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  الخالصة
النقدیة على حج爸 القروض الزراعیة المص�روفة م�ن مؤسس�ات  السیاسةاستھدف البحث دراسة أثر       

اإلق��راض الزراع��ي ف��ي ال��دول العربی��ة باس��تخدا爸 تحلی��ل االنح��دار الخط��ي المتع��دد و باالعتم��اد عل��ى 
 爸الق�روض المص�روفة حس�ب . ١٩٩٩القروض المصروفة خالل عا 爸تقس�ی 爸ولغرض قیاس ھذا األثر، ت

أن�ھ یتب�این حج�爸 الق�روض الزراعی�ة ، فرضیة البح�ث تضمنت . الھا وحسب الغرض وحسب المصدرآج
وم�ن أھ�爸 االس�تنتاجات، ع�د爸 اس�تقرار  .النقدی�ة فیھ�اة في الدول العربیة بتباین فاعلیة تأثیر أدوات السیاس

قیم��ة  أس��عار الفائ��دة عل��ى الق��روض الزراعی��ة، وع��د爸 وج��ود ھیك��ل فوائ��د م��رن یس��تجیب لق��وى الس��وق،
الق��روض تت��أثر ص��عودا أو ھبوط��ا باألس��عار الت��ي تعك��س مس��توى التض��خ爸، ال��ذي ی��ؤدي إل��ى نق��ص ف��ي 
التمویل، وأخیرا معظ爸 الدول العربیة تقی爸 عملتھا المحلیة بأكثر من قیمتھا الحقیقیة وھذا ی�ؤدي إل�ى الح�د 

  .من االستثمار الزراعي
  

 المقدمة
ة من القواعد والوسائل واألسالیب واإلج�راءات والت�دابیر الت�ي یقصد بالسیاسة النقدیة فھي مجموع       

ف��ي ع��رض النق��ود بم��ا ی��تالء爸 م��ع النش��اط االقتص��ادي لتحقی��ق ) ال��تحك爸(تق��و爸 بھ��ا الس��لطة النقدی��ة للت��أثیر 
والسلطة النقدیة ھنا یقص�د بھ�ا البن�ك المرك�زي ف�ي أي .  أھداف اقتصادیة معینة خالل فترة زمنیة معینة

السیاسة النقدیة ھي تلك السیاسة المتعلقة بع�رض النق�د وحج�爸 الق�روض، وی�تحك爸 بھ�ا البن�ك  أي إن. دولة
ت الت��ي یح��تفظ بھ��ا، والمدفوع��ة م��ن قب��ل البن��وك لالحتیاطی��االمرك��زي م��ن خ��الل النس��بة الت��ي یح��ددھا 

ق��د ت، ق��ل ع��رض الناالحتیاطی��االتجاری�ة كض��مان للس��یولة النقدی��ة، فكلم��ا زاد البن��ك المرك��زي م��ن نس��بة 
كما إن قیا爸 البنك المركزي بعرض عدد كبی�ر م�ن الس�ندات الحكومی�ة . وحج爸 اإلقراض والعكس صحیح

والعك�س ص�حیح أیض�ا . للبیع یؤدي إلى نقص عرض النقد والى ارتف�اع الفائ�دة عل�ى الودائ�ع والق�روض
爸تطبیقھ�ا ف�ي البل�دان الت�ي تحت�وي عل�ى نظ�ا 爸م�الي أكث�ر  وھذه تسمى عادة عملیات السوق المفتوح، وی�ت

وین��تج ع��ن ت��دخل الس��لطات النقدی��ة والمالی��ة ف��ي االقتص��اد بقص��د اإلص��الح، تش��وھات ومش��كالت . تق��دما
اقتص��ادیة أخ��رى لھ��ا أث��ار جانبی��ة عل��ى األداء االقتص��ادي بص��ورة عام��ة وعل��ى االس��تثمار الزراع��ي 

ن السیاس�ة م�ن ھن�ا ج�اءت أھمی�ة البح�ث للتع�رف عل�ى اث�ر تب�ای ،والمؤسسات المقرض�ة بص�ورة خاص�ة
وتتح�دد مش�كلة ف�ي ال�دول العربی�ة  المالیة والنقدیة على حج爸 الق�روض الزراعی�ة المص�روفة للم�زارعین

والت�ي تعتب�ر م�ن القروض التي تصرف للمزارعین من مؤسس�ات اإلق�راض الحكومی�ة البحث بانخفاض 
فرض�یة  تكم�نو .خاص�ة لص�غار الم�زارعین وتك�وین رأس الم�الالزراع�ي  قراضإللالمصادر الرئیسة 

النقدی�ة السیاس�ة أنھ یتباین حج爸 القروض الزراعیة في الدول العربی�ة بتب�این فاعلی�ة ت�أثیر أدوات ، البحث
   .فیھا

اتجاه واضح ومستمر نحو ارتفاع المستوى العا爸 لألس�عار، ولك�ن یعن�ي التض�خ爸 النق�دي ف�ي ھو :التضخم
لنقد نتیج�ة لفق�دان ج�زء م�ن الق�درة الش�رائیة اإلقراض والتمویل الزراعي على انھ ضریبة یدفعھا حامل ا

 爸لھذا النقد نتیجة ممارسات غیر مقصودة من الدولة تستھدف تحقیق أھداف أخرى، ولكن أخطار التض�خ
النقدي على مؤسسات اإلق�راض الزراع�ي ف�ي إنھ�ا تفق�د ج�زءا كبی�را م�ن أموالھ�ا نتیج�ة انخف�اض قوتھ�ا 

تلبیة الطل�ب المتزای�د عل�ى النق�د م�ن المس�تثمرین بس�بب ارتف�اع الشرائیة أوال، ونتیجة عد爸 مقدرتھا على 
فعن�دما تك�ون معظ�爸 ق�روض ھ�ذه المؤسس�ات م�ن الن�وع المتوس�ط والطوی�ل األج�ل .كلف�ة االس�تثمار ثانی�ا

، ویك�ون )أي ال تتأثر صعودا وھبوطا باتجاھ�ات الفائ�دة المص�رفیة الس�ائدة( وفوائدھا ثابتة غیر متحركة
دما یقت��رن التض��خ爸 النق��دي بفائ��دة إق��راض ال تعك��س فائ��دة الس��وق الحقیقی��ة، ك��ذلك األم��ر أكث��ر س��وءا عن��

عن��دما یك��ون عم��ل المؤسس��ات منحص��را ف��ي تق��دی爸 الق��روض وال یت��وفر ل��دیھا اس��تثمارات أخ��رى تت��أثر 
قیمتھا صعودا أو ھبوطا باألسعار التي تعكس مستوى التضخ爸 النقدي، ینتج عن مث�ل ھ�ذا الوض�ع نق�ص 

القیم�ة الحقیقی�ة ل�رؤوس أم�وال ھ�ذه المؤسس�ات وجعلھ�ا تآك�ل یحدث ھذا النقص نتیج�ة إل�ى . في التمویل



خاصة في ال�دول (غیر قادرة على تلبیة االحتیاجات االقراضیة، فضال عن إن الكثیر منھا یقد爸 القروض 
ن الفوائ�د بفوائد مدعومة تقل عن كلفة أموالھا، كما إن التدخل الحكومي في إعف�اء المقترض�ین م�) النامیة

  .في كثیر من األحیان وعد爸 تعویض مؤسسات اإلقراض الزراعي عن ھذه الفوائد
أداة فاعلة في تحریك األنش�طة االقتص�ادیة، وی�ؤدي دوراً ھام�اً ف�ي السیاس�ات االئتمانی�ة ھو: سعر الفائدة
  والنقدیة لذا

  
  ٢٠٠٥/  ٨/  ٣وقبولھ  ١١/٥/٢٠٠٥تاریخ تسل爸 البحث 

  
ویعك�س أس�عار . استخداماً مرن�اً بحی�ث یمك�ن إن یحف�ز اإلق�راض والتموی�ل الزراع�يیجب إن ھذه األداة 

إن الفوائد ھي العائد ل�راس الم�ال وتعك�س إنتاجیت�ھ ف�ي الن�اتج المتزای�د، : الفائدة وجھین لالقتصاد، األول
 وان لراس المال كلفة الفرص البدیلة، وھي مثل كلفة إیجار األرض، وتعوض ع�ن اس�تخدامھ عن�د س�عر

تعك�س أس�عار الفائ�دة : أو معدل تنافسي، إذا كان مالكو راس المال ال یقومون أو ال یریدون سحب الث�اني
البعد الزمني األساسي، وذلك وفق ما یرغب مالكي راس المال باستھالك رؤوس أموالھ爸 ووفق عائ�دات 

م��دى أس�عار الفائ��دة مجزی�ة، وإذا كان�ت أس��واق راس الم�ال ال تتس�爸 مخ��اطرة مس�تقرة ف��ان إنتاجی�ة بع�د و
تك��ون مؤسس��ات اإلق��راض .س��تكون بالح��د األدن��ى تج��اري حال��ة الس��یولة أو البع��د الزمن��ي ألس��عار الفائ��دة

الزراعي باألخص ف�ي ال�دول النامی�ة مملوك�ة للحكوم�ة، ل�ذا فأنھ�ا كثی�راً م�ا تتع�رض لإلج�راءات المالی�ة 
خدم�ة اإلغ�راض السیاس�یة والمص�الح المتشددة، مثل الرقاب�ة عل�ى أس�عار الفائ�دة والص�رف، فض�الً ع�ن 

المكتس��بة، وأدى التحدی��د اإلداري لس��عر الفائ��دة إل��ى حرمانھ��ا م��ن تغطی��ة تكالیفھ��ا، كم��ا ح��د م��ن حص��ول 
أي بمعن��ى اس��تمراریة الخدم��ة الت��ي . ص��غار الم��زارعین عل��ى الخ��دمات المالی��ة الت��ي یؤدیھ��ا راس الم��ال

  .یؤدیھا راس المال للجھات المستفیدة منھ
الس�عر ال�ذي یج�ب إن تدفع�ھ الدول�ة م�ن عملتھ�ا المحلی�ة للحص�ول عل�ى عمل�ة أجنبی�ة، ھو :رفسعر الص

لغ��رض اس��تیراد منتج��ات، أو خ��دمات وھ��و ف��ي الوق��ت نفس��ھ یح��دد القیم��ة بعملتھ��ا المحلی��ة للمنتج��ات 
ویعرف سعر الصرف الحقیقي لعملة ما بأنھ السعر ال�ذي یعك�س المق�دار .والخدمات التي تنوي تصدیرھا

فإذا كانت أس�عار  قیقي النخفاض سعر صرف أو ارتفاعھ لھذه العملة أي انھ یعكس القوة الشرائیة لھاالح
عن�د ذل�ك ف�ان بع�ض المنتج�ات النباتی�ة الحقلی�ة والت�ي ت�ت爸 المت�اجرة بھ�ا ، الصرف لبلد ما أكثر من قیمتھا

المزارع�ون عل�ى رب�ح  االستیراد س�تكون دون قیمتھ�ا الحقیقی�ة، وب�ذلك سیحص�لدولیا سواء بالتصدیر أو
وھن�ا یع�د س�عر الص�رف األعل�ى قیم�ة . اقل مما یتوقعوه إذا ما تح�دد س�عر الص�رف عل�ى أس�اس الس�وق
إن ك��ل مس��تھلكي األغذی��ة وغیرھ��ا م��ن . وكأن��ھ یس��لك س��لوك ض��رائب ض��منیة عل��ى المنتج��ات الزراعی��ة

. اض أس�عار ھ�ذه الم�وادالمنتجات التجاریة یت爸 أع�انتھ爸 بش�كل مباش�رة أو غی�ر مباش�ر وذل�ك بس�بب انخف�
الم�واد الغذائی�ة، وتنق�ل ذل�ك  ألس�عارذلك یمكن تخفیف العبء عن الحكوم�ة ال�ذي تتحمل�ھ نتیج�ة دعمھ�ا ك

 أس�عار، ث�爸 یكم�ل ذل�ك المی�ل باتج�اه األس�عارالعبء على منتج�ي تل�ك الم�وارد م�ن خ�الل سیاس�ة خف�ض 
بحی�ث ی�ت爸 تفض�یل  األغذی�ةعل�ى نظ�ا爸  هت�أثیرالصرف المغالى بھا والتي یبدو فیھا االنحی�از واض�حاً ف�ي 

ل��ذا ف��ان أس��عار . مس��تھلكین الم��واد الغذائی��ة م��ن اص��ل المدین��ة عل��ى حس��اب منتج��ي ھ��ذه الم��واد ال��ریفیین
وت�ؤدي . الصرف المغالى بھا ھي السبب الرئیس في تشویھ العالقة بین القطاع الزراعي وغیر الزراعي

ل النامی�ة إل�ى خل�ق اخ�تالالت ھیكلی�ة ف�ي اقتص�ادیاتھا المغاالة ف�ي أس�عار ص�رف العم�الت المحلی�ة لل�دو
وی�ؤدي التب�این ب�ین س�عر الص�رف . الزراعیة، ویترتب على ذلك تغیرات في التركیب الس�لعي الزراع�ي

االسمي ونظیره الحقیقي إلى عد爸 استقرار أس�عار الم�واد األولی�ة الزراعی�ة وتقلب�ات ف�ي دخ�ول المنتج�ین 
إن المغاالة ف�ي أس�عار . ارتفاع تكالیف اإلنتاجیة وخفض القدرة االستیرادیةالزراعیین، ویؤدي أیضاً إلى 

الص�رف تت�أتى م�ن س�یادة ظ�اھرة التض��خ爸 ف�ي ال�دول النامی�ة الت�ي تعم��ل عل�ى تقی�د عمالتھ�ا لمنعھ�ا م��ن 
وتسود في الدول النامیة أس�عار الص�رف االس�میة . التكیف لتعكس السعر الحقیقي عند مستویات توازنیة 

عمل على سوء تخصیص الموارد االقتصادیة الزراعیة في مجاالت اإلنت�اج الزراع�ي وھ�ذا ی�ؤدي التي ت
متض�منات السیاس�ة النقدی�ة ف�ي الت�أثیر ف�ي (بدوره إلى تقید التزاید في حج爸 النتائج من ھذه الموارد إذ إن 

یع��د القن��اة حج��爸 اإلم��دادات م��ن الغ��ذاء یت��أتى م��ن ت��أثیرات س��عر الص��رف م��ن خ��الل س��عر الفائ��دة ال��ذي 
ومن ث爸 التأثیر في معدالت نمو اإلنت�اج للم�وارد االقتص�ادیة ). التقلیدیة للتأثیر في معدل النمو االقتصادي

شجع أسعار الص�رف غی�ر الحقیقی�ة إل�ى التوس�ع ف�ي االس�تیرادات للم�وارد األولی�ة الزراعی�ة ت .الزراعیة
د األجنب�ي س�وف ی�نخفض ویترت�ب عل�ى ولكن في حالة سیادة التضخ爸 في دولة م�ا ف�ان الع�رض م�ن النق�



وھ�ذا ی�ؤدي . ذلك قیا爸 تلك الدولة إلى إتباع سیاسات اقتصادیة تعمل على تقید الطل�ب عل�ى النق�د األجنب�ي
إلى إن تتراجع معھ واردات الموارد األولیة الزراعیة، إما إذا حصل عكس ذلك، ف�ان المغ�االة ف�ي س�عر 

أس��عار ال��واردات مم��ا تتراج��ع الح��وافز الس��عریة ل��دى  الص��رف للعم��الت المحلی��ة س��یؤدي إل��ى انخف��اض
المنتج��ین والمس��تثمرین ال��زراعیین وی��ؤدي ھ��ذا كل��ھ إل��ى الح��د م��ن االس��تثمار ف��ي كثی��ر م��ن القطاع��ات 
الزراعیة لعد爸 مقدرة المنتجات المحلیة عل�ى المنافس�ة ف�ي الس�وق المحل�ي ویث�بط اإلنت�اج المحل�ي ویعم�ل 

طنیین لھ��ذه الس��لع م��ن س��وق اإلنت��اج المحل��ي فیق��ل اإلقب��ال عل��ى عل��ى خ��روج كثی��ر م��ن المنتج��ین ال��و
وبم�ا إن العم�ل االقراض�ي . االقتراض، لغرض إنشاء المشاریع الزراعیة أو لزراع�ة المحاص�یل الحقلی�ة

ھو جزء من الخدمات التي تقد爸 لقطاع الزراعة، حتى وان كان لیس ھو العامل الحاس爸 في نج�اح التنمی�ة 
اإلقراض الزراعي مع الخدمات الزراعیة األخرى وحدة واحدة مترابطة لكل منھ�ا  لكن یشكل. الزراعیة

وان أی�ة عوام�ل . دوره الھا爸 والفعال وأي قصور فیھا یمكن إن یؤدي إلى إعاقة عملی�ة التنمی�ة الزراعی�ة
زراع�ي لھا تأثیر ایجابي أو سلبي على إنتاجیة المزارع تنعكس أیض�ا س�لباً أو إیجاب�ا عل�ى أداء القط�اع ال

وعلى قدرة المزارع االقتراضیة والتسدیدیة فان تأثیر أسعار الصرف على القطاع الزراعي یعني ض�مناً 
انعكاساً لھذا التأثیر بصورة تلقائیة على المستفیدین والمقترضین وعلى المؤسسات المقرضة الت�ي تس�تمد 

عل��ى المقت��رض والمؤسس��ة  قوتھ��ا م��ن ھ��ذا القط��اع ال��ذي تعام��ل مع��ھ الن م��ا ی��ؤثر عل��ى الم��زارع ی��ؤثر
  .المقرضة

وم��ن الدراس��ات الس��ابقة الت��ي تناول��ت ت��أثیر ك��ل م��ن س��عر الفائ��دة وس��عر الص��رف والتض��خ爸 عل��ى       
دراس����ة ح����ول أس����باب ع����د爸 إقب����ال الم����زارعین عل����ى   ) ١٩٦٨( Long الق����روض الزراعی����ة دراس����ة 

انی�ة الریفی�ة، ف�ي الوق�ت ال�ذي تك�ون االقتراض، وعزى ذلك إلى أسعار الفائدة العالیة ف�ي األس�واق االئتم
وتح��ت مث��ل ھ��ذه الظ��روف فان��ھ م��ن غی��ر . فی��ھ العوائ��د عل��ى راس الم��ال المس��تثمر ھ��ي مع��دالت واطئ��ة

) ١٩٨٥( Michael و  Duffyك�ل م�ن  ا إلى االقتراض، وأشارؤاالقتصادي بالنسبة للمزارعین أن یلج
عیة، وبین�ا ان�ھ ف�ي عق�د الس�بعینات ازدادت في دراستھما التي استھدفت اثر التضخ爸 على القروض الزرا

مع��دالت التض��خ爸 مم��ا أعط��ى قیم��ة غی��ر حقیقی��ة لألراض��ي الت��ي ق��دمت كض��مان مقاب��ل االقت��راض م��ن 
المصاریف الزراعیة ذات معدالت الفائدة الواطئ الت�ي ش�جعت الم�زارعین لإلقب�ال عل�ى االقت�راض م�ن 

رك��ود عل��ى مس��توى الع��ال爸 وانخف��اض مع��دل ھ��ذه المص��ارف بینم��ا ف��ي عق��د الثمانین��ات ح��دث انكم��اش و
التض��خ爸 وھبط��ت ق��ی爸 األرض وارتفع��ت مع��دالت الفائ��دة الحقیقی��ة وقیم��ة النق��ود مم��ا جع��ل الحكوم��ة ف��ي 
مأزق حول كیفیة إعادة األموال المقترضة وك�ذلك بالنس�بة للم�زارعین ح�ول كیفی�ة تس�دید ھ�ذه الق�روض 

بیش��كي أم��ا . تیج��ة س��وء أدارتھ��爸   لم��زارعھ爸خاص��ة وان معظمھ��爸 ل��爸 یس��تغلوا الق��رض بص��ورة جی��دة ن
أن الفوائد المخفضة ھي احد مزال�ق مؤسس�ات اإلق�راض الزراع�ي ف�ي البل�دان  وافبین) ١٩٨٨(وآخرون 

المنخفض��ة ال��دخل، حی��ث تتج��ھ آراء المس��ؤولین ف��ي ھ��ذه ال��دول ع��ن رس��爸 سیاس��ة ال��بالد إل��ى تق��دی爸 ھ��ذه 
یا واقتص�ادیا وللمجموع�ات المس�تھدفة الت�ي تع�د فقی�رة القروض بفوائد معقولة لألغراض الواجبة اجتماع

فقد قامت بدراسة حول تحسین ) ١٩٩٧(      لمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیةاأما ، )صغار المزارعین(
خدمات التمویل الزراعي لصغار المزارعین وتنظیم�اتھ爸 ف�ي ال�وطن العرب�ي، إذ أش�ارت الدراس�ة بوج�ھ 

ومنھ�ا السیاس�ة المالی�ة  اإلق�راض الزراع�ي ف�ي ك�ل قط�ر عرب�ي،لیة عل�ى إلى تأثیر السیاسات الك خاص
تحدید معدالت الفائدة المستوفاة من القروض الزراعیة عل�ى أھمھا وخرجت الدراسة بتوصیات  والنقدیة،

أساس التكالیف الحقیقیة لألموال المقرضة مع األخذ بعین االعتبار معدالت التضخ爸 السائدة في كل قط�ر 
، كم��ا إن ت��أثیر أس��عار الص��رف حج��ا爸 الق��روض وش��رائح المس��تفیدین والغای��ات االس��تثماریةأ اتوفق��ا لفئ��

على اإلنتاج الزراعي یعني ضمنا انعكاسا لھذا التأثیر بصورة تلقائیة على المزارعین المقترضین وعل�ى 
لتض�خ爸 اث�ر ا) ٢٠٠٠(دراسة مص�طفى المؤسسات المقرضة التي تستمد قوتھا من ھذا القطاع، وتناولت 

والفوائد المدعومة والتدخل الحكومي في سیاسة مؤسسات اإلقراض في اإلقل�ی爸 والت�ي تع�اني م�ن ض�عف 
التأثیر السلبي للتضخ爸 المتسارع الذي تعم�ل ف�ي ظل�ھ ھ�ذه المؤسس�ات ال�ذي ی�ؤدي بسبب رؤوس أموالھا 

تیاج�ات االقتراض�یة إلى تآك�ل القیم�ة الحقیقی�ة ل�رؤوس أموالھ�ا بحی�ث تص�بح غی�ر ق�ادرة عل�ى تلبی�ة االح
القیاس�یة ف�ي  باألس�عارعلى اث�ر ك�ل م�ن التض�خ爸 والمتمث�ل  ھدف البحث إلى التعرفلذا فقد . للمزارعین

وأس��عار الفائ��دة وس��عر الص��رف عل��ى الق��روض الزراعی��ة الت��ي تعط��ى لمزارع��ي ال��دول ،  ھ��ذه الدراس��ة
  .العربیة

  مواد وطرق البحث



ض والق�ر حركة وحج�爸والمتغیرات الدالة على السیاسة النقدیة  إن قیاس نمط العالقة بین متغیرات       
یتطل��ب ابت��داء تحدی��د إط��ار م��ن العالئ��ق اإلجمالی��ة الت��ي یمك��ن م��ن خاللھ��ا التنب��ؤ بتولیف��ة م��ن المتغی��رات 
االقتص�ادیة، وك�أي إط�ار یعتم�د عل�ى فك�رة النم�وذج االقتص�ادي القیاس�ي یص�بح م�ن المناس�ب إن یك��ون 

على ما تق�د爸، ف�ان تقس�ی爸 متغی�رات وبناءا   .قی爸 مرضیة لمتغیرات عرضیة أخرى التنبؤ مشروطاً بتحقق
إذ إن التنب��ؤ یك��ون . النم��وذج، إل��ى متغی��رات تابع��ة وأخ��رى مس��تقلة ل��ھ أھمی��ة كبی��رة ف��ي ھ��ذا المج��ال

وتنص�رف المتغی�رات التابع�ة ف�ي   ).التفسیریة(للمتغیرات التابعة في حالة تحدید قی爸 للمتغیرات المستقلة 
تتمث��ل المتغی��رات  المص��روفة ف��ي ال��دول العربی��ة المخت��ارة و ضالق��رو حج��爸دراس��تنا ھ��ذه إل��ى متغی��ر 

وتعد ھ�ذه الدراس�ة محاول�ة لبن�اء نم�اذج قیاس�یة  .بكل من سعر الفائدة، سعر الصرف، والتضخ爸المستقلة 
حج�爸 الق�روض  ف�ي متغی�رللسیاس�ة النقدی�ة بھذا االتجاه، بحیث یمك�ن م�ن خاللھ�ا معرف�ة اث�ر المتغی�رات 

   .المصروفة في الدول العربیة
ھ��و ال��ذي ت��爸  ١٩٩٩ خ��الل س��نة ص��روفة ف��ي ال��دول العربی��ةلم اض والق��ر حج��爸إن  :Yالمتغیإإر التإإابع 

خاللھ�ا معظ�爸 ال�دول العربی�ة ص�رفت  الس�نة ألن ه، وت�爸 اختی�ار ھ�ذتحدیده كمتغی�ر ت�ابع ف�ي ھ�ذا التحلی�ل
ا س��وریو الس��ودانو الس��عودیةو الجزائ��رو ت��ونسو البح��رینو  ردناأل (ق��روض زراعی��ة وھ��ي ك��ل م��ن 

ت���爸 تقس���ی爸 الق���روض ).  ال���یمنو موریتانی���او المغ���ربو    مص���ر و لیبی���او فلس���طینو عم���انو الع���راقو
 爸المصروفة حسب آجالھ�ا وحس�ب الغ�رض وحس�ب المص�در، وحس�ب م�ا موض�حة ف�ي الج�داول الت�ي ت�

لإلحص���اءات الزراعی���ة العربی���ة، إع���دادھا م���ن قب���ل الباحث���ة، مص���در البیان���ات م���ن الكت���اب الس���نوي 
  .٢٢/٢٠٠٢مجلد

  :تضمن التحلیل المتغیرات المستقلة آالتیة :المتغیرات المستقلة
X1  = ،سإإعر الفائإإدةX2  = ،سإإعر الصإإرفX3  = التضإإخم) 爸القیاس��یة لألس��عار لع��ا 爸١٩٩٩األرق��ا (

دی�ة المتمثل�ة ب�المتغیرات والنتخاب الدالة للتعبیر عن العالقة بین حج爸 القروض المصروفة والسیاس�ة النق
كأفض�ل دال�ة بن�اًء عل�ى تفوقھ�ا باالختب�ارات المزدوج�ة  المس�تقلة الم�ذكورة ت�爸 اختی�ار الدال�ة اللوغارتمی�ة

ف��ي  ولموافقتھ��ا للمنط��ق االقتص��ادي م��ن حی��ث ق��ی爸 وإش��ارات مع��امالت انح��دارھا) R2.F.T(اإلحص��ائیة 
المصروفة ث爸 عل�ى الق�روض المص�روفة حس�ب تحلیل اثر السیاسة النقدیة على كل من إجمالي القروض 

:                                                المخت��������ارالنم��������وذج اللوغ��������ارتمي آجالھ��������ا وحس��������ب الغ��������رض وحس��������ب المص��������در وك��������ان 
Ln   Y = f (Ln X1, Ln X2, Ln X3)  

    
  النتائج والمناقشة  

المصإإروفة فإإي الإإدول  ض الزراعیإإةإجمإإالي القإإرونتإإائج التحلیإإل ألثإإر السیاسإإة النقدیإإة علإإى :أوال
إجم�الي الق�روض المالی�ة والنقدی�ة عل�ى  ةبعد تطبیق الصیغة المذكورة آنفا في تقدیر أثر السیاس�: العربیة

  :اخذ النموذج الشكل األتي) ١الجدول(١٩٩٩المصروفة في الدول العربیة خالل عا爸  الزراعیة
Log y =0.87+ 0.041logX1 - 0.052logX2 - 0.239logX3   
t:       (3.862)       (2.153)    (-2.165)          (-1.867)    

R2=0.38   D.W=2.151   F=20.214  
م�ن %) ٣٨(مش�یراً إل�ى أن  )٠.٣٨(قد بلغت قیمتھ ) R2(من ھذه الدالة أن معامل التحدید  ضحیت      

تع�زى إل�ى العوام�ل ربی�ة المصروفة ف�ي ال�دول الع الزراعیةإجمالي القروض التغییرات التي تطرأ على 
تع�زى إل�ى عوام�ل أخ�رى ل�爸 تخض�ع للقی�اس ف�ي ھ�ذه %) ٦٢(المستقلة المذكورة في الدالة وتبقى نس�بة 

إلى معنوی�ة الدال�ة ) F(وأشار اختبار  .والى متغیرات أخرى تقع ضمن مفھو爸 المتغیر العشوائيالدراسة 
وافقتھ��ا للمنط��ق االقتص��ادي م��ن حی��ث كك��ل، أم��ا مع��امالت االنح��دار للعوام��ل المس��تقلة فق��د أظھ��رت م

فقد أثبت�ت معنویت�ھ اإلحص�ائیة عن�د مس�توى معنوی�ة ) X1( سعر الفائدة إشاراتھا، فالنسبة لمعامل انحدار
ف�ان حج�爸 الق�روض المص�روفة %) ١(بنس�بة  س�عر الفائ�دةویشیر إلى أن زی�ادة ) t(من اختبار ) ٠0٠٥(

ض الزراعی�ة وذل�ك الن كلم�ا زاد مع�دل س�عر الفائ�دة بالنسبة لمؤسسات اإلقرا %)٠0٠٤١(تزداد بنسبة 
م���ن س���عر الفائ���دة إل���ى مبل���غ الق���رض  بازدادت مب���الغ الق���روض المص���روفة حی���ث یض���اف م���ا یحتس���

إل��ى معنویت��ھ ) t(فأش��ار اختب��ار ) X2( س��عر الص��رف أم��ا معام��ل االنح��دار .المص��روف للم��زارعین
أي  %)١(بنس�بة  أس�عار الص�رف، فزی�ادة م�ن ھ�ذا االختب�ار) ٠0٠٥(اإلحصائیة عن�د مس�توى المعنوی�ة 

الن ھذه المغاالة تؤدي إلى تثب�یط  %)٠.٠٥٢(بنسبة  صروفة تنخفضض المولقرا حج爸فان  المغاالة بھا
التض��خ爸  أم�ا معام��ل االنح�دار .اإلنت�اج المحل�ي وبالت��الي ی�ؤدي إل�ى انخف��اض حج�爸 الق��روض المص�روفة



ویش��یر زی��ادة ) ٠0٠٥(عن��د مس��توى المعنوی��ة ) t(تب��ار فق��د أثبت��ت معنوی��ة باخ) X3( )األس��عار القیاس��یة(
ی��ؤدي إل��ى  爸وذل��ك الن التض��خ %)٠.٢٣٩(بنس��بة ت��نخفض ض والق��ر حج��爸ف��ان %) ١(بنس��بة  تض��خ爸ال

قد أتضح ان�ھ أكث�ر العوام�ل ) التضخ爸(وھذا العامل المستقل األخیر  تآكل رأس مال المؤسسات المقرضة
     .صروفة في الدول العربیةالمراعیة الزض والقرإجمالي  حج爸المؤثرة على مقدار 

  ١٩٩٩الزراعیة المصروفة في الدول العربیة خالل عا爸 إجمالي القروض ):١(الجدول             
  

 الدولة
  القروض

 بمالیین الدوالرات
  سعر الفائدة

 
  سعر الصرف

 دوالر
 الرق爸 القیاسي

 ١٠٣ ١0٤١٢ ٠0٠٦٨٠  ٢٠٩0٦٤ ردناأل
 ١٠١ ٢0٦٤٥٥ ٠0٠٣٣٠  ٠0٤٤ حرینالب

 ١٥٠ ٠0٨٤١٥ ٠0٠٨٥٠ ١٣٣٤0٠٤ تونس
 ٢٧٧٠٣٥ ٠0٠١٧٣ ٠0١٦١٠  ١٤0٤٩ الجزائر

 ١١٩ ٠0٢٦٧٠ ٠0٠٠٠١  ٢٤١0١٠ السعودیة
 ٢٢٣٣٦ ٠0٠٠٥٠ ٠0٠٠٠١  ١٢0٦٩ السودان
 ١٦٣ ٠0٠٢١٧ ٠0٠٦٥٠  ٢٢١0٩٣ سوریا
 ٢٢٣٢٨ ٠0٠٠٠١ ٠0١٥٠٠  ٥0٣٨ العراق
 ١٠٣ ٢0٥٩٠٠ ٠0٠٥٠٠  ٢0١٧ عمان

 ١٠٢ ١0٤٣٠٠ ٠0٠٦٨٠  ١٦0٠٢ فلسطین
 ١٠٣ ٢0١١٦٠ ٠0٠٣٦٠  ٥٧0٥٦ لیبیا

 ١٢٠ ٠0٢٩٤٩ ٠0١٢٠٠ ٢٦١٢0٦٧ مصر
 ١٥٧ ٠0١٠٢٠ ٠0١٠٥٠  ٢٣٧0٢٥ المغرب

 ٢٢٣٤٨ ٠0٠٠٥٣ ٠0٨٠٠  ٥٩0٠١ موریتانیا
 ١٠٠ ٠0٠٠٦٢ ٠0٠٦٦٠  ٦0٧٩ الیمن
فة فإي الإدول القصیرة األجل المصرو القروض الزراعیةنتائج التحلیل ألثر السیاسة النقدیة على :ثانیا

 الق�روض الزراعی�ةالمالی�ة والنقدی�ة عل�ى  ةبعد تطبیق الص�یغة الم�ذكورة ف�ي تق�دیر أث�ر السیاس�: العربیة
 爸اخذ النموذج الشكل األتي) ٢الجدول(١٩٩٩القصیرة األجل المصروفة في الدول العربیة خالل عا:  

Log y =1.02+ 0.036logX1 - 0.058logX2 - 0.125logX3   
t:       (4.001)       (1.998)    (-2.950)          (-2.015)    

                   F: 19.221 D.W:1.863   R2:0.40    
نالحظ أن ھذه الدالة مشابھة للنموذج السابق وذلك ألن معظ�爸 الق�روض الزراعی�ة المص�روفة ف�ي       

 爸ھ�ذه الدال�ة أن معام�ل  م�ن ض�حیتو ، )ق�روض موس�میة(قص�یرة األج�ل  ١٩٩٩الدول العربیة خالل عا
الق�روض م�ن التغیی�رات الت�ي تط�رأ عل�ى %) ٤٠(مش�یراً إل�ى أن  )٠.٤٠(قد بلغت قیمتھ ) R2(التحدید 

تع�زى إل�ى العوام�ل المس�تقلة  ١٩٩٩القصیرة األجل المصروفة في ال�دول العربی�ة خ�الل ع�ا爸  الزراعیة
أخ��رى ل��爸 تخض��ع للقی��اس ف��ي ھ��ذه تع��زى إل��ى عوام��ل %) ٦٠(الم��ذكورة ف��ي الدال��ة وتبق��ى نس��بة        

إلى معنوی�ة الدال�ة ) F(وأشار اختبار  .والى متغیرات أخرى تقع ضمن مفھو爸 المتغیر العشوائيالدراسة 
كك��ل، أم��ا مع��امالت االنح��دار للعوام��ل المس��تقلة فق��د أظھ��رت موافقتھ��ا للمنط��ق االقتص��ادي م��ن حی��ث 

قد أثبت�ت معنویت�ھ اإلحص�ائیة عن�د مس�توى معنوی�ة ف) X1( سعر الفائدة إشاراتھا، فالنسبة لمعامل انحدار
ف��ان حج��爸 الق��روض القص��یرة %) ١(بنس��بة  س��عر الفائ��دةویش��یر إل��ى أن زی��ادة ) t(م��ن اختب��ار ) ٠0٠٥(

بالنس�بة لمؤسس�ات اإلق�راض الزراعی�ة وذل�ك الن كلم�ا زاد  %)٠0٠٣٦(تزداد بنس�بة األجل المصروفة 
من سعر الفائ�دة إل�ى مبل�غ  بمصروفة حیث یضاف ما یحتسمعدل سعر الفائدة ازدادت مبالغ القروض ال

إلى معنویت�ھ ) t(فأشار اختبار ) X2( سعر الصرف أما معامل االنحدار .القرض المصروف للمزارعین
أي  %)١(بنس�بة  أس�عار الص�رفم�ن ھ�ذا االختب�ار، فزی�ادة ) ٠0٠٥(اإلحصائیة عن�د مس�توى المعنوی�ة 

الن ھذه المغاالة تؤدي إلى تثب�یط  %)٠0٠٥٨(بنسبة  وفة تنخفضصرض المولقرا حج爸فان  المغاالة بھا
ی�ؤدي ھ�ذا  ياإلنتاج المحلي وتقلل من زراعة المحاصیل النقدیة مثل محص�ولي الحنط�ة والش�عیر وبالت�ال

 )األسعار القیاس�یة(التضخ爸  أما معامل االنحدار .إلى انخفاض حج爸 القروض القصیرة األجل المصروفة
)X3 (نویة باختبار فقد أثبتت مع)t ( عند مستوى المعنویة)٠0٠٥ (ویش�یر زی�ادة ال爸بنس�بة  تض�خ)١ (%



یؤدي إلى تآكل رأس مال المؤسس�ات  爸وذلك الن التضخ %)٠.١٢٥(بنسبة تنخفض ض والقر حج爸فان 
 حج�爸قد أتض�ح ان�ھ أكث�ر العوام�ل الم�ؤثرة عل�ى مق�دار ) التضخ爸(وھذا العامل المستقل األخیر  المقرضة
  .صروفة في الدول العربیةالمزراعیة القصیرة األجل ال القروض

  
  ١٩٩٩األجل المصروفة في الدول العربیة خالل عا爸 القصیرة  الزراعیة لقروضا): ٢(الجدول
  

  الدولة
  القروض

  بمالیین الدوالرات
  سعر الفائدة

  
  سعر الصرف

  دوالر
  الرق爸 القیاسي

  ٣١٤  ١0٤١٢  ٠0٠٥٦٠  ٢٣0٦٤٠٠  األردن
  ٢٨٥  ٢0٦٤٥٥  ٠0٠٣٠٠  ٠0٣٧٠٠  البحرین

  ١٦٤  ٠0٨٤١٥  ٠0٠٨١٠  ٦٥٥0١٣٠٠  تونس
  ١٤٥٠٠  ٠0٠١٧٣  ٠0١٥٠٠  ١٣0٠٢٠٠  الجزائر

  ٢٦٠٠  ٠0٢٦٧٠  ٠0٠٠٠١  ٦٢0٩٣٠٠  السعودیة
  ١١٨٠٠  ٠0٠٠٥٠  ٠0٠٠٠١  ١٢0٣٠٠٠  السودان
  ١٣٢٧٥  ٠0٠٢١٧  ٠0٠٤٠٠  ١٩٠0٢٢  سوریا
  ٣٧٥٠٠  ٠0٠٠٠١  ٠0١٢٠٠  ٤0٣٠  العراق

  ١٣٤٥٠  ٢0٥٩٠٠  ٠0٠٤٠٠  ١0١٩  انعم
  ٣١٤  ١0٤٣٠٠  ٠0٠٥٦٠٠  ١0٤٣  فلسطین

  ٢٦٩٦  ٢0١١٦٠  ٠0٠٣٥٠  ٣١0١١  لیبیا
  ٦١٩٦  ٠0٢٩٤٩  ٠0١١٥٠  ١٩٥٧0٧٨  مصر

  ٤٨٩٨  ٠0١٠٢٠  ٠0١٠٠٠  ١٧٩0٠٩  المغرب
  ٧٠٠٠٠  ٠0٠٠٥٣  ٠0٠٧٠٠  ٤٩0٩٨  موریتانیا

  ٦٩٠٠٠  ٠0٠٠٦٢  ٠0٠٧٠٠  ١0١٢  الیمن
  

الطویلة األجإل المصإروفة فإي الإدول  الزراعیةالقروض نتائج التحلیل ألثر السیاسة النقدیة على :ثالثا
 الق�روض الزراعی�ةالمالی�ة والنقدی�ة عل�ى  ةبعد تطبیق الص�یغة الم�ذكورة ف�ي تق�دیر أث�ر السیاس�: العربیة

) ق���روض مش���اریع الث���رة الحیوانی���ة ومش���اریع البس���تنة والمك���ائن واآلالت الزراعی���ة(الطویل���ة األج���ل 
 爸اخذ النموذج الشكل األتي) ٣الجدول(١٩٩٩المصروفة في الدول العربیة خالل عا:  

Log y =0.84+ 0.151logX1 + 0.320logX2 + 0.114logX3   
t:       (3.900)       (1.906)        (2.59)             (1.766)    
R2:0.32 F: 21.358 D.W:2.961 

م�ن %) ٣٢(إل�ى أن  مش�یراً  )٠.٣٢(ق�د بلغ�ت قیمت�ھ ) R2(من ھذه الدالة أن معام�ل التحدی�د  ضحیت    
تع�زى إل�ى العوام�ل المصروفة ف�ي ال�دول العربی�ة  الزراعیةإجمالي القروض التغییرات التي تطرأ على 

تع�زى إل�ى عوام�ل أخ�رى ل�爸 تخض�ع للقی�اس ف�ي ھ�ذه %) ٦٨(المستقلة المذكورة في الدالة وتبقى نس�بة 
إلى معنوی�ة الدال�ة ) F(ر اختبار وأشا .والى متغیرات أخرى تقع ضمن مفھو爸 المتغیر العشوائيالدراسة 

كك��ل، أم��ا مع��امالت االنح��دار للعوام��ل المس��تقلة فق��د أظھ��رت موافقتھ��ا للمنط��ق االقتص��ادي م��ن حی��ث 
فقد أثبت�ت معنویت�ھ اإلحص�ائیة عن�د مس�توى معنوی�ة ) X1( سعر الفائدة إشاراتھا، فالنسبة لمعامل انحدار

ف�ان حج�爸 الق�روض المص�روفة %) ١(بنس�بة  لفائ�دةس�عر اویشیر إلى أن زی�ادة ) t(من اختبار ) ٠0٠٥(
بالنسبة لمؤسسات اإلقراض الزراعی�ة وذل�ك الن كلم�ا زاد مع�دل س�عر الفائ�دة  %)٠0١٥١(تزداد بنسبة 

م��ن س��عر الفائ��دة إل��ى مبل��غ الق��رض  بازداد حج��爸 مب��الغ الق��روض المص��روفة حی��ث یض��اف م��ا یحتس��
إل�ى ) t(فأش�ار اختب�ار ) X2( س�عر الص�رف نحدارأما معامل اال .المصروف للمزارعین كما ذكر سابقا

بنس��بة  أس��عار الص��رفم��ن ھ��ذا االختب��ار، فزی��ادة ) ٠0٠٥(معنویت��ھ اإلحص��ائیة عن��د مس��توى المعنوی��ة 
الن ھ�ذه المغ�االة ف�ي ھ�ذه  %)٠.٣٢(بنسبة  صروفة تزدادض المولقرا حج爸فان  أي المغاالة بھا %)١(

ى المنافس��ة ف��ي األس��واق الخارجی��ة الرتف��اع كلف��ة اإلنت��اج الحال��ة تح��د م��ن ق��درة المنتج��ات المص��درة عل��
العالیة المحس�وبة بوح�دات النق�د المحلی�ة المرتفع�ة، وق�د تض�طر الدول�ة للح�د م�ن االس�تیراد لمن�ع إغ�راق 

إل�ى زی�ادة اإلنت�اج المحل�ي وبالت�الي ی�ؤدي إل�ى زی�ادة اإلقب�ال  يالمنتجات الزراعی�ة ف�ي الس�وق مم�ا ی�ؤد



فقد أثبتت معنویة باختب�ار ) X3( )األسعار القیاسیة(التضخ爸  أما معامل االنحدار .علىاالقراض الزراعي
)t ( عند مستوى المعنویة)٠0٠٥ (ویشیر زیادة ال爸بنس�بة  تض�خ)ف�ان %) ١爸بنس�بة ت�زداد ض والق�ر حج�
وذلك الن المزارعین یقبلون عل�ى اإلق�راض الطوی�ل األج�ل لمع�رفتھ爸  مس�تقبال س�تنخفض  %)٠.١١٤(

الزراعی��ة ض والق��ر حج��爸عل��ى مق��دار كث��ر ت��أثیرا والعام��ل المس��تقل األق��رض المص��روف لھ��爸، قیم��ة ال
    .)سعر الصرف( وصروفة في الدول العربیة، ھالمالطویلة األجل 

  
   ١٩٩٩المصروفة في الدول العربیة خالل عا爸  األجل طویلةالالزراعیة  القروض):٣(الجدول
  

  الدولة
  القروض

  بمالیین الدوالرات
  ئدةسعر الفا
  

  سعر الصرف
  دوالر

  الرق爸 القیاسي

  ١٠٤٣  ١0٤١٢  ٠0٨٠٠  ١٨٦0٠٠٠  األردن
  ٥٥٧  ٢0٦٤٥٥  ٠0٠٣٧٠  ٠0٠٦٠  البحرین

  ٢٩٨٧  ٠0٨٤١٥  ٠0٠٩٠٠  ٦٧٨0٩١٠  تونس
  ١٩١٦٦٧  ٠0٠١٧٣  ٠0١٨٠٠  ١0٤٧٠  الجزائر

  ٨٣٩٦  ٠0٢٦٧٠  ٠0٠٠٠١  ١٧٨0١٧٠  السعودیة
  ٣٧٣٤١٧  ٠0٠٠٥٠  ٠0٠٠٠١  ٠0٣٩٠  السودان
  ٢٧٩٥  ٠0٠٢١٧  ٠0٠٥٥٠  ٣١0٧١٠  سوریا
  ١٤٨١٦٧  ٠0٠٠٠١  ٠0١٨٠٠  ١0٠٨٠  العراق
  ٥٠٤  ٢0٥٩٠٠  ٠0٠٦٠٠  ٠0٩٨٠  عمان

  ١٠٤٣  ١0٤٣٠٠  ٠0٠٨٠٠٠  ١٤0٥٩٠  فلسطین
  ٢٦٠٩  ٢0١١٦٠  ٠0٠٤٥٠  ٢٦0٤٥٠  لیبیا

  ٥٠١١  ٠0٢٩٤٩  ٠0١٢٥٠  ٦٥٤0٨٩٠  مصر
  ١٧٩٥٨  ٠0١٠٢٠  ٠0١١٠٠  ٥٨0١٦٠  المغرب

  ٢٤٠١٥٠  ٠0٠٠٥٣  ٠0٠٩٠٠  ٩0٠٣٠  انیاموریت
  ٢٣٠١٩٠  ٠0٠٠٦٢  ٠0٠٩١٠  ٥0٠٥٩  الیمن

  
المصإإروفة فإإي الإإدول العربیإإة  القإإروض الزراعیإإةنتإإائج التحلیإإل ألثإإر السیاسإإة النقدیإإة علإإى :رابعإإا

 المالی��ة والنقدی��ة عل��ى ةبع��د تطبی��ق الص��یغة الم��ذكورة ف��ي تق��دیر أث��ر السیاس��:  لغإإرض ا邦نتإإاج النبإإاتي
) ٤الج�دول(١٩٩٩النب�اتي ف�ي ال�دول العربی�ة خ�الل ع�ا爸  المصروفة لغ�رض اإلنت�اج القروض الزراعیة

  :اخذ النموذج الشكل األتي
  

Log y =1.963+ 0.021logX1 + 0.167logX2 + 0.073logX3   
t:       (3.804)       (2.516)             (1.845)             (1.910)    
R2:0.39   F:24.213  D.W:2.633  

م�ن %) ٣٩(مش�یراً إل�ى أن  )٠.٣٩(ق�د بلغ�ت قیمت�ھ ) R2(عام�ل التحدی�د من ھ�ذه الدال�ة أن م ضحیت  .
تع�زى إل�ى العوام�ل المصروفة ف�ي ال�دول العربی�ة  الزراعیةإجمالي القروض التغییرات التي تطرأ على 

تع�زى إل�ى عوام�ل أخ�رى ل�爸 تخض�ع للقی�اس ف�ي ھ�ذه %) ٦١(المستقلة المذكورة في الدالة وتبقى نس�بة 
إلى معنوی�ة الدال�ة ) F(وأشار اختبار  .رات أخرى تقع ضمن مفھو爸 المتغیر العشوائيوالى متغیالدراسة 

كك��ل، أم��ا مع��امالت االنح��دار للعوام��ل المس��تقلة فق��د أظھ��رت موافقتھ��ا للمنط��ق االقتص��ادي م��ن حی��ث 
ق�د ف) X1( سعر الفائدة فالنسبة لمعامل انحدار ونالحظ إن ھذا النموذج مشابھ للنموذج السابق، إشاراتھا،

 س�عر الفائ�دةویشیر إل�ى أن زی�ادة ) t(من اختبار ) ٠0٠٥(أثبتت معنویتھ اإلحصائیة عند مستوى معنویة 
بالنس��بة لمؤسس��ات اإلق��راض  %)٠0٠٢١(ت��زداد بنس��بة ف��ان حج��爸 الق��روض المص��روفة %) ١(بنس��بة 

ف م��ا الزراعی��ة وذل��ك الن كلم��ا زاد مع��دل س��عر الفائ��دة ازدادت مب��الغ الق��روض المص��روفة حی��ث یض��ا
 س�عر الص�رف أم�ا معام�ل االنح�دار .من سعر الفائدة إل�ى مبل�غ الق�رض المص�روف للم�زارعین بیحتس

)X2 ( فأشار اختبار)t ( إلى معنویتھ اإلحصائیة عند مستوى المعنویة)من ھذا االختبار، فزی�ادة ) ٠0٠٥
بنس��بة  ض��اص��روفة ت��زداد أیض المولق��را حج��爸ف��ان  أي المغ��االة بھ��ا %)١(بنس��بة    أس��عار الص��رف

األس��عار (التض��خ爸  أم��ا معام��ل االنح��دارل��نفس األس��باب الت��ي ذك��رت ف��ي النم��وذج الس��ابق،  %)٠.١٦٧(



 تض��خ爸ویش��یر زی��ادة ال) ٠0٠٥(عن��د مس��توى المعنوی��ة ) t(فق��د أثبت��ت معنوی��ة باختب��ار ) X3( )القیاس��یة
لنم�وذج الس�ابق ولنفس السبب الذي ذكر ف�ي ا %)٠.٠٧٣(بنسبة تزداد ض والقر حج爸فان %) ١(بنسبة 

 أیضا فضال عن أن أقساط ق�روض إنش�اء البس�اتین خاص�ة تس�تحق بع�د مھل�ة ألتق�ل ع�ن خم�س س�نوات،
ض والق��رحج��爸 ق��د أتض��ح ان��ھ أكث��ر العوام��ل الم��ؤثرة عل��ى مق��دار ) س��عر الص��رف(عام��ل كم��ا وان و

  .صروفة لغرض اإلنتاج النباتي في الدول العربیةالمالزراعیة 
  

  ١٩٩٩عیة المصروفة في الدول العربیة لغرض اإلنتاج النباتي خالل عا爸 القروض الزرا):٤(الجدول
  

المصإإروفة فإإي الإإدول العربیإإة  القإإروض الزراعیإإةنتإإائج التحلیإإل ألثإإر السیاسإإة النقدیإإة علإإى :خامسإإا
المالی��ة والنقدی��ة عل��ى  ةذكورة ف��ي تق��دیر أث��ر السیاس��بع��د تطبی��ق الص��یغة الم��: لغإإرض ا邦نتإإاج الحیإإواني

) ٥الج�دول(١٩٩٩المصروفة لغرض اإلنتاج الحیواني في الدول العربی�ة خ�الل ع�ا爸  القروض الزراعیة
  :اخذ النموذج الشكل األتي

Log y =2.57- 0.941logX1 + 0.655logX2 + 0.879logX3   
t:       (3.242)       (-2.301)    ( 1.925 )          ( 2.133)    
R2:0.29  F:19.213  D.W:1.57 

%) ٢٩(مش�یراً إل�ى أن  )٠.٢٩(قد بلغ�ت قیمت�ھ ) R2(أن معامل التحدید  نالحظ في ھذه الدالة   
القص�یرة األج�ل المص�روفة ف�ي ال�دول العربی�ة خ�الل  الزراعی�ةالق�روض من التغییرات التي تطرأ على 

 爸تع�زى إل�ى عوام��ل %) ٧١(الم�ذكورة ف�ي الدال�ة وتبق�ى نس�بة تع�زى إل�ى العوام�ل المس�تقلة  ١٩٩٩ع�ا
 .وال�ى متغی�رات أخ�رى تق�ع ض�من مفھ�و爸 المتغی�ر العش�وائيأخرى ل爸 تخض�ع للقی�اس ف�ي ھ�ذه الدراس�ة 

إلى معنویة الدالة ككل، أما معامالت االنحدار للعوامل المستقلة فقد أظھ�رت موافقتھ�ا ) F(وأشار اختبار 
فق�د أثبت�ت معنویت�ھ ) X1( س�عر الفائ�دة إش�اراتھا، فالنس�بة لمعام�ل انح�دار للمنطق االقتص�ادي م�ن حی�ث

%) ١(بنس�بة  س�عر الفائ�دةویش�یر إل�ى أن زی�ادة ) t(من اختبار ) ٠0٠٥(اإلحصائیة عند مستوى معنویة 

بالنس���بة  %)٠0٩٤١(بنس���بة      ف���ان حج���爸 الق���روض المص���روفة لغ���رض اإلنت���اج الحی���واني ت���نخفض
راعیة وذل�ك الن مع�دل أس�عار الفائ�دة الت�ي تؤخ�ذ عل�ى ق�روض مش�اریع الث�روة لمؤسسات اإلقراض الز

 . الحیوانیة مرتفعة مما یع�زف عنھ�ا المزارع�ون وب�ذلك یق�ل حج�爸 الق�روض الت�ي تص�رف لھ�ذا الغ�رض
إل��ى معنویت��ھ اإلحص��ائیة عن��د مس��توى ) t(فأش��ار اختب��ار ) X2( س��عر الص��رف أم��ا معام��ل االنح��دار

 حج��爸ف��ان  أي المغ��االة بھ��ا %)١(بنس��بة  أس��عار الص��رفا االختب��ار، فزی��ادة م��ن ھ��ذ) ٠0٠٥(المعنوی��ة 
لنفس األسباب التي ذكرت في النم�اذج الس�ابقة ك�ذلك  %)٠0٦٥٥(بنسبة       صروفة تزدادض المولقرا

  
  الدولة

  القروض
  بمالیین الدوالرات

  سعر الفائدة
  

  سعر الصرف
  دوالر

  الرق爸 القیاسي

  ٥٠٧  ١0٤١٢  ٠0٠٥٦٠  ١٤٥0٦١  األردن
  ٢٨٧  ٢0٦٤٥٥  ٠0٠٣٠٠  ٠0٣٥  البحرین

  ٦٣٨  ٠0٨٤١٥  ٠0٠٨١٠  ١٣٣٠0٠٣  تونس
  ٤٥٢٥٠  ٠0٠١٧٣  ٠0١٥٠٠  ١٢0٤٦  الجزائر

  ٢٧٠٠  ٠0٢٦٧٠  ٠0٠٠٠١  ٢١٢0٨٢  السعودیة
  ١١٨٠٠٠  ٠0٠٠٥٠  ٠0٠٠٠١  ٩0١٠  السودان
  ٢٣٨٣٣  ٠0٠٢١٧  ٠0٠٤٠٠  ٢٠٩0٦٥  سوریا
  ٣٧٥٠٠  ٠0٠٠٠١  ٠0١٢٠٠  ٥0٠٨  العراق
  ٢٨٦  ٢0٥٩٠٠  ٠0٠٤٠٠  ٦0٣٠  عمان

  ٥٠٢  ١0٤٣٠٠  ٠0٥٦٠  ١٥0٩٨  فلسطین
  ٢٥٣٣  ٢0١١٦٠  ٠0٣٥٠  ٤٧0٣٧  لیبیا

  ١٢٦٠  ٠0٢٩٤٩  ٠0١١٥٠  ١٦٤٤0٩١  مصر
  ٥٠٥٦  ٠0١٠٢٠  ٠0١٠٠٠  ١٤١0٠٥  المغرب

  ٢٢٣٤٨  ٠0٠٠٥٣  ٠0٠٧٠٠  ٥٧0٩٧  موریتانیا
  ٥٩٠٠٠  ٠0٠٠٦٢  ٠0٠٧٠٠  ٥0٢٩  الیمن



عن�د مس�توى ) t(فق�د أثبت�ت معنوی�ة باختب�ار ) X3() األسعار القیاس�یة(التضخ爸  معامل االنحدارل بالنسبة
وذل�ك الن  وذلك الن قروض مشاریع الثروة الحیوانیة معظمھا قروض طویلة األج�ل،) ٠0٠٥(ة المعنوی

س�عر (ولعام�ل المس�تقل األیتضح إن و قروض مشاریع الثروة الحیوانیة معظمھا قروض طویلة األجل،
ص��روفة لغ��رض اإلنت��اج المالزراعی��ة  الق��روض حج��爸ان��ھ أكث��ر العوام��ل الم��ؤثرة عل��ى مق��دار ) الفائ��دة

  .یواني في الدول العربیةالح
  

  ١٩٩٩القروض الزراعیة المصروفة في الدول العربیة لغرض اإلنتاج الحیواني خالل عا爸 ):٥(الجدول
  

  الدولة
  القروض

  بمالیین الدوالرات
  سعر الفائدة

  
  سعر الصرف

  دوالر
  الرق爸 القیاسي

  ١٣٠٢  ١0٤١٢  ٠0٠٦٨٠  ٦٤0٠٢  األردن
  ٦٦٦  ٢0٦٤٥٥  ٠0٠٣٣٠  ٠0٠٨  البحرین

  ٣٥٩٣  ٠0٨٤١٥  ٠0٠٨٥٠  ١0٠١  تونس
  ٢٤٩٥٠٠  ٠0٠١٧٣  ٠0١٦١٠  ٢0٠٣  الجزائر

  ١١٧٧٣  ٠0٢٦٧٠  ٠0٠٠٠١  ٢٨0٢٨  السعودیة
  ٣٧٣٤١٧  ٠0٠٠٥٠  ٠0٠٠٠١  ٣0٥٩  السودان
  ٩٣٦٦٧  ٠0٠٢١٧  ٠0٠٦٥٠  ١٢0٢٨  سوریا
  ١٧٠٨٣٣  ٠0٠٠٠١  ٠0١٥٠٠  ٠0٣٠  العراق
  ٦٥٠  ٢0٥٩٠٠  ٠0٠٥٠٠  ٠0١٢  عمان

  ١٤٠١  ١0٤٣٠٠  ٠0٠٦٨٠  ٠0٠٤  سطینفل
  ٢٧٧٠  ٢0١١٦٠  ٠0٣٦٠  ١٠0١٨  لیبیا

  ٦٤٨٩  ٠0٢٩٤٩  ٠0١٢٠٠  ٩٦٧0٧٥  مصر
  ٢٥٥٤٠  ٠0١٠٢٠  ٠0١٠٥٠  ٤٦0٢١  المغرب

  ٣١٠٦٦٤  ٠0٠٠٥٣  ٠0٨٠٠  ١0٠٥  موریتانیا
  ٣٠٢٦٦٧  ٠0٠٠٦٢  ٠0٦٦٠  ١0٥٠  الیمن

  
عیإة المصروفة من المصارف الزراالقروض الزراعیةنتائج التحلیل ألثر السیاسة النقدیة على :سادسا

الق�روض المالی�ة والنقدی�ة عل�ى  ةبعد تطبیق الص�یغة الم�ذكورة ف�ي تق�دیر أث�ر السیاس�: في الدول العربیة
اخ��ذ ) ٦الج��دول(١٩٩٩المص��روفة ف��ي ال��دول العربی��ة م��ن المص��ارف الزراعی��ة خ��الل ع��ا爸  الزراعی��ة

  :النموذج الشكل األتي
Log y =0.57- 0.012logX1 + 0.146logX2 - 0.284logX3   
t:       (4.331)       (-1.9045)    ( 2.408)          ( -1.808)    
R2:0.33  F:20.691  D.W:1.70 

م�ن %) ٣٣(مش�یراً إل�ى أن  )٠.٣٣(ق�د بلغ�ت قیمت�ھ ) R2(من ھذه الدالة أن معام�ل التحدی�د  ضحیت    
لزراعی�ة المص�روفة ف�ي ال�دول العربی�ة م�ن المص�ارف ا الزراعی�ةالق�روض  التغییرات التي تط�رأ عل�ى

تعزى إلى عوامل أخرى ل爸 تخض�ع %) ٦٧(تعزى إلى العوامل المستقلة المذكورة في الدالة وتبقى نسبة 
) F(وأش�ار اختب�ار  .والى متغیرات أخ�رى تق�ع ض�من مفھ�و爸 المتغی�ر العش�وائيللقیاس في ھذه الدراسة 

ت موافقتھا للمنطق االقتصادي إلى معنویة الدالة ككل، أما معامالت االنحدار للعوامل المستقلة فقد أظھر
فقد أثبتت معنویتھ اإلحصائیة عند مس�توى ) X1( سعر الفائدة من حیث إشاراتھا، فالنسبة لمعامل انحدار

ف��ان حج��爸 الق��روض %) ١(بنس��بة  س��عر الفائ��دةویش��یر إل��ى أن زی��ادة ) t(م��ن اختب��ار ) ٠0٠٥(معنوی��ة 
قراض الزراعیة وذلك الن كلم�ا زاد مع�دل بالنسبة لمؤسسات اإل %)٠0٠١٢(بنسبة  المصروفة تنخفض

س�عر الفائ�دة ق��ل إقب�ال الم��زارعین عل�ى الق��روض الزراعی�ة م��ن المص�ارف الزراعی��ة وذل�ك الن أغلبی��ة 
爸وإعان��ة لھ�� 爸أم��ا  .الم��زارعین یعتب��رون إن مؤسس��ات اإلق��راض الزراع��ي الرس��میة ھ��ي مؤسس��ات دع��

معنویت�ھ اإلحص�ائیة عن�د مس�توى المعنوی�ة  إل�ى) t(فأش�ار اختب�ار ) X2( سعر الصرف معامل االنحدار
ض ولق��را حج��爸ف��ان  أي المغ��االة بھ��ا %)١(بنس��بة  أس��عار الص��رفم��ن ھ��ذا االختب��ار، فزی��ادة ) ٠0٠٥(

الن ھذه المغاالة تح�د م�ن ق�درة المنتج�ات المص�درة عل�ى المنافس�ة  %)٠.١٤٦(بنسبة  صروفة تزدادالم
الی��ة المحس��وبة بوح��دات النق��د المحلی��ة المرتفع��ة، وق��د ف��ي األس��واق الخارجی��ة الرتف��اع كلف��ة اإلنت��اج الع



إل��ى زی��ادة  يتض��طر الدول��ة للح��د م��ن االس��تیراد لمن��ع إغ��راق المنتج��ات الزراعی��ة ف��ي الس��وق مم��ا ی��ؤد
أم��ا معام��ل  .اإلنت�اج المحل��ي وبالت��الي ی�ؤدي إل��ى زی��ادة اإلقب��ال على�االقراض الزراع��ي كم��ا ذكرن�ا س��ابقا

) ٠0٠٥(عند مستوى المعنوی�ة ) t(فقد أثبتت معنویة باختبار ) X3( )قیاسیةاألسعار ال(التضخ爸  االنحدار
 爸وذل�ك الن التض�خ %)٠.٢٨٤(بنس�بة ت�نخفض ض والق�ر حج�爸فان %) ١(بنسبة  تضخ爸ویشیر زیادة ال

وھ�ذا العام�ل المس�تقل األخی�ر بم�رور الوق�ت  یؤدي إلى تآكل رأس م�ال المؤسس�ات المقرض�ة الحكومی�ة
)爸ھ أكثر العوامل المؤثرة على مقدار قد أتضح ان) التضخ爸صروفة ف�ي ال�دول المالزراعیة ض والقر حج

  .العربیة من المصارف الزراعیة
  

   ١٩٩٩القروض الزراعیة المصروفة في الدول العربیة من المصارف الزراعیة خالل عا爸 ):٦(الجدول
  

  الدولة
  القروض

  بمالیین الدوالرات
  سعر الفائدة

  
  سعر الصرف

  دوالر
  الرق爸 القیاسي

  ١٠٣  ١0٤١٢  ٠0٠٥٦  ٣٨0٦٥  األردن
  ١٠١  ٢0٦٤٥٥  ٠0٠٣٠٠  ٠0٤٠  البحرین

  ١٥٠  ٠0٨٤١٥  ٠0٨١٠  ١٣١٠0٠٣  تونس
  ٢٧٧٠٣٥  ٠0٠١٧٣  ٠0١٥٠٠  ١٣0٠٢  الجزائر

  ١١٩  ٠0٢٦٧٠  ٠0٠٠٠١  ٢٤١0٠٩  السعودیة
  ٢٢٣٣٦  ٠0٠٠٥٠  ٠0٠٠٠١  ١٢0٣٠  السودان
  ١٦٣  ٠0٠٢١٧  ٠0٠٤٠٠  ٢٢١0٦٣  سوریا
  ٢٢٣٢٨  ٠0٠٠٠١  ٠0١٢٠٠  ٠0١٠  العراق
  ١٠٣  ٢0٥٩٠٠  ٠0٠٤٠٠  ٢0١٥  عمان

  ١٠٢  ١0٤٣٠٠  ٠0٠٤٠٠  ٨0٥٨  فلسطین
  ١٠٣  ٢0١١٦٠  ٠0٠٣٠٠  ٥٧0٤٦  لیبیا

  ١٢٠  ٠0٢٩٤٩  ٠0١١٠٠  ٢٦١٢0٣٧  مصر
  ١٥٧  ٠0١٠٢٠  ٠0١٠٠٠  ٢٣٧0١٠  المغرب

  ٢٢٣٤٨  ٠0٠٠٥٣  ٠0٠٧٠٠  ٣0٨١  موریتانیا
  ١٠٠  ٠0٠٠٦٢  ٠0٠٧٠٠  ٦0٦٠  الیمن

  
المصإروفة فإي الإدول العربیإة مإن  القإروض الزراعیإةیل ألثر السیاسة النقدیة على نتائج التحل:سابعا

الق�روض المالی�ة والنقدی�ة عل�ى  ةبعد تطبیق الصیغة المذكورة في تقدیر أثر السیاس�: المصارف التجاریة
اخ��ذ ) ٧الج��دول(١٩٩٩المص��روفة ف��ي ال��دول العربی��ة م��ن المص��ارف التجاری��ة خ��الل ع��ا爸  الزراعی��ة
  :الشكل األتيالنموذج 

Log y =0.309+ 0.161logX1 + 0.178logX2 + 0.369logX3   
t:       (4.523)       (2.450)    ( 1.932 )          ( 1.911)    
R2:0.38 F:21.285  D.W:2.55  

م�ن %) ٣٨(مش�یراً إل�ى أن  )٠.٣٨(قد بلغ�ت قیمت�ھ ) R2(من ھذه الدالة أن معامل التحدید  ضحیت     
تع�زى إل�ى العوام�ل المصروفة ف�ي ال�دول العربی�ة  الزراعیةإجمالي القروض التي تطرأ على التغییرات 

تع�زى إل�ى عوام�ل أخ�رى ل�爸 تخض�ع للقی�اس ف�ي ھ�ذه %) ٦٢(المستقلة المذكورة في الدالة وتبقى نس�بة 
ال�ة إلى معنوی�ة الد) F(وأشار اختبار  .والى متغیرات أخرى تقع ضمن مفھو爸 المتغیر العشوائيالدراسة 

كك��ل، أم��ا مع��امالت االنح��دار للعوام��ل المس��تقلة فق��د أظھ��رت موافقتھ��ا للمنط��ق االقتص��ادي م��ن حی��ث 
فقد أثبت�ت معنویت�ھ اإلحص�ائیة عن�د مس�توى معنوی�ة ) X1( سعر الفائدة إشاراتھا، فالنسبة لمعامل انحدار

لق�روض المص�روفة ف�ان حج�爸 ا%) ١(بنس�بة  س�عر الفائ�دةویشیر إلى أن زی�ادة ) t(من اختبار ) ٠0٠٥(
بالنسبة لمؤسسات اإلقراض الزراعی�ة وذل�ك الن كلم�ا زاد مع�دل س�عر الفائ�دة  %)٠0١٦١(تزداد بنسبة 

من سعر الفائدة وبالخ�ص إذا كان�ت مرتفع�ة  بازدادت مبالغ القروض المصروفة حیث یضاف ما یحتس
 .ھة أث�ار التض�خ爸 النق�ديأي تجاریة إلى مبلغ القرض المصروف للمزارعین كما ذكر سابقا كذلك لمواج

إل��ى معنویت��ھ اإلحص��ائیة عن��د مس��توى ) t(فأش��ار اختب��ار ) X2( س��عر الص��رف أم��ا معام��ل االنح��دار



 حج��爸ف��ان  أي المغ��االة بھ��ا %)١(بنس��بة  أس��عار الص��رفم��ن ھ��ذا االختب��ار، فزی��ادة ) ٠0٠٥(المعنوی��ة 
كم��ا ذكرن��ا س��ابقا تح��د م��ن  الن ھ��ذه المغ��االة ت��ؤدي %)٠.١٧٨(بنس��بة       ص��روفة ت��زدادض المولق��را

قدرة المنتجات المص�درة عل�ى المنافس�ة ف�ي األس�واق الخارجی�ة الرتف�اع كلف�ة اإلنت�اج العالی�ة المحس�وبة 
بوحدات النقد المحلیة المرتفعة، وقد تضطر الدولة للح�د م�ن االس�تیراد لمن�ع إغ�راق المنتج�ات الزراعی�ة 

التالي یؤدي إلى زیادة اإلقبال من قبل كبار الم�زارعین في السوق مما یؤدي إلى زیادة اإلنتاج المحلي وب
علىاالقراض خاصة إذا كانت مشاریعھ爸 كبیرة وتحتاج إلى رأس م�ال كبی�ر ال یس�تطیع اقتراض�ھ إال م�ن 

فق�د أثبت�ت معنوی�ة باختب�ار ) X3( )األس�عار القیاس�یة(التض�خ爸  أما معامل االنحدارالمصارف التجاریة، 
)t (عند مستوى المعنویة )٠0٠٥ (ویشیر زیادة ال爸بنس�بة  تض�خ)ف�ان %) ١爸بنس�بة ت�زداد ض والق�ر حج�
الن التض��خ爸 یزی��د م��ن إقب��ال الم��زارعین الكب��ار عل��ى االقت��راض م��ن المص��ارف التجاری��ة  %)٠.٣٦٩(

وھ�ذا . بسبب انخفاض قیمة القروض المستحقة علیھ爸 مستقبال، لذا فان حج�爸 الق�روض المص�روفة ت�زداد
ض والق��ر حج��爸ق��د أتض��ح ان��ھ أكث��ر العوام��ل الم��ؤثرة عل��ى مق��دار ) التض��خ爸(ی��ر العام��ل المس��تقل األخ

  . صروفة في الدول العربیة من المصارف التجاریةالمالزراعیة 
  

   ١٩٩٩القروض الزراعیة المصروفة في الدول العربیة من المصارف التجاریة خالل عا爸 ):٧(الجدول
  

  الدولة
  قروضال

  بمالیین الدوالرات
  سعر الفائدة

  
  سعر الصرف

  دوالر
  الرق爸 القیاسي

  ١٠٣  ١0٤١٢  ٠0٠٨  ١٧٠0٩٩  األردن
  ١٠١  ٢0٦٤٥٥  ٠0٠٣٧  ٠0٠٤  البحرین

  ١٥٠  ٠0٨٤١٥  ٠0٠٩  ٢٤0٠١  تونس
  ٢٧٧٠٣٥  ٠0٠١٧٣  ٠0١٨  ١0٤٧  الجزائر

  ١١٩  ٠0٢٦٧٠  ٠0٠١٥  ٠0٠١  السعودیة
  ٢٢٣٣٦  ٠0٠٠٥٠  ٠0٠١٥  ٠0٣٩  السودان
  ١٦٣  ٠0٠٢١٧  ٠0١٠  ٠0٣٠  سوریا
  ٢٢٣٢٨  ٠0٠٠٠١  ٠0١٨  ٥0٢٨  العراق
  ١٠٣  ٢0٥٩٠٠  ٠0٠٦  ٠0٠٢  عمان

  ١٠٢  ١0٤٣٠٠  ٠0٠٦  ٧0٤٤  فلسطین
  ١٠٣  ٢0١١٦٠  ٠0٠٤٥  ٠0١٠  لیبیا

  ١٢٠  ٠0٢٩٤٩  ٠0١٣  ٠0٣٠  مصر
  ١٥٧  ٠0١٠٢٠  ٠0١٢  ٠0١٥  المغرب

  ٢٢٣٤٨  ٠0٠٠٥٣  ٠0١٠  ٥٥0١٩  موریتانیا
  ١٠٠  ٠0٠٠٦٢  ٠0١٠  ٠0١٩  الیمن
       

ت في ھذا البحث على محاور رئیسیة ثالثة تمثلت في التض�خ爸 وس�عر الفائ�دة إن السیاسة النقدیة ارتكز 
وسعر الصرف، وبصورة عام�ة تتمث�ل أخط�ار التض�خ爸 النق�دي عل�ى مؤسس�ات اإلق�راض الزراع�ي ف�ي 
 爸الدول العربیة، في إنھا تفق�د ج�زءا كبی�را م�ن أموالھ�ا نتیج�ة انخف�اض قوتھ�ا الش�رائیة أوال، ونتیج�ة ع�د

بیة الطلب المتزای�د عل�ى الق�روض م�ن قب�ل الم�زارعین ثانی�ا، وأتض�ح أیض�ا إن التض�خ爸 مقدرتھا على تل
كان في صالح فئة المقترضین الذین قروضھ爸 اس�تثمرت ف�ي موج�ودات رأس�مالیة ت�زداد قیمتھ�ا الس�وقیة 
بوجود التضخ爸،  كم�ا إن بع�ض ال�دول العربی�ة تتب�ع سیاس�ات ل�دع爸 الفائ�دة بالنس�بة للم�زارعین وتح�ددھا 

سبة اق�ل م�ن الفوائ�د التجاری�ة،  وس�عر الفائ�دة یك�ون دائم�ا ف�ي حال�ة ارتف�اع وانخف�اض أي تك�ون غی�ر بن
مستقرة، ھذه التغیرات في أسعار الفائ�دة، تعتب�ر ف�ي معظمھ�ا تغی�رات إداری�ة ولیس�ت وفق�ا لق�وى الس�وق 

س�عار الس�لع مما قد یعمل على حدوث تشوھات في أسعار الفائدة ینعكس بصورة مباشرة على تش�وھات أ
وف�ي حال�ة تقی�ی爸 . الزراعیة وأتضح أیضا بان ارتف�اع س�عر الفائ�دة ك�ان ف�ي ص�الح المؤسس�ات المقرض�ة

العملة المحلیة بأكثر من قیمتھا الحقیقیة، تعمل على زیادة تكلفة اإلنتاج المحس�وبة بوح�دات النق�د المحلی�ة 
كم�ا إنھ�ا . لمنافسة في األس�واق الخارجی�ةتحد من قدرة المنتجات المصدرة على ا كالمرتفعة القیمة، وبذل

تثبط اإلنتاج المحلي أیضا، من خالل األغراء الذي تقدمھ للمصدرین للبیع في األسواق المحلی�ة بوح�دات 
فھ�ذا اإلغ�راق للس�وق المحل�ي یقل�ل م�ن مق�درة المنتج�ات المحلی�ة عل�ى المنافس�ة ف�ي . عملة عالی�ة القیم�ة



ل العربی�ة عل�ى إل�ى الح�د م�ن االس�تیراد لمن�ع مث�ل ھ�ذا اإلغ�راق السوق المحلي،  لذا تضطر بعض ال�دو
الذي یؤدي إلى الحد من االس�تثمار الزراع�ي وبالت�الي ی�ؤثر عل�ى مؤسس�ات اإلق�راض الزراع�ي، ویقل�ل 
اإلقب��ال عل��ى ق��روض مش��اریع الث��روة الحیوانی��ة ومش��اریع اإلنت��اج النب��اتي، وبھ��ذه الطریق��ة تعم��ل عل��ى 

على الدول العربیة العم�ل عل�ى تحدی�د مع�دالت الفائ�دة المس�توفاة . طاع الزراعيتشجیع االستثمار في الق
ع��ن الق��روض الزراعی��ة عل��ى أس��اس التك��الیف الحقیقی��ة لألم��وال المقرض��ة م��ع األخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار 
معدالت التضخ爸 السائدة في ك�ل بل�د، م�ع العم�ل عل�ى دراس�ة إمكانی�ة مب�دأ أس�عار الفائ�دة التفض�یلیة وفق�ا 

إحجا爸 القروض وفئات المزارعین المستفیدین وإغ�راض الق�روض الزراعی�ة، والعم�ل أیض�ا عل�ى  لفئات
الح�د م��ن تقی�ی爸 العم��الت المحلی�ة ب��أكثر م�ن قیمتھ��ا الحقیقی�ة حت��ى تقل�ل م��ن االس�تیراد وتش��جع االس��تثمار 
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ABSTRACT 

     This research aims studying the affecting of monetary policies on the volume of 
agricultural loans at the agricultural credit institutions in the Arabic States, by using 
the multiple linear regression analysis, depending on the loans that spent during a year 
1999. For the purpose of a measurement the loans divided by types, by term, by 
source, and according to purpose. Therefore this research started in an attempt to 
prove its hypothesis which says, that the differences of the volume of agriculture 
loans in the Arabic States are by the differences of the tools monetary policies. The 
most important conclusion,  the instability of interest rat  on the agriculture credit, non 
existence of a realistic interest rat structure which is responsive to market forces, the 
value of loans impact uphill and slump with the prices that reflect the level of inflation 
that lead to, diminish of financing. Finally, many of the Arabic States overvalued their 
currencies, and this lead to a decrease in agricultural investments.                                 
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