢٥٧0٢٥٧ 
١٦٠ ٢٠٠٢0١٧٣ ٥٥٠0١٧٤ ٩٠٢0٣٣  ٦٤٨0٤٨ ٤٤٧0٤٧ ٤٣١0٣٢٩ 
١٤٩ ٢٠٠٣0١٨٢ ٦٤٥0٧٢ ٩٧٥0٣٢ ٢٢٩0٣٢ ٦٥٣0٤٦ ٤٤٦0٤١٩ 

͎͎م͎͎ن أع͎͎داد الباح͎͎ث باالعتم͎͎اد  :المص͎͎در*   ͎͎ة : ىعل   كت͎͎ب إحص͎͎اءات الزراعی͎͎ة الس͎͎نویة للمنظم͎͎ة العربی͎͎ة للتنمی͎͎ة الزراعی
.وك والمؤسسات اإلقراض الزراعي في الدول العربی͎ة عین͎ة البح͎ثالتقاریر السنویة للبنو)  ٢٠٠٣-١٩٨٠(  للسنوات    
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͎͎و  :)٢(الج͎͎دول  ͎͎دل النم ͎͎دةالس͎͎نوي لمع ͎͎ة البح͎͎ث للم ͎͎ة عین ͎͎دول العربی ͎͎ي ال ͎͎الي ف ͎͎اتج الزراع͎͎ي اإلجم  لن
)٢٠٠٣-١٩٨٠(  

  المغرب  مصر  سوریا  سعودیة  تونس  األردن  السنة
٢١ ١٩٨٠0١٠ ٦٤0٥١ ٤٩0١٨ ١٨0٢٦ ٥٥0١٨ ٨٠0١٤ 
٢- ١٩٨١0٤- ٤٥0١٩ ٧٩0٢٣ ٣٨0١٣ ٠٦0٣١- ٥٨0٦١ 
١ ١٩٨٢0٥- ٠٦0٢٨ ٠٩0١١ ٤٢0٢٠ ٥٧0٢٢ ٢٦0٢٢ 
١٤ ١٩٨٣0٦- ٨٥0٩ ٧٣0٨ ٨٠0٣- ١٣0١٦- ٦٢0٧٤ 
١٣- ١٩٨٤0٣ ٨٨0٤- ٥٠0٢ ٨٠0٢ ٧٧0١٢- ٨٠0٣٢ 
٢٢ ١٩٨٥0٢٠ ٠٨0٤٥ ٥٨0١١ ١٨0٥٤ ٩٧0١٠ ٧١0٩٧ 
٥ ١٩٨٦0٢- ٩٦0٢٧ ٩٩0٣٦ ٥٧0٢٥ ٠١0٤٣ ٣٣0٥٧ 
٢٣ ١٩٨٧0٢٢ ٤٨0٤٥ ١٣.٠٣ ٣٧0١٢ ٨٩0٨- ٤٤0٥٩ 
٦- ١٩٨٨0١٩- ٨٢0١١ ٧٨0٣٤- ٢٩0١٧ ٢٤0١٥ ٣٢0٨٩ 
٢٨- ١٩٨٩0٢ ٦٩0٩ ٣٠0١٩- ١٦0٦٧- ٩٧0٢٧ ٢٣0١٧ 
١ ١٩٩٠0٤٨ ٤٠0٦ ٨٣0١٣- ٨٧0١- ٨٧0٧- ٥٠0٠٠ 
١ ١٩٩١0١٥ ١٩0٧ ٩٤0٤- ٥٢0٢٥ ١٤0٣٢ ٧٨0٩٧ 
١٧ ١٩٩٢0٤ ٢٣0٤ ٨٣0٠- ٩٤0١٠ ٨٧0٢١- ٧٢0٠٠ 
٣١ ١٩٩٣0٤ ٦٢0٤ ١٣0٩ ٣٣0١٥ ٠٧0٢- ١٨0٢٤ 
٢٦- ١٩٩٤0١٠- ٣٣0٠- ٤٩0٤ ٠٩0٨ ٣٢0٤٩ ٢٨0٩١ 
٤ ١٩٩٥0٠ ٤٧0١ ١٠0١٠ ٧٩0٨ ٢١0١٩- ٤٥0٦٥ 
٨ ١٩٩٦0٣٠ ٠٦0٣ ٧٠0١- ٨٥0٢٣ ٣١0٥٤ ٧٦0٤٢ 
٣٦- ١٩٩٧0٥- ٦٨0١ ٥٧0٧- ٤٩0١٤ ٨١0٣١- ٦٠0٦٩ 
١٠- ١٩٩٨0١- ٥٨0١ ٣٨0١٠ ٤٧0٨ ٥٣0٢١ ٤٢0٨٠ 
١٢- ١٩٩٩0٣ ٤٨0١ ٤٥0١٤- ٥٤0٧ ٤٩0١٧- ٢٧0٣٧ 
١ ٢٠٠٠0٦- ٣٦0٢ ٩٠0١٥ ١٠0٤ ٧٢0٣١- ٧٨0١٩ 
١- ٢٠٠١0٢- ٣٤0١ ٨٦0٩ ١٠0٨- ٩٣0٤٧ ٩٤0٣٨ 
٩ ٢٠٠٢0٢ ٣٥0٠ ٣٩0٠ ٩٨0٦- ٤١0١٢ ٤١0١٦ 
١٥ ٢٠٠٣0٣٤ ١٧0٨ ٩١0٤ ٤٠0١٧- ٥٣0٣٦ ٥٥0٩٩ 
  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،لناتج الزراعي ا تقاریر السنویة إلجماليال :من أعداد الباحث باالعتماد على :المصدر

      Untion Nation (1980-2003) ,Year book of  National Account Statistics Individual Country 
Data, New York 

͎͎الي :)٣(الج͎͎دول ͎͎راكم  أجم ͎͎دة الرأس͎͎ماالت ͎͎ة البح͎͎ث للم ͎͎ة عین ͎͎دول العربی ͎͎ي ال ͎͎ي القط͎͎اع الزراع͎͎ي ف لي ف
  )        ملیون دوالر ( الثابتةباألسعار  )٢٠٠٣-١٩٨٠(

  المغرب  مصر  سوریا  السعودیة  تونس  األردن  السنة
١١٨  ١٩٨٠0٩٠ ٣٢0٢١٠ ٥٩0٢١٨ ٠٢0٥٠ ١٨0٨٢ ٧٥0٢٦ 
١٦٤  ١٩٨١0٩٦ ٣٣0٢١٦ ١٧0٢١٨ ٦٣0٥٥ ٤٦0٧٢ ٦١0٠٧ 
١٥٠  ١٩٨٢0٩١ ٣٣0٢٢٠ ٠٨0٢٣٣ ٢٤0٦١ ٨٩0٧٨ ٩٧0٦١ 
١٣٢  ١٩٨٣0٩٨ ٢٥0٢٤٧ ٧١0٢٥١ ٠٠0٦٥ ٦٩0٦٠ ٠٩0٤١ 
١٢١  ١٩٨٤0١٠٤ ٠١0٢١٨ ٥٦0٢٥١ ٣٠0٦٧ ٨٠0٥٨ ٨١0٢٢ 
٨٥  ١٩٨٥0٨٩ ٥٩0١٢٤ ٥٣0٢٣٦ ٩٦0٧٤ ٥٤0٥٨ ٥٠0٢١ 
١٠٣  ١٩٨٦0٨٤ ٤٢0٩٤ ٦٦0١٧٩ ٨٧0٦٨ ٢٤0٦٩ ٤٨0٩٦ 
١٢٤  ١٩٨٧0٨٠ ٠٢0٨٥ ٣٦0١٢٥ ١٢0٨٥ ٢٨0٧١ ٠٧0٣٩ 
١١٥  ١٩٨٨0٧٣ ٨٨0٩٧ ٧٩0٨٩ ٤١0٩٨ ٦٢0٨٤ ٥٢0٣٢ 
٧٩  ١٩٨٩0٨٥ ٨١0١٠٣ ٢٦0٩٥ ٩٤0١٠١ ٣٣0٩٧ ٤٣0٧٤ 
١٠٤  ١٩٩٠0١٤٠ ٣٢0٩٨ ٩٥0١١٥ ٦٥0١٠٠ ٠٥0١١٧ ٠٥0٩٥ 
٨٨  ١٩٩١0١٤٧ ٣٦0١٤٣ ٩٠0١٣١ ١٧0٦٣ ٨٣0١١٣ ٠٢0٧٢ 
١٢٥  ١٩٩٢0١٨٧ ٦٥0١٧٢ ٦٠0١٧٣ ٠٩0٦١ ٥٤0١١٩ ٢٩0٢٥ 
١٥٣  ١٩٩٣0١٥٠ ١٨0١٨٢ ٧٩0٢٠١ ١٩0٦١ ٠٠0١٠٨ ٦٢0٧٠ 
١٦٢  ١٩٩٤0١٣٥ ١٣0١٤٩ ٠٩0١٧١ ٥٢0٦٩ ٣٣0١١٧ ٢٤0٠١ 
١٦٢  ١٩٩٥0١٥٧ ١٣0١٥٨ ٢٢0١٧٥ ٠٥0٨٣ ١٧0١٢٣ ٣٤0٤٩ 
١٦٦  ١٩٩٦0١٧٣ ٠٤0١٦٠ ٢٤0١٨٦ ٠٣0٩٠ ٢٥0١٢٩ ٤٣0٥٨ 
١٥٢  ١٩٩٧0١٧٦ ٢٠0١٦٩ ٤٢0١٧٢ ٢٧0١١٠ ٩٧0١٢٤ ٩١0٩٢ 
١٣٦  ١٩٩٨0١٨٨ ٤٠0١٨٣ ١٧0١٨٩ ٢١0١٤٦ ٦٤0١٤٣ ٨٦0٣٢ 
١٥٥  ١٩٩٩0١٩٣ ٢١0١٩٠ ٠٠0١٨٩ ٧٨0١٥٧ ٨١0١٤٧ ٨٩0٢٠ 
١٤٥  ٢٠٠٠0١٨٧ ٤٤0١٩٧ ٤٣0٢٠٥ ٦٨0١٥٧ ٠٧0١٤٢ ١٧0٢٢ 
١٤١  ٢٠٠١0١٩٦ ٩٤0١٩٣ ٣٢0٢٢٣ ٧٤0١٤٣ ٤٩0١٤٠ ٥٤0١٦ 
١٤٧  ٢٠٠٢0١٨٦ ٨٠0٢٠٧ ٩٣0٢٣٢ ٩٦0١٢٩ ٩٨0١٤٨ ١٨0٠٠ 
١٤٩ ٢٠٠٣0١٩٣ ٢٧0٢٠٧ ١٨0٢٣٣ ٨٨0١٣٤ ٦٦0١٥٢ ٧٨0٠١ 
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خ͎الل  القروض الزراعیة المصروفة ف͎ي ال͎دول العربی͎ة المخت͎ارة إلجمالي الفائدة معدل سعر ):٤(جدولال
  )٢٠٠٣-١٩٨٠(المدة 

  :لىعمن أعداد الباحث باالعتماد  :المصدر*
Bank world The 2003) 1980-( Loans  Yearly Reports of Interest rate on agricultural  

  
  النتائج والمناقشة

ال͎دوال الم͎͎ذكورة انف͎اً بالنس͎͎بة للمرحل͎͎ة  أن͎͎واعوالقیاس͎یة عل͎͎ى  اإلحص͎͎ائیةاالختب͎ارات  إج͎͎راءبع͎د 
 ناألردف͎ي  المزدوج͎ةالدال͎ة اللوغارتمی͎ة  اختی͎رتفق͎د  البح͎ث، تحلیل لكل دول عینة  االولى والثانیة من

 إجم͎͎اليعل͎͎ى  الرأس͎͎ماليالت͎͎راكم  إجم͎͎اليلتمث͎͎ل العالق͎͎ة ب͎͎ین مع͎͎دل س͎͎عر الفائ͎͎دة و  األول͎͎ىف͎͎ي المرحل͎͎ة 
  :توفیق وفق المفاھیم االقتصادیة كأفضلالقروض الزراعیة 

log Y1= - 0.707 + 0.694 log x1 + 0.368 log x2 
t:          (- 2.900)      (6.152)             (3.261)    R2= 0.751, F= 31.709, D. 
W=2.555  

 لمعادل͎ة أث͎رتوفی͎ق  كأفضل األردن المزدوجة فيوفي المرحلة الثانیة اختیرت الدالة اللوغارتمیة 
  :القروض الزراعیة في معدل نمو الناتج الزراعي إلجماليالقیم المقدرة 

log G = -0.459 + 0.096 log Y^1 
t:           (-2.065)    (2.334)            R2=0.092, F=4.711, D.W=1.922  

 م͎ن%) ٩( أن إل͎ىمش͎یرا ) ٠0٠٩٢(ق͎د بلغ͎ت قیمت͎ھ ) R2(معامل التحدی͎د  أنیتضح من ھذه الدالة 
جم͎الي الق͎روض الزراعی͎ة معدل نمو الناتج الزراع͎ي ف͎ي االردن تع͎زى ال͎ى أالتي تطرأ على  التغیرات

تق͎ع  أخ͎رىوعوام͎ل  لم تخضع للقی͎اس ف͎ي ھ͎ذه الدراس͎ة أخرىعوامل  إلىتعزى %) ٩١(  نسبة وتبقى

 المغرب مصر سوریا تونس األردن السنة

٠ ١٩٨٠0٠  ٠٧0٠  ٠٥0٠  ٠٧0٠  ١٣0٠٧  
٠ ١٩٨١0٠  ٠٨0٠  ٠٨0٠  ٠٧0٠  ١٥0٠٧  
٠ ١٩٨٢0٠  ٠٨0٠  ٠٩0٠  ٠٧0٠  ١٥0٠٧  
٠ ١٩٨٣0٠  ٠٨0٠  ٠٩0٠  ٠٧0٠  ١٥0٠٧  
٠ ١٩٨٤0٠  ٠٨0٠  ٠٩0٠  ٠٧0٠  ١٥0٠٧  
٠ ١٩٨٥0٠  ٠٩0٠  ١٠0٠  ٠٧0٠  ١٥0٠٨  
٠ ١٩٨٦0٠  ٠٩0٠  ٠٩0٠  ٠٧0٠  ١٥0٠٩  
٠ ١٩٨٧0٠  ٠٩0٠  ١١0٠  ٠٧0٠  ١٦0٠٩  
٠ ١٩٨٨0٠  ٠٩0٠  ١٠0٠  ٠٧0٠  ١٧0٠٩  
٠ ١٩٨٩0٠  ١٠0٠  ٠٧0٠  ٠٧0٠  ١٨0٠٩  
٠ ١٩٩٠0٠  ١٠0٠  ٠٧0٠  ٠٨0٠  ١٩0٠٩  
٠ ١٩٩١0٠  ١٠0٠  ٠٧0٠  ٠٨0٠  ١٩0٠٩  
٠ ١٩٩٢0٠  ١٠0٠  ٠٨0٠  ٠٨0٠  ٢٠0٠٩  
٠ ١٩٩٣0٠  ١٠0٠  ٠٨0٠  ٠٨0٠  ١٨0٠٩  
٠ ١٩٩٤0٠  ١٠0٠  ٠٨0٠  ٠٨0٠  ١٧0٠٩  
٠ ١٩٩٥0٠  ١١0٠  ٠٨0٠  ٠٨0٠  ١٦0١٠  
٠ ١٩٩٦0٠  ١١0٠  ٠٨0٠  ٠٨0٠  ١٦0١٠  
٠ ١٩٩٧0٠  ١٢0٠  ٠٩0٠  ٠٨0٠  ١٤0١٠  
٠ ١٩٩٨0٠  ١٣0٠  ٠٩0٠  ٠٨0٠  ١٣0١١  
٠ ١٩٩٩0٠  ١٢0٠  ٠٩0٠  ٠٨0٠  ١٣0١٤  
٠ ٢٠٠٠0٠  ١٢0٠  ٠٩0٠  ٠٩0٠  ١٣0١٣  
٠ ٢٠٠١0٠  ١١0٠  ٠٩0٠  ٠٩0٠  ١٣0١٣  
٠ ٢٠٠٢0٠  ١٠0٠  ١٠0٠  ٠٩0٠  ١٤0١٣  
٠ ٢٠٠٣0٠ ١٣0٠  ١٠0٠  ٠٩0٠  ١٤0١٣  
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) D.W(معنوی͎ة دال͎ة كك͎ل وبلغ͎ت قیم͎ة  إل͎ى) F(اختب͎ار  وأش͎ار ).ui(ضمن مفھ͎وم المتغی͎ر العش͎وائي 
معام͎ل  أم͎ا. النم͎وذج العش͎وائیة وھذا دلیل عدم وجود االرتباط الذاتي بین متغیرات) ١0٩٢٢(المحسوبة 

م͎ن خ͎الل  اإلحص͎ائیة معنونتھ أثبتتفقد  األولىمن المرحلة ) Y^1(القروض الزراعیة المقدرة  إجمالي
͎͎ار  ͎͎ة ) t(اختب ͎͎د مس͎͎توى معنوی ͎͎ة ) ٠0٠٥(عن ͎͎ادة  إن إل͎͎ىوالت͎͎ي تش͎͎یر ) ٠0٠٩٦) (Y1(وبلغ͎͎ت مرون زی
زیادة معدل نم͎و الن͎اتج الزراع͎ي  إلىتؤدي  %)١(بنسبة  األردنالقروض الزراعیة المقدرة في  إجمالي
القروض الزراعی͎ة ف͎ي مع͎دل نم͎و الن͎اتج الزراع͎ي  تأثیروھذه النتیجة تظھر ضآلة ، %)٠.٠٩٦(بنسبة 

معدل أسعار فائ͎دة  وأعتمادھاالقروض الزراعیة  تلبیة طلبات المزارعین منوذلك یعود لعدم  األردنفي 
وب͎االخص ص͎غار  ة المؤسس͎ات االقراض͎یة ف͎ي القط͎اع الزراع͎يت͎دني فاعلی͎مما أدى الى مرتفعة نسبیا 

  . المزارعین الذین یشكلون نسبة عالیة
  اختیرت الدالة الخطیة في المرحلة االولى لتمثل العالق͎ة ب͎ین مع͎دل س͎عر الفائ͎دة فقد تونس اما في    

  : اھیم االقتصادیةتوفیق وفق المف كأفضلالقروض الزراعیة  إجماليعلى  الرأسماليالتراكم  إجماليو
Y1= -66.486 + 0.031 X1 + 0.843 X2 
t :    (-2.984)       (2.263)       (7.207)          R2=0.713, F=26.115, D.W=1.827  

في المرحلة الثانیة اختیرت الدالة الخطیة في تونس لتمثل العالقة بین معدل نمو الناتج الزراعي 
  :توفیق وفقا للمفاھیم االقتصادیة كأفضل القروض الزراعیة المقدرة وأجمالي

G=2.084 + 0.156 Y^1 
t: (2.355) (2.725)               R2=0.244, F=5.52, D.W=1.895  

م͎ن %) ٢٤0٤(مش͎یرا ال͎ى ان ) ٠0٢٤٤(بلغت قیمت͎ھ ) R2(یتضح من ھذه الدالة ان معامل التحدید      
في ت͎ونس تع͎زى اجم͎الي الق͎روض الزراعی͎ة ) G( التغییرات التي تطرا على معدل نمو الناتج الزراعي

تق͎ع ض͎من  أخ͎رىتعزى الى عوامل لم تخضع للقیاس في ھذه الدراسة وعوام͎ل %) ٧٥0٦(وتبقى نسبة 
) D.W(ال͎͎͎ى معنوی͎͎͎ة الدال͎͎͎ة كك͎͎͎ل، وبلغ͎͎͎ت قیم͎͎͎ة ) F(واش͎͎͎ار اختب͎͎͎ار ) ui(مفھ͎͎͎وم المتغی͎͎͎ر العش͎͎͎وائي 

͎͎) ١0٨٩٥(المحس͎͎وبة  ͎͎ذاتي ب͎͎ین متغی͎͎رات وھ͎͎ذا دلی͎͎ل عل͎͎ى ع͎͎دم وج͎͎ود االرتب العش͎͎وائیة  األنم͎͎وذجاط ال
عن͎د مس͎توى ) t(مرحل͎ة االول͎ى وق͎د اثب͎ت معنویت͎ھ االحص͎ائیة م͎ن خ͎الل اختب͎ار الم͎ن ) Y^1(المقدرة 
الق͎͎روض الزراعی͎͎ة  إجم͎͎اليوالت͎͎ي تش͎͎یر ال͎͎ى زی͎͎ادة ) ٢.٥١٣) (^Y. (وبلغ͎͎ت مرون͎͎ة) ٠0٠٥(معنوی͎͎ة 

وذل͎ك %) ٢0٥١٣(ع͎دل نم͎و الن͎اتج الزراع͎ي بنس͎بة ت͎ؤدي ال͎ى زی͎ادة م%) ١(المقدرة في تونس بنسبة 
͎͎ة ͎͎روض الزراعی ͎͎ادة الق ͎͎ي الن زی ͎͎ي تط͎͎ویر  الت ͎͎زارعین ف ͎͎اجتش͎͎جع الم ͎͎ادة  اإلنت ͎͎اجالزراع͎͎ي وزی  اإلنت

سواء لمشاریع االنتاج النباتي او الحیواني ف͎ي ت͎ونس وتوض͎ح نت͎ائج ت͎اثیر المتزای͎د للق͎روض  واإلنتاجیة
ذل͎͎ك یع͎͎ود ال͎͎ى التش͎͎جیع الحك͎͎ومي للم͎͎زارعین عل͎͎ى االقت͎͎راض الزراعی͎͎ة ف͎͎ي مع͎͎دل الن͎͎اتج الزراع͎͎ي و

   الزراعي و االستثمار الزراعي
ف͎͎ي المرحل͎͎ة االول͎͎ى لتمث͎͎ل العالق͎͎ة ب͎͎ین اجم͎͎الي الت͎͎راكم  السعععودیةوق͎͎د اختی͎͎رت الدال͎͎ة الخطی͎͎ة ف͎͎ي      

  : القروض الزراعیة كافضل توفیق وفق المفاھیم االقتصادیة إجماليعلى  الرأسمالي
Y1= -44.331 + 0.557 X2 
t:        (2.807)     (1.767)         R2= 0.124  F=3.120   D.W=2.387 

͎͎روض       ͎͎ى الق ͎͎دة عل ͎͎ر مس͎͎تقل لع͎͎دم وج͎͎ود الفائ ͎͎راكم الراس͎͎مالي كمتغی ͎͎الي الت ͎͎ى اجم ͎͎اد عل ͎͎م االعتم ت
ی͎ة ف͎͎ي ولق͎د اختی͎͎رت الدال͎ة الخط .ف͎ي البن͎وك والمؤسس͎͎ات المص͎رفیة الزراعی͎ة ف͎͎ي الس͎عودیة الزراعی͎ة

 كأفضلالقروض الزراعیة المقدرة  وأجماليالمرحلة الثانیة لتمثل العالقة بین معدل نمو الناتج الزراعي 
  :توفیق وفقا للمفاھیم االقتصادیة

G=-3.516 + 0.064 Y^1 
t:   (-2.180)    (2.457)        R2=0.429, F=21.355, D.W=2.536  

 م͎ن%) ٤٢0٩( أن إل͎ىمش͎یرا ) ٠.٤٢٩(بلغ͎ت قیمت͎ھ ) R2(د معامل التحدی أنیتضح من ھذه الدالة      
   القروض إجمالي إلىفي السعودیة تعزى ) G(التغییرات التي تطرا على معدل نمو الناتج الزراعي 

 ل͎م تخض͎ع للقی͎اس ف͎ي ھ͎ذه أخ͎رىعوام͎ل  إل͎ىتعزى %) ٥٧0١(وتبقى نسبة ) Y^1(الزراعیة المقدرة 
 وھ͎ذا دلی͎ل) ٢.٥٣٦(المحس͎وبة ) DW(ة دال͎ة كك͎ل وبلغ͎ت قیم͎ة معنوی إلى) F(اختبار  وأشار الدراسة

معنویتھ  أثبتتفقد ) Y^1(معامل  أما. العشوائیة األنموذجعلى عدم وجود االرتباط الذاتي بین متغیرات 
والت͎ي )١0٧١٤) (Y^1(وبلغ͎ت مرون͎ة ) ٠0٠٥(عن͎د مس͎توى معنوی͎ة ) t(من خ͎الل اختب͎ار  اإلحصائیة

زی͎ادة مع͎دل  إل͎ىت͎ؤدي %) ١(لقروض الزراعی͎ة المق͎درة ف͎ي الس͎عودیة بنس͎بة ا إجماليزیادة  إلىتشیر 
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المتزاید للقروض الزراعیة في مع͎دل  التأثیرنتائج  أظھرتولقد ) %١0٧١٤(نمو الناتج الزراعي بنسبة 
͎͎ي  ͎͎راض الزراع͎͎ي ف ͎͎ى االقت ͎͎زارعین عل ͎͎ة الم ͎͎اتج الزراع͎͎ي نتیج͎͎ة تش͎͎جیع المؤسس͎͎ات الحكومی ͎͎و الن نم

   .ل منحھم القروض بصورة میسرة و بدون فائدةالسعودیة من خال
اختی͎رت الدال͎ة اللوغارتمی͎͎ة المزدوج͎ة ف͎ي المرحل͎ة االول͎͎ى لتمث͎ل العالق͎ة ب͎͎ین  فق͎͎د سعوریاأم͎ا ف͎ي       

عل͎͎ى اجم͎الي الق͎روض الزراعی͎ة كافض͎ل توفی͎ق وف͎͎ق  الرأس͎ماليمع͎دل س͎عر الفائ͎دة و اجم͎الي الت͎راكم 
 :المفاھیم االقتصادیة

log Y1=7.396 +0.230 Log X1 + 0.571 Log X2                                          
t     =    (2.440) (2.329)       (3.300)              R2=0.372,F=6.221,D.W=2.877        

لناتج وفي المرحلة الثانیة اختیرت الدالة اللوغارتمیة المزدوجة لتمثل العالقة بین معدل نمو ا              
 :القروض الزراعیة المقدرة كافضل توفیق وفقا للمفاھیم االقتصادیة وأجماليالزراعي 

Log G=18.372+0.507 Log Y^1     
t:       (2.407)    (2.123)                          R2=0.257, F=4.506, D.W=2.645             

%) ٢٥0٧(ان  إل͎ىمش͎یرا ) ٠0٢٥٧(بلغ͎ت قیمت͎ھ ) R2(معام͎ل التحدی͎د  إنیتضح من ھذه الدال͎ة          
اجم͎الي الق͎روض  إل͎ىف͎ي س͎وریا تع͎زى ) G(من التغییرات التي تطرا على معدل نمو الن͎اتج الزراع͎ي 

عوام͎ل اخ͎رى ل͎م تخض͎ع للقی͎اس ف͎ي ھ͎ذه  إل͎ىتعزى %) ٧٤0٣(وتبقى نسبة ) Y^1(الزراعیة المقدرة 
وھ͎ذا دلی͎ل ) ٢0٦٤٥(المحس͎وبة ) D.w(كل وبلغ͎ت قیم͎ة الى معنویة دالة ك) F(اختبار  وأشار. الدراسة

 أثبت͎͎تفق͎͎د ) Y^1(ام͎͎ا معام͎͎ل .   العش͎͎وائیة األنم͎͎وذجعل͎͎ى ع͎͎دم وج͎͎ود االرتب͎͎اط ال͎͎ذاتي ب͎͎ین متغی͎͎رات 
) ٠0٥٠٧) (Y^1(وبلغت مرون͎ة ) ٠0٠٥(عند مستوى معنویة ) t(من خالل اختبار  اإلحصائیةمعنویتھ 

ت͎ودي إل͎ى زی͎ادة %)١(المق͎درة ف͎ي س͎وریا بنس͎بة  ق͎روض الزراعی͎ةزیادة اجمالي ال إنوالتي تشیر الى 
لق͎روض الزراعی͎ة ف͎ي  نتائج التاثیر المح͎دود أظھرتولقد  %)٠0٥٠٧(معدل نمو الناتج الزراعي بنسبة
لسوء أستثمار القروض التي یمنحھا المصرف وع͎دم جدی͎ة المقترض͎ین معدل نمو الناتج الزراعي نتیجة 

   .یف القروض في الغایات التي منحت من أجلھا في أنشاء المشاریع وتوظ
 إجم͎͎اليلتمث͎͎ل العالق͎͎ة ب͎͎ین مع͎͎دل س͎͎عر الفائ͎͎دة و اللوغارتمی͎͎ة المزدوج͎͎ةاختی͎͎رت الدال͎͎ة  مصععروف͎͎ي      

  : القروض الزراعیة كافضل توفیق وفق المفاھیم االقتصادیة إجماليعلى  الرأسماليالتراكم 
Log Y1= -2.934 + 1.047 Log X1 + 0.865 Log X2 
t:             (-2.817)       (1.854)         (2.465)               R2=0.225, F=3.040, 
D.W*=2.277  

 وأجم͎اليولقد اختیرت الدالة الخطیة في المرحلة الثانیة لتمثل العالقة بین معدل نمو الناتج الزراع͎ي  
 :ادیةتوفیق وفقا للمفاھیم االقتص كأفضلالقروض الزراعیة المقدرة 

G=-4.264+0.129 Y^1 
t:  (-2.205)      (2.599)         R2=0.683, F=36.002, DW*=2.779  

م͎ن %) ٦٨.٣(ان  إل͎ىمش͎یرا ) ٠.٦٨٣(بلغ͎ت قیمت͎ھ ) R2(معامل التحدید  إنیتضح من ھذه الدالة     
وض اجم͎͎الي الق͎͎ر إل͎͎ىف͎͎ي مص͎͎ر تع͎͎زى ) G(التغیی͎͎رات الت͎͎ي تط͎͎را عل͎͎ى مع͎͎دل نم͎͎و الن͎͎اتج الزراع͎͎ي 

عوام͎ل اخ͎رى ل͎م تخض͎ع للقی͎اس ف͎ي ھ͎ذه  إل͎ىتعزى %) ٣١.٧(وتبقى نسبة ) Y^1(المقدرة  الزراعیة
وھ͎ذا دلی͎ل ) ٢.٧٧٩(المحسوبة ) D.W(الى معنویة الدالة ككل وبلغت قیمة ) F(اختبار  وأشارالدراسة 

 أثبت͎تفق͎د ) Y^1(العش͎وائیة المس͎تقلة ام͎ا معام͎ل  األنموذجعلى عدم وجود ارتباط الذاتي بین متغیرات 
͎͎ھ  ͎͎ار  اإلحص͎͎ائیةمعنویت ͎͎د اختب ͎͎ة ) t(عن ͎͎د مس͎͎توى معنوی ͎͎ة ) ٠0٠٥(عن ) ٠.٠١١) (Y^1(وبلغ͎͎ت مرون

  والتي
͎͎͎ى   ͎͎͎یر ال ͎͎͎ادة  إنتش ͎͎͎بة أزی ͎͎͎درة بنس ͎͎͎ة المق ͎͎͎روض الزراعی ͎͎͎الي الق ͎͎͎و الن͎͎͎اتج  %)١(جم ͎͎͎دل نم ͎͎͎ان مع ف

ي مع͎دل نم͎و الن͎اتج یعكس أیضا التأثیر المحدود للق͎روض الزراعی͎ة ف͎وھذا %)  ٠.٠١١( یزدادالزراعی
  الزراعي في 

 الزراعي في مصر مم͎ا اإلقراض السیاسات االئتمانیة التي اتخذتھا مؤسساتمصر نتیجة لوجود بعض 
  .فضال عن سوء استغالل ھذه القروض من قبل المزارعین المزارعین إنتاجیة أثرت على

  
ة ب͎ین مع͎دل س͎عر الفائ͎دة و اجم͎الي اختیرت الدالة اللوغارتمی͎ة المزدوج͎ة لتمث͎ل العالق͎ المغربوفي     

  : توفیق وفق المفاھیم االقتصادیة كأفضلعلى اجمالي القروض الزراعیة  الرأسماليالتراكم 
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Log Y1=0.487-2.062LogX1+1.773LogX2 
t:            (2.377)    (-2.219)          (3.115)         R2=0.335, F=5.290, D.W=2.516  

ل͎ة اللوغارتمی͎ة المزدوج͎ة ف͎ي المرحل͎ة الثانی͎ة لتمث͎ل العالق͎ة ب͎ین مع͎دل نم͎و الن͎اتج واختیرت الدا      
  :توفیق وفقا للمفاھیم االقتصادیة كأفضلالزراعي واجمالي القروض الزراعیة المقدرة 

Log G=-2.310 + 1.101 Log Y^1  
t:          (-2.324)    (2.596)                  R2=0.288, F=36.005, D.W*=2.564  

م͎ن %) ٢٨0٨(ان  إل͎ىمش͎یرا ) ٠.٢٨٨(بلغت قیمتھ ) R2(یتضح من ھذه الدالة ان معامل التحدید      
اجم͎الي الق͎روض  إل͎ىف͎ي المغ͎رب تع͎زى ) G(عل͎ى مع͎دل نم͎و الن͎اتج الزراع͎ي  تط͎رأالتغییرات الت͎ي 

اس ف͎ي ھ͎ذه عوام͎ل اخ͎رى ل͎م تخض͎ع للقی͎ إل͎ىتعزى %) ٧١.٢(وتبقى نسبة ) Y^1(الزراعیة المقدرة 
وھ͎͎ذا ) ٢.٥٦٤(المحس͎͎وبة ) D.W(ال͎͎ى معنوی͎͎ة الدال͎͎ة كك͎͎ل، وبلغ͎͎ت قیم͎͎ة ) F(اختب͎͎ار  وأش͎͎ارالدراس͎͎ة 

 أثبت͎تفق͎د ) Y^1(معام͎ل  أم͎االعش͎وائیة  األنم͎وذجدلیل على عدم وج͎ود االرتب͎اط ال͎ذاتي ب͎ین متغی͎رات 
͎͎ھ  ͎͎ار  اإلحص͎͎ائیةمعنویت ͎͎د اختب ͎͎ة ) t(عن ͎͎د مس͎͎توى معنوی ͎͎ة) ٠0٠٥(عن ) ١.١٠١) (Y^1( وبلغ͎͎ت مرون

ف͎ان مع͎دل نم͎و الن͎اتج الزراع͎ي %) ١(القروض الزراعیة المقدرة بنس͎بة  إجماليوالتي تشیر الى زیادة 
لقروض الزراعیة ف͎ي مع͎دل نم͎و الن͎اتج الزراع͎ي ف͎ي  التأثیر االیجابيیالحظ ) %١.١٠١(یزداد بنسبة 

ب͎االخص فئ͎ة الص͎غار  لمزارعینالكل فئات  المغرب نتیجة توفر القروض الزراعیة بالمستوى المطلوب
وتلبی͎͎ة احتیاج͎͎اتھم التمویلی͎͎ة فض͎͎ال ع͎͎ن مس͎͎اھمة ھ͎͎ذه المؤسس͎͎ات ب͎͎دور فع͎͎ال بتش͎͎جیع الم͎͎زارعین عل͎͎ى 

  . الزراعي اإلنتاجاالنفتاح على استخدام التقنیات الحدیثة التي تعمل على تطویر و زیادة 
تح͎͎د م͎͎ن  الت͎͎ي معوق͎͎اتالمش͎͎اكل والم͎͎ن البح͎͎ث ھ͎͎و أن  إلیھ͎͎اوم͎͎ن أھ͎͎م االس͎͎تنتاجات الت͎͎ي توص͎͎ل      

͎͎ة  اس͎͎تمرار ͎͎نعكس مزارع͎͎ي دول العین ͎͎ا ی ͎͎راض الزراع͎͎ي مم ͎͎ة مص͎͎ادر اإلق ͎͎ى قل ͎͎اج الزراع͎͎ي عل اإلنت
أھ͎͎͎م العوام͎͎͎ل الم͎͎͎ؤثرة عل͎͎͎ى الق͎͎͎روض كم͎͎͎ا أن م͎͎͎ن  .عل͎͎͎ى مع͎͎͎دل نم͎͎͎و للن͎͎͎اتج الزراع͎͎͎يوبالت͎͎͎الي 

الزراع͎͎ي والت͎͎ي لھ͎͎ا دور ف͎͎ي الزراعیة،متمثل͎͎ة بأس͎͎عار الفائ͎͎دة وإجم͎͎الي الت͎͎راكم الرأس͎͎مالي ف͎͎ي القط͎͎اع 
تحدید مقدار القروض الزراعیة المعروضة للمزارعین حیث أن معدالت الفائدة المستوفاة ع͎ن الق͎روض 
͎͎روض  ͎͎ھ ازدادت ق ͎͎ین أن بزیادت ͎͎د تب ͎͎راكم الرأس͎͎مالي فق ͎͎الي الت ͎͎ا إجم ͎͎االة أم ͎͎ا مغ ͎͎ت فیھ ͎͎ة مازال الزراعی

ان لزی͎ادة أجم͎الي الق͎روض الزراعی͎ة ا كم͎الزراعیة ممنوح͎ة للم͎زارعین نتیج͎ة دع͎م الحك͎ومي للقط͎اع 
-١٩٨٠(أثرا في تحقیق زیادة بمع͎دل النم͎و الس͎نوي لن͎اتج الزراع͎ي ف͎ي ال͎دول العربی͎ة المخت͎ارة للم͎دة 

النب͎͎اتي حقق͎͎ت نم͎͎واً ف͎͎ي الن͎͎اتج  اإلنت͎͎اجق͎͎روض ، وتب͎͎ین أن العین͎͎ةھ͎͎ذه زی͎͎ادة ب͎͎ین دول  توتباین͎͎) ٢٠٠٣
ة الس͎تخدام ھ͎͎ذه ف͎ي مش͎اریع زراعی͎͎ة نباتی͎ة ذات عوائ͎͎د الزراع͎ي ف͎ي معظ͎͎م ال͎دول عین͎ة الدراس͎͎ة نتیج͎

ج͎ع ف͎ي نم͎و الن͎اتج الزراع͎ي نتیج͎ة الس͎تثمار ف͎ي امرتفعة ،والعكس حققت قروض االنتاج الحی͎واني تر
فیھ͎ا نتیج͎ة لظ͎روف  األموال رؤوسمشاریع الثروة الحیوانیة التي غالباً ما تتصف بالمخاطرة الستثمار 

ضرورة العمل بالمشورة الفنی͎ة والمراقب͎ة لعملی͎ات مایوصي بھ البحث ھو  ومن أھم المخاطرة والالیقین
منح القروض الزراعیة للمزارعین بغیة الوصول إلى الھدف من اإلقراض الزراعي ف͎ي ت͎رك أث͎ره ف͎ي 
اإلنتاج الزراعي ونمو القطاع الزراعي والتأكد من صرف القروض لإلغراض التي ص͎رفت م͎ن اجلھ͎ا 

͎͎ز ع ͎͎ا التركی ͎͎راض الموج͎͎ھ م͎͎ن خاللھ ͎͎ى اإلق ͎͎ة والمنتج͎͎ین ) المراق͎͎ب(ل ͎͎ة الزراعی ͎͎ق أھ͎͎داف التنمی لتحقی
العمل على زیادة حصة القطاع الزراعي من المخصصات المالی͎ة ، فضال عن الزراعیین على حد سواء

ف͎͎ي الخط͎͎ط اإلنمائی͎͎ة ف͎͎ي ال͎͎دول العربی͎͎ة بوج͎͎ھ ع͎͎ام، م͎͎ع ض͎͎رورة ت͎͎وفیر األم͎͎وال الالزم͎͎ة لمؤسس͎͎ات 
 ،یھا بوجھ خاص لكي تتمكن ھذه المؤسسات من تلبیة احتیاجات الم͎زارعین النقدی͎ةاإلقراض الزراعي ف

أمكانی͎͎ة زی͎͎ادة وتحس͎͎ین الق͎͎روض الزراعی͎͎ة إلغ͎͎راض اإلنت͎͎اج غی͎͎ر المح͎͎دد ف͎͎ي م͎͎دى قری͎͎ب م͎͎ن اج͎͎ل و
تحدی͎د مع͎دالت واخیرا  .الحصول على المردود االقتصادي من استغالل ھذه القروض على المدى البعید

ستوفاة عن القروض الزراعیة على أساس من التك͎الیف الحقیقی͎ة لألم͎وال المقرض͎ة م͎ع األخ͎ذ الفائدة الم
كم ات͎وفیر الت͎ر ض͎رورة و بعین االعتبار معدالت التضخم الس͎ائدة ف͎ي ك͎ل دول͎ة م͎ن دول عین͎ة الدراس͎ة

  .في القطاع الزراعي لمشاریع التنمیة الزراعیة لدول عینة البحث )االستثمار(الرأسمالي 
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ABSTRACT  
       This research aims studying the affecting of   agricultural loans in the 
growth of agricultural output for the selected Arab countries: Jordan, Tunisia, 
Saudi Arabia, Syria, Egypt, and Morocco. For the  purpose of measuring this 
impact, in order to prove the hypothesis of the research that  included 
distinctness agricultural loans in the growth rates of agricultural output in the 
selected sample of Arab States has been using method two-stage least squares 
that required, the use of time-series data for agricultural loans during the period 
1980-2003 as dependent variable and interest rate on  the total agricultural 
loans and capital accumulation s independent variable in the first  phase and the 
second phase included the annual growth rate of agricultural output for the 
same period  as dependent  variable that estimated total agricultural loans in the 
first phase.  One of the most important conclusions, it was found that the 
increase in aggregate impact on agricultural loans to increase the annual growth 
rate of agricultural output in the Arab countries selected but this increase varied 
between these countries. 
                                                           

  المصادر
وسعید  ھادي كاظم ، ترجمة دكتور أموري"القیاس االقتصادي التطبیقي)."١٩٩٠(میلر  روجر و ،را بوتلري

  .  البحث العلميو التعلیم العالي ، مراجعة دكتور ھاشم السامرائي، جامعة بغداد، وزارةيعبد الھاد
لمملكة العربیة دور البنك الزراعي العربي السعودي في التنمیة الزراعیة في ا)."٢٠٠٥(دؤاد، ھناء سلطان

  .جامعة الموصل ١٧٤- ١٥٤): ٤( ٢السعودیة، مجلة الدراسات اإلقلیمیة، مركز الدراسات اإلقلیمیة، 
إلنتاج ا علىالسیاسة االئتمانیة لمؤسسة اإلقراض الزراعي ).٢٠٠٣(الطالب غسان  و، عبد النافع، الزرري

 -١٢٣):٣(٧١الرافدین، مجلة تنمیة ،)"١٩٩٦-١٩٩٠(الزراعي في إقلیم الشمال األردن دراسة للفترة 
 . ، جامعة الموصل، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي١٤٥

الدول  أسلوب إشباع الحاجات األساسیة والنمو االقتصادي في). "١٩٩٥(فعبد اللطی زعبد العزی، زیدان
  .جامعة الموصل ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة اإلدارة واالقتصاد،"النامیة

التعلیم  ، طبعة الثانیة، جامعة الموصل، وزارة"المدخل إلى االقتصاد القیاسي" ).١٩٨٨( ولید إسماعیل ،یفوالس
  .العالي والبحث العلمي

  ).٢٠٠٣-١٩٨٠(التقاریر السنویة  صندوق النقد العربي،
التمویل  ولحة ، بحث مقدم إلى الندوة القومی"أھمیة القطاع الزراعي في تونس)." ١٩٩٥(زین العابدین  ،غودة

  .األردن/التنمیة الزراعیة بالدول العربیة، عمان
  .  المكتبة الوطنیة، بغداد دار النشر،"النظریة والتطبیق)."٢٠٠٢(مسلم  باسم شلیبھو، كاظم، أموري ھادي

، بحث مقدم إلى ندوة "تمویل التنمیة الزراعیة جمھوریة مصر العربیة)." ١٩٩٥( محسني عبد الحلی، محسن
 . األردن/یة حول التمویل التنمیة الزراعیة بالدول العربیة، عمانالقوم

تنمیة  في السیاسات الزراعیة في المملكة العربیة السعودیة وأثرھا). "١٩٨٩(حامد عباس محمد  ،المرزوك
  . ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الزراعة، جامعة البصرة"القطاع الزراعي

  .بغداد المكتبة الوطنیة،دار النشر ، "مقدمة االقتصاد القیاسي" ).٢٠٠٢( فتح هللا سمرو، حسین علي ،نجیب
 ).  ٢٠٠٣-١٩٨٠(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، التقاریر السنویة للسنوات 

  ).٢٠٠٣-١٩٨٠(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، كتب اإلحصاءات الزراعیة للسنوات 
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United Nation (1970-2000), Year Book of National Account statistics  Individual 
country Data, New York. 


