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ا&طار العام الذي يضم مجموعة المبادئ والقواعد وا&جراءات التي تنظم عملية ة السياسة ا�ئتمانيبر تتع :الملخص
تصل بھا من سقوف  وما ي،ا يمكن إقراضھالتي وتحديد مجا�ت النشاط إقرار ومنح ومتابعة التسھي2ت ا�ئتمانيةدراسة و

البنك (  وعناصر تكلفه وحدود زمنيه � يجب أن تتعداھا والشروط المتعين استيفاؤھا لكل نوع من أنواع ا�ئتمانائتمانية
 تحليل وعرض البيانات وعلى في والكمي الوصفيسلوبين اعتمدت الدراسة على كل من اKو ،)2017، الزراعى المصري

  تغيير السياسة ا�ئتمانية للبنكيتم و،الشرقيةوعه بمحافظة  وفرالمصري الزراعي من البنك رةالمنشوالبيانات الثانوية غير 
 السياسة ا�ئتمانية  ھما البنكفي ھماب وكان أخر سياستين تم العمل ا�قتصادي النظام في كل فترة حسب التغيرات الحادثة

 تمو2017  اKخيرةالسياسة ا�ئتمانيةكذلك  و, عنھالتعبر30/6/2017  ا�ستعانة ببيانات السنة المالية المنتھية فىتمو2015
 من للبنك ا�ئتمانية اتتقييم السياساستھدفت الدراسة  و،ھاعن لتعبر30/6/2018 فيبيانات السنة المالية المنتھية ب ا�ستعانة

بة جملة المنح والكفاءة التحصيلية ومقارنة نسراسة للعامين الماليين خ2ل دراسة التسھي2ت ا�ئتمانية الممنوحة بعينة الد
وكذلك دراسة مؤشرات اKداء للسياسات ا�ئتمانية بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية،  ،التسھي2تھذه أنواع لكل نوع من 

نه  حيث أأبوحمادالبنك  بووفقا لمتطلبات الدراسة تم اختيار فرع  المنشورة لصعوبة الحصول على البيانات غير ًانظرو
قرية الحلمية بنك  وأبوحماد  قريةبنك اختيارتم  و،ول على البيانات ال2زمة للدراسةمل الباحث مما يمكنه من الحصمكان ع
iالبنك نه بلغ عدد عم2ء أ الدراسة إليھا توصلت التيھم النتائج وكانت أ ،أبوحماد لھما داخل فرع النسبيةھمية وفقا ل

ما محفظة ، أمليار جنيه 2.432628القروض  محفظة ت حين بلغفي ،عميللف  أ219.452 حواليبمحافظة الشرقية 
 المنح إجمالينسبة  ن أإلىوتشير النتائج  ،%47.79 بلغت  للقروض جنيه بنسبة تغطيهمليار  5.089317الودائع فقد بلغت 

 على ,%1.8, %0.1 بنحو2018 عام  ت قد ارتفعأبوحماد قرية  وبنكأبوحماد بفرعجل  قصيرة اKللقروض الزراعية
 عما كانت علية عام 4.2 % ببنك قرية الحلمية بنحو  2018بينما انخفضت عام ، 2017 علية عام تعما كان الترتيب
الكفاءة التحصيلية للقروض نسبة  ما عنأ، أبوحماد وفرع أبوحماد ة قريببنكة المنح لى كفاءة جملمما يشير إ, 2017

 ,% 4.4بنحو  2018  عام أبوحماد وبنك قرية أبوحماد فرعالتحصيلية بفقد انخفضت الكفاءة  اKجلالزراعية قصيرة 
 فيلى القصور  وھو ما يشير إ نسبة جملة المنحفي الزيادة على الرغم من 2017عما كانت علية عام  الترتيبعلى % 3.6

 على الرغم من 2017 عما كانت علية عام %9.5بنحو  2018 عام ببنك قرية الحلمية  بينما ارتفعت ،الكفاءة التحصيليه
 جملة  نسبةوبدراسة ،جلرات من القروض الزراعية قصيرة اKخلى تحصيل المتألمنح وھو ما يشير إانخفاض نسبة جملة ا

 2018عام  وبنك قرية الحلمية أبوحمادوبنك قرية  أبوحماد بفرع تارتفعفقد  جلاKالمنح للقروض ا�ستثمارية قصيرة 
 ،بعينة الدراسة  لى كفاءة جملة المنحإ مما يشير ،2017عما كانت علية عام  الترتيبى  عل%3.1, %30.4, %17.5بنحو 

عما %9 بنحو 2018 عام أبوحمادلھذه القروض فقد ارتفعت نسبة الكفاءة التحصيلية بفرع  بالنسبة للكفاءة التحصيلية أما
على % 4.8 ,%14.3 بنحو 2018 عام ة وبنك قرية الحلميأبوحمادبينما انخفضت ببنك قرية  ،2017كانت علية عام 

 الكفاءة فيلى القصور إوھو ما يشير  ،وذلك على الرغم من زيادة نسبة جملة المنح،2017عما كانت علية عام الترتيب 
ن وتبين النتائج أ ،أبوحماد قرى الدراسة وتحسنھا بفرع بنكيالتحصيليه لجملة القروض ا�ستثمارية قصيرة اKجل بكل من 

 وبنك قرية أبوحماد وبنك قرية أبوحماد بفرع قد ارتفعت النسبة جلاK للقروض ا�ستثمارية متوسطة وطويلة نحجملة الم
لى كفاءة جملة إ، مما يشير 2017عما كانت علية عام  على الترتيب %25.1, %4.7 ,%27.3 بنحو 2018 عام الحلمية
 وبنك قرية الحلمية أبوحمادوبنك قرية  أبوحمادت النسبة بفرع  انخفض فقدالكفاءة التحصيلية عن ما أ.بعينة الدراسةالمنح 
 على الرغم من زيادة نسبة جملة 2017عما كانت علية عام  على الترتيب% 29.1, %15.1, %8.3 بنحو2018عام 
 5يلية Kن مدد سداد ھذه القروض تتراوح من عام حتى صالتح الكفاءة فيوھذا ا�نخفاض � يعبر عن القصور , المنح

 .اKجلأعوام للقروض طويلة 5أعوام للقروض متوسطة اKجل وأكثر من 

 . كفاءة محفظة القروض، الكفاءة التحصيلية، التسھي2ت ا�ئتمانيةالسياسات ا�ئتمانية، :ا(سترشاديةالكلمات 
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  والمشكلة البحثيةمقدمةال

 نتاجيةل بصوره المختلفة أحد العناصر ا&يعتبر رأس الما
 وخاصة في الدول النامية والتي الزراعي ا&نتاج الھامة في

رته وعلى ذلك وفي ضوء البنيان تعانى من محدوديته وند
 السائد في جمھورية مصر العربية الزراعي ا&نتاجي

 تقل فيھا رؤوس التيوالذي تسوده الحيازات الصغيرة 
 ا�دخارية ضعف القدرة وبالتالياKموال لدى المزارعين 

 يلعب الزراعي فإن ا�ئتمان ،)1984، السنھوتي( لھم
راعية ًدورا بالغ اKھمية في تمويل برامج التنمية الز

رتفاع مستوى ا&نتاج  والذي يصعب تصور ا،المصرية
 للزراع فمثل ا�ئتمانية بدون توافر التسھي2ت الزراعي

رؤوس اKموال ال2زمة  على توفيرھذه التسھي2ت تعمل 
 اKمر الذي يساعدھم في ا�رتقاء ،الزراعيلتمويل ا&نتاج 

 ا�قتصادية تحقيق الرفاھية وبالتالينتاج بمستوى ھذا ا&
 .)2000، (بي( للمجتمع

 مشكلة الدراسة

 انخفاض الكفاءة التحصيلية فيتتمثل مشكلة الدراسة 
 المصري الزراعي بالبنك  الممنوحةللتسھي2ت ا�ئتمانية

  ،بالبنكتأخرات والمالقروض المتعثرة حجم مع تزايد 
 ھو المصدر الوحيد المصري الزراعيالبنك حيث يعتبر 
في تمويل العمليات ا&نتاجية الزراعية في  المتخصص

 ا�ئتمانيةى عاتقه مھمة تقديم التسھي2ت  ويقع عل،مصر
  فإنالزراعيال2زمة والضرورية لتنمية القطاع 

 داخل ةا�ئتماني سياسته رسم وتنفيذ في البنك فشل نجاح أو
 في ينعكس بطبيعة الحال ،المصري الزراعيالمقتصد 

من قدر أكبر المزرعى وتحقيق ا�رتقاء بمستوى ا&نتاج 
 الزراعيالرفاھية Kكبر عدد ممكن من سكان المقتصد 

 .) 2008، عبدالحميد(

  الدراسةأھداف

 من المصري الزراعيتقييم السياسة ا�ئتمانية للبنك 
ا�ئتمانية الممنوحة بعينة الدراسة التسھي2ت دراسة خ2ل 

 30/6/2018 ،30/6/2017 فيللعامين الماليين المنتھيين 
ومقارنة نسبة جملة المنح والكفاءة التحصيلية لكل نوع من 

 وكذلك دراسة مؤشرات ،�ئتمانيةھذه التسھي2ت اأنواع 
اKداء للسياسات ا�ئتمانية بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية 

 .ا�ئتمانية السياسة في القصور أوجهرف على وذلك للتع

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات 

 والكمي الوصفي اKسلوبينالدراسة على كل من  اعتمدت
، كما اعتمدت الدراسة على  وعرض البيانات تحليلفي

 المصري الزراعي من البنك المنشورةبيانات ثانوية غير 
 فيية المنتھية للسنة المال الشرقيةوعه بمحافظة وفر

بيانات  و،2015 السياسة ا�ئتمانية نلتعبر ع 30/6/2017
لتعبر عن السياسة 30/6/2018  فيالسنة المالية المنتھية 

 أسلوبوعن طريق استخدام 2017 ا�ئتمانية الجديدة 
 وقرية الحلمية وفقا أبوحماد قرية بنكي تم اختيار المعاينة
 وتمت مقارنة ،حمادأبو لھما داخل فرع النسبية لiھمية

نسبة جملة المنح والكفاءة التحصيلية لكل نوع من ھذه 
 وكذلك دراسة مؤشرات اKداء ،التسھي2ت ا�ئتمانية

 .للسياسات ا�ئتمانية بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية

 والمناقشةائج النت

 لعدد العمzء ومحفظة القروض النسبية اuھمية
 بمحافظة المصري الزراعيوالودائع لفروع البنك 

 2018  عامالشرقية

 لع���دد العم���2ء النس���بية اKھمي���ة إل���ى 1يش���ير ج���دول 
 الزراع����يدائ����ع لف����روع البن����ك ومحفظ����ة الق����روض والو

 فبالنس�بة لع�دد العم�2ء ،2018 الش�رقية بمحافظة المصري
ن��ك عل��ى مس��توى محافظ��ة  ع��دد العم��2ء بالبيجم��الإبل��غ 

 رع الزق�ازيقف�  واحتل،لف عميلأ 219.452 الشرقية نحو
K11.4ف��اقوس ، يلي��ه ف��رع %15.6 ول بنح��والمرك��ز ا% ،

ف�رع ، %8.0 ف�رع الحس�ينية، %10.5 القم�ح ف�رع مني�اثم 
ھھي���ا   ف���رع،%6.7كف���ر ص��قر ف��رع ،%7.9 نج���م دي��رب

، %6.3 و�د ص���قر أ ف���رع،%6.5بلب���يس ف���رع ، 6.7%
، ف����رع %4.9كبي����ر ب����و ، ف����رع أ%5.8 أبوحم����ادف����رع 

مش��تول ، ف��رع %3.1الحية الص�� ، ف��رع%3.4 ا&براھيمي��ة
 إجم��اليوذل��ك م��ن  %0.4 وح��دة القط��اع ًوأخي��را، 2.8%

، البن��ك الزراع��ى المص��ري( ع��دد العم��2ء بقط��اع الش��رقية
2018(. 

 بلغ�ت القروض فق�د لمحفظة  لiھمية النسبيةما بالنسبةأ
 البن���ك بمحافظ���ةمحفظ���ة الق���روض عل���ى مس���توى جمل���ة 

رع الحس�ينية احتل ف�و ، جنيةمليار  2.43262الشرقية نحو
Kو�د ص����قر  أ، يلي����ه ف����رع%13.1  بنس����بةولالمرك����ز ا

 ،%10.0ف���اقوس ، ف���رع %10.2 بلب���يس ، ف���رع10.3%
، ف����رع %7.0 أبوحم����اد، ف����رع %7.1مني����ا القم����ح ف����رع 

 وح��دة القط��اع، %6.5الص��الحية ، ف��رع %6.8الزق��ازيق 
، ف�رع %5.4 ركف�ر ص�ق  فرع،%6.0 ديرب نجم ،6.1%

، ف���رع ھھي���ا %3.4يمي���ة ا&براھ، ف���رع %3.8كبي���ر ب���و أ
محفظ��ة  إجم��الي، وذل��ك م��ن %1.8، ف��رع مش��تول 2.6%

 .الشرقيةبمحافظة القروض 

 بلغ���ت محفظ���ة الودائ���ع فق���د النس���بية لاKھمي���ةً خي���راوأ
 بمحافظ�ة الش�رقية الزراع�ي محفظة الودائع بالبن�ك إجمالي

المرك�ز  ت وحدة القط�اعاحتل و،مليار جنية  089317.نحو
K10.5 بنحو ديرب نجمفرع   يھا يل،%12.7ول بنحوا% ،

، ف�رع %9.6ف�رع بلب�يس  ،%10.0  بنحوأو�د صقرفرع 
ف��رع ف��اقوس ، %8.7، ف��رع الزق��ازيق %8.9مني��ا القم��ح 

 أبوحم���اد البن���ك ب، ف���رع %6.8، ف���رع كف���ر ص���قر 8.2%
، %3.5 كبي��رب��و أ ، ف��رع%5.1 ، ف��رع الحس��ينية 6.1%

ول ف�رع مش�ت ،%2.7 ا&براھيمي�ةفرع ، %2.8 فرع ھھيا 
 محفظ�ة الودائ�ع بالبن�ك بمحافظ�ة إجمالي وذلك من ،2.5%

نظ��را لص��عوبة الحص��ول عل��ى البيان��ات غي��ر و ،الش��رقية
 أبوحم�ادم اختيار فرع   ووفقا لمتطلبات الدراسة تالمنشورة

 الحص�ول عل�ى ه م�ننه مكان عمل الباحث مما يمكن�حيث أ
 .البيانات ال2زمة للدراسة
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 2018 عام  لشرقيةا بمحافظة المصري الزراعيمحفظة القروض والودائع للبنك د العمzء و لعدالنسبية اuھمية. 1 جدول

اuھمية  عدد العمzء الفرع
 )% (النسبية

 محفظة القروض
 باuلف جنية

  النسبيةاuھمية
)%( 

 محفظة الودائع
 باuلف جنيه

 النسبية اuھمية
)%( 

 8.7 440493 6.8 165180 15.6 34174 إجمالي فرع الزقازيق

 8.9 453424 7.1 171945 10.5 23108  القمحإجمالي منيا

 6.1 308846 7.0 170036 5.8 12819 أبوحماد فرع إجمالي

 9.6 487715 10.2 247484 6.5 14294 إجمالي فرع بلبيس

 2.5 125627 1.8 44054 2.8 6080 إجمالي فرع مشتول

 2.8 141262 2.6 62536 6.7 14629 إجمالي فرع ھھيا

 2.7 135214 3.4 83215 3.4 7525 إجمالي ا(براھيميه

 3.5 179569 3.8 93081 4.9 10811 أبو كبيرإجمالي فرع 

 10.5 532338 6.0 146732 7.9 17391 إجمالي  ديرب نجم

 6.8 347432 5.4 132224 6.7 14597 كفر صقرإجمالي فرع 

 10.0 510196 10.3 250068 6.3 13857 إجمالي أو(د صقر

 8.2 419291 10.0 242692 11.4 24920 إجمالي فرع فاقوس

 5.1 259830 13.1 317944 8.0 17547 إجمالي الحسينية

 2.0 100744 6.5 157976 3.1 6875 الصالحيةإجمالي 

 12.7 647336 6.1 147461 0.4 825 وحدة القطاع

 100 5089317 100 2432628 100 219452 لقطاعالعام ل جماليا�

 .2018قية، بيانات ثانوية غير منشوره افظة الشر مح،المصري الزراعيك البن :المصدر
 

 

 محفظة القروض والودائع لعدد العمzء والنسبية اuھمية
 2018عام  الشرقية بمحافظة أبوحمادلبنوك قرى فرع 

 لعدد العم2ء و محفظة النسبية اKھمية 2 يبين جدول
 بمحافظة أبوحمادع فرقرى  والودائع لبنوك القروض
 عدد إجماليبلغ بالنسبة لعدد العم2ء فقد ف ،2018 الشرقية

احتلت  و، عميلألف 12.819 نحو أبوحمادالعم2ء بفرع 
  المراكز الث2ثة والصوة أبوحمادووك قرى الحلمية بن

، على الترتيب %22.6، %18.1، %22.6 بنسب اKولى
 ا�سدية ، ثم بنك قرية%13.5 يليھم بنك قرية طويحر

 وحدة الفرع ًوأخيرا، %7.8، بنك القرين %12.9بنحو 
2.5.% 

بلغت جملة محفظة محفظة القروض فقد  بالنسبة لأما
احتلت  و، مليون جنية 170.036 أبوحمادالقروض بفرع 

 والحلمية والصوة المراكز الث2ثة أبوحمادبنوك قرى 
،  على الترتيب%13.7، %21.1، %27.4 بنسب اKولى

سدية ، بنك قرية اK%11.1بنسبة بنك قرية طويحر ميليھ
 .%6.1، وحدة الفرع %9.8، بنك القرين 10.8%

بلغت جملة محفظة الودائع  محفظة الودائع فقد ًوأخيرا 
احتلت وحدة  و، مليون جنية308.846 أبوحمادبفرع 

 أبوحماد، ثم بنوك قرى %42  بنسبةاKولالفرع المركز 
على % 11.4، %18.3بنسبة  والثالث الثانيوالحلميه 

، بنك قرية الصوة %11.2الترتيب يليھم بنك قرية ا�سدية 
 %.4.5  بنك القرين ًوأخيرا لكل منھما، %6.1وطويحر 

 والحلمية وفقا أبوحمادوعليه فقد تم اختيار بنك قرية 
  نحوًالعم2ء حيث يمث2ن معا عدد في النسبية Kھميتھم

، كما أبوحمادبفرع  عدد العم2ء إجمالي من 40.6%
روض  محفظة القإجماليمن % 48.4يمث2ن معا نحو 

 . محفظة الودائع بالفرعإجماليمن % 29.7، بالفرع

 جملة المنح ونسبة الكفاءة التحصيلية للقروض الزراعية
 بفرع  2017 مقارنة بعام2018قصيرة اuجل لعام 

 أبوحماد وبنك قرية الحلميه وبنك قرية أبوحماد

زراعية قصيرة اKجل ھي القروض التي القروض ال
تمنح Kغراض زراعية و� تتعدى فترة سدادھا عن عام، 
وبمقارنة جملة المنح ونسبة الكفاءة التحصيلية للقروض 

 2017 مقارنة بعام 2018الزراعية قصيرة اKجل لعام 
 :لعينة الدراسة فقد تم التوصل إلى النتائج التالية
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 2018  عامالشرقية بمحافظة أبوحمادلعدد العمzء ومحفظة القروض والودائع لبنوك قرى فرع بنك  النسبية اuھمية . 2جدول

 محفظة القروض )%( عدد العمzء البنك
 باuلف جنيه

 محفظة الودائع )%(
 باuلف جنيه

)%( 

 18.3 56490 27.4 46519 18.1 2317 أبوحمادبنك قرية 
 11.4 35233 21.1 35885 22.6 2892 الحلميهبنك قرية 
 6.1 18707 13.7 23291 22.6 2902 الصوةبنك قرية 
 11.2 34528 10.8 18343 12.9 1650 اuسديةبنك قرية 
 4.5 13847 9.8 16680 7.8 1000 القرينبنك قرية 
 6.1 18818 11.1 18906 13.5 1732 طويحر بنك قرية 

 42.0 131223 6.1 10412 2.5 326 وحدة الفرع
 100 308846 100 170036 100 12819 أبوحماد فرع جماليإ

 .2018غير منشوره،   بيانات ثانوية،الشرقية ، محافظةالمصري الزراعي البنك :المصدر
 

 

 جملة المنح

 قروض محصول القط�ن بأن 4و 3 يتشير نتائج جدول 
 زراعت�هوذل�ك لع�دم  ق�رى الدراس�ة بنك�ي م�ن ب�أيم�نح لم ت

بينم�ا تب�ين  ق�رى الدراس�ة بنك�يخ2ل فترة الدراس�ة ب�دائرة 
أم��ا جمل�ة الم�نح،  الف��رع ول�م تتغي�ر نس��بة  بإجم�الياوجودھ�

 فقد ارتفعت نسبة المنح ببن�ك قري�ة اKرزقروض محصول 
 عم��ا كان��ت علي��ة ع��ام %4.4 بنح��و  2018 ع��امالحلمي��ة
 وك���ذلك أبوحم���اديوج���د م���نح ببن���ك قري���ة  ، بينم���ا �2017
 عدم وجود م�نح ىإل مما يشير أبوحماد بإجمالي فرع النسبة

  محص��ولق��روضأم��ا ، اKخ��رىللمحص��ول ببن��وك الق��رى 
بنح�و   2018ع�ام القمح فق�د انخفض�ت ببن�ك قري�ة الحلمي�ة 

، بينم��ا ارتفع��ت ببن��ك 2017عم��ا كان��ت علي��ة ع��ام  1.2%
عما كانت علية ع�ام  %7.7 بنحو 2018 عام أبوحمادقرية 

 2018عام النسبة قد ارتفعت ، وعلى مستوى الفرع 2017
 إل��ى مم��ا يش��ير 2017 عم��ا كان��ت علي��ة ع��ام %4.9 ح��وبن

ق�روض أم�ا  والف�رع، أبوحم�ادكفاءة جملة المنح ببنك قرية 
 ع��ام  فق��د انخفض��ت ببن��ك قري��ة الحلمي��ة ال��ذرةمحص��ول 

، بينم��ا 2017عم��ا كان��ت علي��ة ع��ام %10.4بنح��و  2018
عم�ا %4.8بنح�و  2018 ع�ام  أبوحم�ادارتفعت ببن�ك قري�ة 

ق�د انخفض�ت على مستوى الف�رع ، و2017كانت علية عام 
 2017 عم�ا كان�ت علي�ة ع�ام % 3 بنحو 2018عام  النسبة

أم�ا ، أبوحم�اد كف�اءة جمل�ة الم�نح ببن�ك قري�ة إل�ىمم�ا يش�ير 
 قروض محاصيل الخضر فقد انخفضت ببنك قري�ة الحلمي�ة

، 2017عم���ا كان��ت علي��ة ع���ام %43.1 بنح��و 2018ع��ام 
 %4.3بنح�و  2018ع�ام  أبوحم�ادبينما ارتفعت ببنك قري�ة 

النس�بة  انخفض�تق�د ب�الفرع ، و2017عما كانت علي�ة ع�ام 
مم��ا 2017عم��ا كان��ت علي��ة ع��ام % 6.4بنح��و2018 ع��ام 

قروض أما ، أبوحماد كفاءة جملة المنح ببنك قرية إلىيشير 
 بنح�و 2018 ع�ام بساتين فق�د ارتفع�ت ببن�ك قري�ة الحلمي�ةال

ة النس�ب، بينم�ا انخفض�ت 2017عما كانت علي�ة ع�ام 5.6%

ع���ام ع���ن  %0.1 بنح���و 2018 ع���ام أبوحم���ادببن���ك قري���ة 
  النس�����بةق�����د انخفض�����ت، وعل�����ى مس�����توى الف�����رع 2017

مم��ا 2017 عم��ا كان��ت علي��ة ع��ام % 1 بنح��و  2018ع��ام
ق�روض أما  كفاءة جملة المنح ببنك قرية الحلمية، إلىيشير 

 انخفض�ت أنھا حين فيالمشاتل لم تمنح ببنك قرية الحلمية، 
 ع��ام نع��%15.6 بنح��و2018 ع��ام  أبوحم��ادببن��ك قري��ة 

على مس�توى الف�رع فق�د انخفض�ت بدرج�ة كبي�ره ، و2017
عم��ا كان��ت علي��ة ع��ام % 37.9 لتص��ل لنح��و 2018 ع��ام 

 ع��دم كف��اءة جمل��ة الم��نح ببن��ك قري��ة إل��ىمم��ا يش��ير  2017
  النس�بةقروض الم�والح فق�د انخفض�تأما  والفرع، أبوحماد

 ع���امع���ن  %3.4 بنح���و 2018 ع���ام ببن���ك قري���ة الحلمي���ة
 بنح�و 2018 عام أبوحماد، كما انخفضت ببنك قرية 2017

عل�ى مس�توى الف�رع و ،2017عما كانت علي�ة ع�ام  1.6%
عما كان�ت علي�ة ع�ام %2.3  بنحو2018 عام فقد انخفضت

  ع�دم كف�اءة جمل�ة الم�نح ببن�وك ق�رى إلى مما يشير 2017
 المنح للق�روض الزراعي�ة إجماليً وأخيراالدراسة والفرع، 

 2018 ع�ام نخفضت ببنك قرية الحلمي�ة فقد اKجلاقصيرة 
، بينم��ا ارتفع��ت 2017عم��ا كان��ت علي��ة ع��ام  %4.2بنح��و 

ع���ام ع���ن  %1.8بنح���و  2018ع���ام  أبوحم���ادبن���ك قري���ة 
 2018ع��ام   عل��ى مس��توى الف��رع فق��د ارتفع��تأم��ا، 2017
 إل�ىمم�ا يش�ير  2017 عم�ا كان�ت علي�ة ع�ام % 0.1 بنح�و

 . والفرعحمادأبوكفاءة جملة المنح ببنك قرية 

 الكفاءة التحصيلية

 بأنة بالنس�بة للكف�اءة التحص�يلية 5كما تبين نتائج جدول 
لق��روض محص��ول القط��ن ل��م يم��نح ب��أي م��ن بنك��ي ق��رى 
الدراس���ة خ���2ل ع���امي الدراس���ة ف���ي ح���ين أنھ���ا انع���دمت 
بإجمالي الفرع مما يشير إل�ى تعث�ر س�داد ھ�ذا الق�رض، أم�ا 

الكف�����اءة ق�����روض محص�����ول اKرز فق�����د انع�����دمت نس�����بة 
التحص��يلية ببن��ك قري��ة الحلمي��ة، وك��ذلك � يوج��د م��نح ببن��ك 

، أم��ا ق��روضأبوحم��اد، كم��ا انع��دمت بف��رع أبوحم��ادقري��ة 
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 وبنك قرية أبوحمادفرع  ب2017 عام والكفاءة التحصيلية لھا  اuجلالزراعية قصيرة جملة المنح للقروض  . 3جدول
 )هالقيمة باuلف جني(  أبوحمادالحلميه وبنك قرية 

2017  نوع القرض )% (الكفاءة التحصيليه للقروض  عام خzل جملة المنح للقروض

 بنك قرية

 الحلمية

  بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

بنك قرية 
 الحلمية

  بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

 0   0.2   قروض محصول القطن

 0  0 6.5  6.5 اuرزقروض محصول 

 61.0 55.3 61.8 33101.6 6426.6 10557.9 قروض محصول القمح

 71.8 74.1 70.9 25200.1 4011.9 7436.8 الذرةقروض محصول 

 43.3 32.9 47.2 1290.8 458.2 247.5 مختلفةقروض خضر 

 54.5 55.3 53.0 21263.6 10018.6 2708.9 مختلفةقروض بساتين 

 56.3 55.2 58.4 16083.4 8347.6 7031.6 قروض الموالح

 38.8 16.8 100 270.8 199.3 71.5 تلقروض المشا

 61.3 57.2 62.5 97217 29462.2 28060.7 اuجل قصيرة الزراعيةإجمالي القروض 

 .2017ثانوية غير منشوره،  المصري، محافظة الشرقية، بيانات البنك الزراعي :المصدر

 

 وبنك قرية أبوحماد بفرع 2018  عام  والكفاءة التحصيلية لھااuجلجملة المنح للقروض الزراعية قصيرة  . 4جدول
 )القيمة باuلف جنيه ( أبوحمادالحلميه وبنك قرية 

 نوع القرض )% (الكفاءة التحصيليه للقروض  2018عام خzل جملة المنح للقروض

بنك قرية 
 الحلمية

    بنك قرية
 أبوحماد

     فرع 
 أبوحماد

بنك قرية 
 الحلمية

بنك قرية 
 أبوحماد

   فرع 
 دأبوحما

 0   0.2   قروض محصول القطن

 0  0 6.8  6.8 اuرزقروض محصول 

 61.1 60.3 52.8 34717.6 6919.9 10429.5 قروض محصول القمح

 67.8 69.6 75.1 24449 4202.6 6663.1 الذرةقروض محصول 

 19.7   22.4  - مختلفةقروض محاصيل 

 64.5 81.9 0 1208.7 477.9 140.9 مختلفةقروض خضر 

 50.4 48.7 52.8 21060.7 10012.4 2860.2 مختلفةروض بساتين ق

 49.9 50.4 49.2 15714.7 8212.8 6793.7 قروض الموالح

 19.5 19.5  168.3 168.3  قروض المشاتل

 58.6 55.2 57.1 97348.5 29993.9 26894.2 اuجل قصيرة الزراعيةإجمالي القروض 

 .2018 بيانات ثانوية غير منشوره، الشرقية،ة ، محافظالمصري الزراعيالبنك  :المصدر
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 اuجلللقروض الزراعية قصيرة 2017  مقارنة بعام 2018نسبة جملة المنح ونسبة الكفاءة التحصيلية لعام  . 5جدول
 أبوحماد وبنك قرية الحلميه وبنك قرية أبوحمادفرع ب

 نوع القرض )% (الكفاءة التحصيلية )% (جملة المنح للقروض
 ريةبنك ق

 الحلمية
 بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

بنك قرية 
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

 0 - - 100 - - قروض محصول القطن

 0 - 0 104.4 - 104.4 قروض محصول اuرز

 100.2 109 85.4 104.9 107.7 98.8 قروض محصول القمح

 94.3 94.0 105.8 97.0 104.8 89.6 الذرةقروض محصول 

 149.0 248.7 0 93.6 104.3 56.9 مختلفةقروض خضر 

 92.5 88.1 99.6 99.0 99.9 105.6 مختلفةقروض بساتين 

 50.2 115.6 - 62.1 84.4 - قروض المشاتل

 88.5 91.3 118.0 97.7 98.4 96.6 قروض الموالح

 95.6 96.4 109.5 100.1 101.8 95.8 الزراعيةإجمالي القروض 

 .4  و3 يجدولبيانات  :المصدر

 

محصول القمح فقد انخفضت الكفاءة التحص�يلية ببن�ك قري�ة 
، 2017عما كانت علي�ة  %14.6 بنحو 2018الحلمية عام 

% 9 بنح��و 2018 ع��ام أبوحم��ادبينم��ا ارتفع��ت ببن��ك قري��ة 
، وعل�ى مس�توى الف�رع ق�د ارتفع�ت 2017عما كان�ت علي�ة 

 مم�ا 2017 عما كان�ت علي�ة ع�ام % 0.2  بنحو2018عام 
 أبوحم��اديش��ير إل��ى تحس��ن الكف��اءة التحص��يلية ببن��ك قري��ة 

والف����رع وقص����ورھا ببن����ك قري����ة الحلمي����ة، أم����ا ق����روض 
محصول ال�ذرة فق�د ارتفع�ت الكف�اءة التحص�يلية ببن�ك قري�ة 

عم���ا كان���ت علي���ة ع���ام % 5.8بنح���و  2018 الحلمي���ة ع���ام
 على الرغم من انخفاض نسبة جملة المنح مما يشير 2017

المت��أخرات، بينم��ا انخفض��ت ببن��ك إل��ى تحص��يل ج��زء م��ن 
عم��ا كان��ت علي��ة ع��ام %6 بنح��و 2018 ع��ام أبوحم��ادقري��ة 
 ، وك��ذلك عل���ى مس���توى الف��رع فق���د انخفض���ت ع���ام2017
 مما  يش�ير 2017 عما كانت علية عام% 5.7 بنحو 2018

إلى تحسن الكفاءة التحصيلية ببنك قرية الحلمية وقص�ورھا 
حاص�يل الخض�ر  والفرع، أما ق�روض مأبوحمادببنك قرية 

فق��د انع��دمت الكف��اءة التحص��يلية ببن��ك قري��ة الحلمي��ة، بينم��ا 
بنح������و  2018  ع������ام أبوحم������ادارتفع������ت ببن������ك قري������ة 

، وعل���ى مس���توى 2017عم���ا كان���ت علي���ة ع���ام 148.7%
عم�ا كان�ت %49 بنح�و 2018الفرع قد ارتفعت النسبة عام 

 مما يشير إلى  التحسن الش�ديد ف�ي الكف�اءة 2017علية عام 
 والفرع، أما قروض البساتين أبوحمادية ببنك قرية التحصيل

المختلفة فقد انخفضت الكفاءة التحصيلية ببنك قرية الحلمية 
كم�ا  ،2017عما كان�ت علي�ة ع�ام  %0.4 بنحو 2018عام 

 %11.9 بنح��و 2018 ع��ام أبوحم��ادانخفض��ت ببن��ك قري��ة 
، وعل��ى مس��توى الف��رع فق��د 2017عم��ا كان��ت علي��ة ع��ام 

 عم�ا كان�ت علي�ة ع�ام % 7.5بنح�و  2018انخفضت ع�ام 
بس��اتين مم��ا يش��ير إل��ى قص��ور الكف��اءة التحص��يلية  لل2017

، أما ق�روض المش�اتل ل�م تم�نح ببنوك قرى الدراسة والفرع
ببنك قرية الحلمية خ2ل عامي الدراسة، في ح�ين  ارتفع�ت 

 بنح��و 2018 ع��ام أبوحم��ادالكف��اءة التحص��يلية ببن��ك قري��ة 
عل���ى ال���رغم م���ن  2017عم���ا كان���ت علي���ة ع���ام % 15.6

انخفاض نسبة جمل�ة الم�نح ب�نفس النس�بة الس�ابقة مم�ا يش�ير 
إل��ى الزي��ادة ف��ي تحص��يل المت��أخرات، وعل��ى مس��توى ف��رع  

 لتص��ل 2018 فق��د انخفض��ت بدرج��ة كبي��ره ع��ام أبوحم��اد
 مم�ا يش�ير إل�ى 2017عم�ا كان�ت علي�ة ع�ام % 49.8لنحو 

ھا  وقص��ورأبوحم��ادتحس��ن الكف��اءة التحص��يلية ببن��ك قري��ة 
الش��ديد ب��الفرع، أم��ا ق��روض الم��والح فق��د ارتفع��ت الكف��اءة 

مم�ا % 18 بنح�و 2018التحصيلية ببنك قرية الحلمي�ة ع�ام 
على الرغم من انخف�اض نس�بة جمل�ة 2017كانت علية عام 

المنح وھذا يشير إل�ى تحص�يل المت�أخرات ، كم�ا انخفض�ت 
عم��ا كان��ت  %8.7 بنح��و 2018 ع��ام أبوحم��ادببن��ك قري��ة 

، وكذلك على مستوى الفرع فقد انخفض�ت 2017علية عام 
 مم�ا 2017عما كانت علية ع�ام % 11.5 بنحو 2018عام 

يش��ير إل��ى  تحس��ن الكف��اءة التحص��يلية ببن��ك قري��ة الحلمي��ة 
 إجم��اليً والف��رع، وأخي��را أبوحم��اد وقص��ورھا ببن��ك قري��ة

الكف��اءة التحص��يلية للق��روض الزراعي��ة قص��يرة اKج��ل فق��د 
عم��ا % 9.5 بنح��و 2018لمي��ة ع��ام ارتفع��ت ببن��ك قري��ة الح

على الرغم من انخف�اض نس�بة جمل�ة 2017كانت علية عام 
المنح وھو ما يشير إل�ى تحص�يل المت�أخرات م�ن الق�روض 

 أبوحم�ادالزراعية قصيرة اKجل، كما انخفضت ببنك قري�ة 
 وذلك 2017 عما كانت علية عام % 3.6 بنحو 2018عام 
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ح مم��ا يش��ير إل��ى عل��ى ال��رغم م��ن زي��ادة نس��بة جمل��ة الم��ن
وكذلك فقد انخفضت الكف�اءة  قصور في الكفاءة التحصيلية،

 عما كانت علي�ة %4.4 بنحو 2018التحصيلية بالفرع عام 
عل��ى ال��رغم م��ن الزي��ادة ف��ي نس��بة جمل��ة الم��نح 2017ع��ام 

  .أيضا وھو ما يشير إلى القصور في الكفاءة التحصيليه

ض جملة المنح ونسبة الكفاءة التحصيلية للقرو
مقارنة بعام 2018   لعاماuجلا(ستثمارية قصيرة 

 وبنك قرية الحلميه وبنك قرية أبوحمادفرع ب 2017
 أبوحماد

 التي القروض ھي اKجلالقروض ا�ستثمارية قصيرة 
 و� تتعدى مرتبطة بالزراعة أوتمنح Kغراض استثمارية 

 الكفاءة وبمقارنة نسبة جملة المنح و ،فترة سدادھا عن عام
 2018  لعاماKجلتحصيلية للقروض ا�ستثمارية قصيرة ال

 إلىفقد تم التوصل لعينة الدراسة 2017  مقارنة بعام 
 :النتائج التالية

 جملة المنح

المخصصة لقروض  بأن نسبة ا8 تشير نتائج جدول
 2018عام ببنك قرية الحلمية قد ارتفعت  نيةثروة الحيوالل

وكذلك ارتفعت  ،2017عما كانت علية عام %1.8بنحو 
عما كانت  %27.8 بنحو 2018عام  أبوحمادببنك قرية 
قد ارتفعت عام ى مستوى الفرع عل و،2017علية عام 

مما  2017عما كانت علية عام % 16.3 بنحو 2018
لمنح ببنوك قرى الدراسة وفرع  كفاءة جملة اإلىيشير 

قد ف مشترك جاموس بتمويلالقروض تسمين أما  ،أبوحماد
 2018 عام  ببنك قرية الحلمية جملة المنحبةارتفعت نس

 بينما انخفضت ،2017عما كانت علية عام %22.8 بنحو
 عما كانت %5.3بنحو 2018 عام  أبوحمادببنك قرية 
عام على مستوى الفرع فقد انخفضت  و،2017علية عام 

مما يشير   2017عما كانت علية عام% 0.6بنحو  2018
 بنك فيية الحلمية وقصورھا  كفاءة جملة المنح ببنك قرإلى

منح ريفية لم تقروض التنمية ال أما ، والفرعأبوحمادقرية 
 وارتفعت نسبة ، الدراسةعامي خ2ل ببنك قرية الحلمية

 %10.3 بنحو 2018 عام أبوحمادجملة المنح ببنك قرية 
لم تتغير  وعلى مستوى الفرع ،2017عما كانت علية عام 

منح ببنك قرية تجارية لم ت الاKنشطة قروض أما ،النسبة
  نسبة جملة المنح وارتفعت، الدراسةعامي خ2ل الحلمية

عما كانت  %80.9بنحو 2018 عام  أبوحمادببنك قرية 
النسبة  على مستوى الفرع فقد ارتفعت و،2017علية عام 

 مما 2017عما كانت علية عام  %78.7  بنحو2018 عام
أما  ، والفرعأبوحماد كفاءة جملة المنح ببنك قرية إلىيشير 

منح ببنك قرية المدخرات لم تودائع والقروض بضمان ال
 نسبة جملة المنح  وارتفعت، الدراسةعامي خ2ل لحلميةا

عما كانت %100.4 بنحو 2018 عام أبوحمادببنك قرية 

  النسبةعلى مستوى الفرع فقد ارتفعت و،2017علية عام 
مما  2017 عما كانت علية عام % 30 بنحو 2018عام 

 أما ، والفرعأبوحماد كفاءة جملة المنح ببنك قرية إلىيشير 
 قرى بنكي من بأيمنح القروض بضمان التوفير لم ت

الفرع فقد على مستوى  و، الدراسةعامي خ2ل الدراسة
عما % 25.4 بنحو 2018عام نسبة جملة المنح  ارتفعت

 كفاءة جملة المنح إلىمما يشير  2017كانت علية عام 
 نسبة جملة قد ارتفعتفتامين قروض بوالص ال أما ،رعبالف

 عما %14.9 بنحو 2018 عام ببنك قرية الحلمية المنح
 ببنك قرية  النسبة وانخفضت،2017كانت علية عام 

 عما كانت علية عام %17.7بنحو 2018عام  أبوحماد
عام النسبة على مستوى الفرع فقد ارتفعت  و،2017
 مما يشير 2017ة عام عما كانت علي%13بنحو  2018

 ،أبوحماد فرعلة المنح ببنك قرية الحلمية و كفاءة جمإلى
منح ببنك روض المشروعات متناھية الصغر فلم تقأما 

 نسبة جملة  وانخفضت، الدراسةعامي خ2ل لحلميةقرية ا
 بنحو 2018 عام أبوحمادبدرجة كبيرة ببنك قرية  المنح

توى ى مس وكذلك عل،2017 عما كانت علية عام 67%
بنحو 2018 عام بدرجة كبيرة الفرع فقد انخفضت 

  القصورإلى مما يشير 2017كانت علية عام   عما88.5%
 أبوحماد بنك قرية في كفاءة نسبة جملة المنح فيالشديد 
وض بضمان مرتبات جھات خارجية فلم قرأما ال ،والفرع

  وارتفعت، الدراسةعامي خ2ل الحلميةمنح ببنك قرية ت
بنحو 2018 عام  أبوحمادببنك قرية ملة المنح نسبة ج

لى مستوى الفرع ع و،2017عما كانت علية عام 10.4%
عما كانت علية %1.3  بنحو2018عام   النسبةفقد ارتفعت

 كفاءة جملة المنح ببنك قرية إلى مما يشير 2017عام 
) مشروعك(قروض التنمية المحلية  أما ، والفرعأبوحماد

 وارتفعت ، الدراسةعامي خ2ل لحلميةمنح ببنك قرية الم ت
 بنحو 2018عام  أبوحمادببنك قرية نسبة جملة المنح 

 بينما على مستوى ،2017عما كانت علية عام  37%
 عما %36.6 بنحو 2018 عام الفرع فقد انخفضت النسبة

 كفاءة جملة المنح إلى مما يشير 2017كانت علية عام 
قرض جارى أما  ،ع الفرفي وقصورھا أبوحمادببنك قرية 

 عامي خ2ل  من بنوك قرى الدراسةبأيمدين لم يمنح ال
 نسبة جملة ع فقط وقد ارتفعت الفرفي  وتم منحهالدراسة
عما كانت علية  %12.5 بنحو2018  عام  الفرعفيالمنح 

 ،أبوحماد كفاءة جملة المنح بفرع إلى مما يشير 2017عام 
 اKجل قصيرة  المنح للقروض ا�ستثماريةإجمالي وأخيرا

عما كانت  %3.1بنحو  2018عام  الحلمية  ببنكفقد ارتفع
عام  أبوحماد، وكذلك ارتفعت ببنك قرية 2017علية عام 

 وعلى ،2017عما كانت علية عام %30.4 بنحو 2018
 %17.5 بنحو 2018 النسبة عام قد ارتفعتمستوى الفرع 

 منح كفاءة جملة الإلى مما يشير 2017عما كانت علية عام 
 .  قري الدراسة والفرعنكيب بكل من 
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 وبنك قرية أبوحمادفرع ب2017  عام ية لھاوالكفاءة التحصيل اuجلا(ستثمارية قصيرة جملة المنح للقروض  .6 جدول
 )القيمة باuلف جنيه(  أبوحمادالحلميه و بنك قرية 

 نوع القرض )% (روضالكفاءة التحصيليه للق 2017 عام خzل جملة المنح للقروض
 بنك قرية
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

بنك قرية 
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

 54.1 54.5 54.5 152033 38417.4 36492.1 قروض الثروة الحيوانية
 31.7 30.9 36.4 5078.5 713.8 2331.9 تسمين جاموس
 2.0 2.1  1.2 1.2  الريفية قروض التنمية

 5.7 8.8  145.1 62.0  تجارية  أنشطةقروض
 72.6 51.4  2231.5 1220.9   قروض بضمان ودائع

 100 100  21.9 17.7  بضمان التوفيرقروض 
 80.6 67.2 82.5 62.3 12.4 24.3 قروض بوالص تامين

 91.6 75.9 100 229 79.7 0.5 متناھية الصغر المشروعات
 30.0 27.4  1042 808.2  مرتبات جھات خارجية قروض
 73.1 18.1  2218.1 86.0  )مشروعك(قروض 

 44.0   1074.9   بضمانات مختلفة جاري مدين
 53.5 53.4 53.5 164138 41419.3 38848.8 اuجلا(ستثمارية قصيرة  إجمالي القروض

 .2017، محافظة الشرقية، بيانات ثانوية غير منشوره، المصري الزراعيالبنك  :المصدر

 

 وبنك قرية أبوحمادفرع ب 2018 حصيلية لھا عام والكفاءة التاuجلجملة المنح للقروض ا(ستثمارية قصيرة  .7 جدول
 )القيمة باuلف جنيه( أبوحمادالحلميه و بنك قرية 

 نوع القرض )% (الكفاءة التحصيليه للقروض 2018 عام خzل جملة المنح للقروض
بنك قرية 
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

 عفر
 أبوحماد

بنك قرية 
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

 48.1 44.9 50.8 176798 49080.5 37140.8 قروض الثروة الحيوانية
 70.1 76.3 53 5045.7 675.6 2864 تسمين جاموس
 3.1 3.1  59.8 59.8  قروض شخصية
 0.0 0  1.3 1.2  الريفية قروض التنمية
 72.5 44.3  259.3 112.3  تجارية قروض أنشطة

 54.9 59.4 0 2900.8 2447.2 28.3  قروض بضمان ودائع
 3.5   27.4   التوفير قروض بضمان ودائع
 93.1 100 89.2 70.4 10.2 27.8 قروض بوالص تامين

 77.2 77.3  26.3 26.3  متناھية الصغر المشروعات
 62.3 62.3  16.3 16.3  استھzكيةقروض 
 33.8 33.1  1055 892.4   خارجيةمرتبات جھات قروض
 61.7 83.9  1627 117.7  )مشروعك(قروض 

 13.6 0.1  2420.9 357  )وزارة المالية ( البتلو 
 0.3 100  1369.7 226.5   )المركزيالبنك ( البتلو 

 44.1   1209.4   بضمانات مختلفة جاري مدين
 47.8 45.8 50.9 192888 54023 40060.9 ا(ستثمارية إجمالي القروض

 .2018، محافظة الشرقية، بيانات ثانوية غير منشوره، المصري الزراعيالبنك  :المصدر
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فرع  باuجلللقروض ا(ستثمارية قصيرة 2017 بعام   مقارنة2018نسبة جملة المنح والكفاءة التحصيلية لعام  .8 جدول
  أبوحماد و بنك قرية الحلميه و بنك قرية أبوحماد

 نوع القرض )% (التحصيلية الكفاءة )% (للقروض جملة المنح
قرية 
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

قرية 
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

 88.9 82.4 93.1 116.3 127.8 101.8 قروض الثروة الحيوانية

 221.3 246.5 145.4 99.4 94.7 122.8 بتمويل مشترك تسمين جاموس

 0 0   110.3 110.3   الريفية نميةقروض الت

 1280.5 502   178.7 180.9   تجارية قروض أنشطة

 75.6 115.5   130 200.4   ومدخرات قروض بضمان ودائع

 3.5 -   125.4 -   التوفير قروض بضمان ودائع

 115.4 148.9 108 113 82.3 114.9 قروض بوالص تامين

 84.3 101.8   11.5 33   متناھية الصغر قروض المشروعات

 112.9 120.8   101.3 110.4   مرتبات جھات خارجية قروض بضمان

 84.5 464   73.4 137   )مشروعك (التنمية المحليةقروض 

 100.3 -   112.5 -   بضمانات مختلفة جاري مدين

 109 85.7 95.2 117.5 130.4 103.1  اuجل قصيرة ا(ستثمارية إجمالي القروض

 .7 و6 ي بيانات جدول:رالمصد

 

 الكفاءة التحصيلية

 بالنسبة للكفاءة التحصيلية لقروض  8تشير نتائج جدول
اءة التحصيلية ببنك الثروة الحيوانية فقد انخفضت نسبة الكف

 عما كانت علية %16.9بنحو 2018 قرية الحلمية عام 
عام  فقد انخفضت أبوحمادبنك قرية  وكذلك ب،2017عام 

وكذلك  ،2017عما كانت علية عام %17.6بنحو  2018
% 11.1بنحو  2018عام على مستوى الفرع قد انخفضت 

وذلك على الرغم من ارتفاع  2017عما كانت علية عام 
  قرى الدراسة والفرع بنكي كل من فينسبة جملة المنح 

 الكفاءة التحصيلية لكل في القصور الشديد إلىمما يشير 
قد ض تسمين جاموس  قرو، الدراسة والفرعبنكيمن 

عما %45.4 بنحو 2018 عام  ببنك قرية الحلميةارتفعت
 قد أبوحماد وكذلك ببنك قرية ،2017كانت علية عام 

 وكذلك ،2017عن عام%146.5 بنحو 2018 عام ارتفعت
بنحو  2018عام على مستوى الفرع قد ارتفعت النسبة 

على الرغم من 2017عما كانت علية عام  121.3%
 أبوحمادة جملة المنح بكل من بنك قرية سبانخفاض ن

 قرى ببنكي تحسن الكفاءة التحصيلية إلىوالفرع مما يشير 
 أبوحمادالدراسة والفرع وتحصيل المتأخرات ببنك قرية 

 قروض التنمية الريفية فقد انعدمت الكفاءة ،والفرع
قروض ( والفرع أبوحمادية التحصيلية بكل من بنك قر

 تجارية فقد ارتفعت الاKنشطة قروض ،)متعثرة السداد
عما %402بنحو 2018   عام أبوحمادببنك قرية  النسبة 

ارتفعت النسبة بدرجة  وكذلك ،2017كانت علية عام 
عما %1180.5بنحو  2018عام  أبوحمادكبيرة بفرع 

 في التحسن الشديد إلى مما يشير 2017كانت علية عام 
 أبوحمادقرية خرات ببنك الكفاءة التحصيلية وتحصيل المتأ

ببنك قرية د ارتفعت فق قروض بضمان ودائع ،والفرع
عما كانت علية عام %15.5 بنحو2018عام  أبوحماد
 عام  بينما على مستوى الفرع قد انخفضت النسبة،2017
 على 2017عما كانت علية عام %24.4 بنحو 2018

 أبوحمادملة المنح ببنك قرية الرغم من ارتفاع نسبة ج
 الكفاءة التحصيلية ببنك في القصور إلىشير والفرع مما ي

قد  قروض بضمان التوفير ، والفرعأبوحمادقرية 
% 96.5 بنحو2018 عام  بدرجة كبيرة  بالفرع انخفضت

على الرغم من ارتفاع نسبة  2017عما كانت علية عام 
 ، الكفاءة التحصيليةفي القصور إلىجملة المنح مما يشير 

 عام ببنك قرية الحلميةتفعت قد ارقروض بوالص التأمين 
 كما ارتفعت ،2017عما كانت علية عام %8 بنحو 2018

 عما كانت %48.9 بنحو  2018عام  أبوحمادببنك قرية 
 وكذلك على مستوى الفرع فقد ارتفعت ،2017علية عام 

 عما كانت علية عام% 15.4 بنحو 2018 عام النسبة
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يلية بكل  الكفاءة التحصفي التحسن إلىمما يشير  2017
 قروض المشروعات ، قرى الدراسة والفرعبنكيمن 

 2018عام  أبوحمادببنك قرية ر ارتفعت متناھية الصغ
 على الرغم من 2017عما كانت علية عام %1.8بنحو 

 الكفاءة في التحسن إلىانخفاض نسبة جملة المنح مما يشير 
 بينما انخفضت النسبة ،المتأخراتالتحصيلية وتحصيل 

عما كانت % 15.7بنحو2018 عام  الفرع على مستوى
ھذا مع انخفاض نسبة جملة المنح بنسبة  2017علية عام 

 الكفاءة التحصيلية في التحسن إلىكبيرة وھذا يشير 
عن  بالفرع على الرغم من انخفاضھا المتأخراتوتحصيل 

د ارتفعت  قروض بضمان مرتبات خارجية ق،2017عام 
 عما كانت %20.8حو  بن2018 عام أبوحمادببنك قرية 
 وكذلك على مستوى الفرع ارتفعت ،2017علية عام 

 2017علية عام  عما كانت%12.9بنحو 2018 عامالنسبة 
 الكفاءة التحصيلية ببنك قرية في التحسن إلىمما يشير 

 ببنك قد ارتفعت) مشروعك ( قروض، والفرعأبوحماد
عما كانت علية عام %364بنحو 2018 عام  أبوحمادقرية 

 عام  بينما على مستوى الفرع فقد انخفضت النسبة،2017
مما يشير 2017عما كانت علية عام %15.5 بنحو 2018

 ،أبوحماد الكفاءة التحصيلية ببنك قرية في التحسن إلى
 2018 عام أبوحماد بفرع قد ارتفعتقرض جارى مدين 

 إجمالي وأخيرا ،2017 عما كانت علية عام %0.3 بنحو
 فقد اKجلة للقروض ا�ستثمارية قصيرة الكفاءة التحصيلي
عما كانت % 4.8 بنحو 2018 عام الحلميةانخفضت ببنك 

على الرغم من ارتفاع نسبة جملة المنح، 2017علية عام 
بنحو 2018 عام  أبوحمادكما انخفضت ببنك قرية 

وذلك على الرغم من  2017عما كانت علية عام % 14.3
 2018 عام بالفرعا ارتفعت زيادة نسبة جملة المنح، بينم

 إلى وھو ما يشير 2017عما كانت علية عام %9بنحو 
 الكفاءة التحصيليه لجملة القروض ا�ستثمارية فيالقصور 

 قرى الدراسة وتحسنھا بفرع بنكيقصيرة اKجل بكل من 
 .أبوحماد

جملة المنح ونسبة الكفاءة التحصيلية للقروض 
 2018لعام  اuجلا(ستثمارية متوسطة وطويلة 

 وبنك قرية الحلميه أبوحمادلفرع  2017قارنة بعام م
 أبوحمادوبنك قرية 

 ھي اKجلالقروض ا�ستثمارية متوسطة وطويلة 
 مرتبطة أو تمنح Kغراض استثمارية التيالقروض 

 أعوام 5 إلىبالزراعة وتتراوح فترات سدادھا من عام 
أعوام للقروض 5  وأكثر من اKجلللقروض متوسطة 

بمقارنة نسبة جملة المنح ونسبة الكفاءة  و،ويلة اKجلط
 اKجلالتحصيلية للقروض ا�ستثمارية متوسطة وطويلة 

 فقد تم لعينة الدراسة 2017 مقارنة بعام 2018لعام 
 : النتائج التاليةإلىالتوصل 

 جملة المنح

المخصصة لقروض  بأن نسبة ا11تشير نتائج جدول 
 2018 عام ببنك قرية الحلمية  قد ارتفعتنية الثروة الحيوا

 بينما انخفضت ،2017عما كانت علية عام %14.6بنحو 
عما كانت علية %6.3 بنحو 2018 عام أبوحمادقرية  ببنك

 على مستوى الفرع فقد ارتفعت عام أما ،2017عام 
مما  2017عما كانت علية عام % 21.9 بنحو 2018
أما  ،ة والفرع كفاءة جملة المنح ببنك قرية الحلميإلىيشير 

تم صرفة   الزراعية انخفضت نسبة ماقروض الميكنة
عما %69بنحو 2018 عام  ببنك قرية الحلمية للمزارعين

نح القرض ببنك قرية  ولم يتم م،2017كانت علية عام 
 عام قد انخفضت النسبة وعلى مستوى الفرع ،أبوحماد
 عدم إلى مما يشير 2017عام  عن %46 بنحو 2018

قروض أما  ، المنح ببنك قرية الحلمية والفرعكفاءة جملة
 ، قرى الدراسةبنكي من بأينح   لم يماستص2ح اKراضي

 عام قد ارتفعت نسبة جملة المنحوعلى مستوى الفرع 
أما  ،2017عما كانت علية عام  %9.7  بنحو2018

 في ،منح ببنك قرية الحلميةم تلودائع القروض بضمان ال
 ببنك قرية نحه للمزارعينحين ارتفعت نسبة ما تم م

عما كانت علية عام  %21بنحو  2018عام  أبوحماد
بنحو  2018عام  الفرع فيالنسبة رتفعت  وكذلك ا،2017

 كفاءة إلى مما يشير 2017عما كانت علية عام  33%
قروض الأما  ، والفرعأبوحمادجملة المنح ببنك قرية 

ك قرية شھادات فقد ارتفعت نسبة جملة المنح ببنالبضمان 
تم  ولم ي،2017عام عن  %35.5 بنحو 2018 عام الحلمية

 الفرع فيالنسبة  ارتفعت وكذلك،أبوحمادالمنح ببنك قرية 
مما 2017عما كانت علية عام % 24.9بنحو  2018 عام 

أما  ، كفاءة جملة المنح ببنك قرية الحلمية والفرعإلىيشير 
ببنك قروض وسائل النقل فقد انخفضت نسبة جملة المنح 

عما كانت علية  %9.7 بنحو2018 عام قرية الحلمية 
عام  أبوحمادبة ببنك قرية ارتفعت النس حين في ،2017عام

 وكذلك ،2017 علية عامعما كانت  %66.1بنحو 2018
عما % 34.4 بنحو 2018عام  الفرع فيالنسبة ارتفعت 

 كفاءة جملة المنح إلىمما يشير 2017 كانت علية عام 
 قروض استھ2كية قد ، والفرعوحمادأبببنك قرية 

 2018 عام انخفضت نسبة جملة المنح ببنك قرية الحلمية
 وانخفضت ،2017عما كانت علية عام  %37.8بنحو 

عما كانت علية %51بنحو 2018 عام  أبوحمادببنك قرية 
 2018 عام قد انخفضت  وعلى مستوى الفرع ،2017عام 
 عدم إلىيشير مما 2017 عما كانت علية عام %7.2بنحو

أما  ، قرى الدراسة والفرعبنكيكفاءة جملة المنح بكل من 
 قرى بنكي من بأينح م لم تا�جتماعيقروض الصندوق 

  جملة قد انخفضت نسبة وعلى مستوى الفرع ،الدراسة
عام عن  %63.4  بنحو2018 عام المنح بدرجة كبيرة

 كفاءة نسبة جملة المنح في القصور إلىمما يشير  2017
 فقد adpقروض برنامج التنمية الريفية أما  ،الفرعب

2018 عام ارتفعت نسبة جملة المنح ببنك قرية الحلمية 
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 أبوحمادفرع ب 2017والكفاءة التحصيلية لھا عام  اuجلللقروض ا(ستثمارية متوسطة وطويلة  لة المنحجم .9 جدول
 )هالقيمة باuلف جني( أبوحماد قريةوبنك قرية الحلميه و بنك 

 نوع القرض )% (الكفاءة التحصيليه للقروض 2017  خzل عامجملة المنح للقروض
 بنك قرية
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

     فرع 
 أبوحماد

بنك قرية 
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

 24.4 12.7 21.3 1441.2 43.8 314.6 حيوانيةالثروة قروض ال
 48.3  70.7 13.1  9.1 قروض الميكنة

 0   0.9    اuراضياستصzحقروض 
 45.9 60  4743.9 1390.5  قروض بضمان ودائع

 48.6  56.3 1080.1  116.3 قروض بضمان شھادات
 47.7 61.4 51.2 2926.2 470.7 566.7 وا(نتقالقروض وسائل النقل 

 47.1 61 45.5 2606.5 427.1 739.6 استھzكيةقروض 
 63.5  100 69.9  44.5 اجتماعيقروض صندوق 

 adp 148.6  3485.7 2.6  1.5الزراعية  قروض برنامج التنمية
 48.4 46.5 53.1 4009.3 728.8 415.1 قروض تمويل السلع المعمرة

 29.4 27.5 32.3 6584.3 2074.5 1971 قطاع عام قروض بضمان مرتبات محولة
 23.4 23.1  4573.3 114  خارجية قروض بضمان مرتبات جھات

 81.1 94.7 55.8 466.2 86.2 73.3 %12مشروعك  قروض التنمية المحلية
 16.9 15.9  687.3 305  13%مشروعك  قروض التنمية المحلية

 متوسطة جملة القروض ا(ستثمارية
 وطويلة اuجل

4398.8 5640.6 32688.2 38.9 43.5 34.3 

 .2017 منشوره،ات ثانوية غير ، محافظة الشرقية، بيانالمصري الزراعي البنك :المصدر

 

 أبوحمادفرع  ب2018 والكفاءة التحصيلية لھا عام اuجلجملة المنح للقروض ا(ستثمارية متوسطة وطويلة  .10 جدول
 )القيمة باuلف جنيه( أبوحماد قريةوبنك قرية الحلميه و بنك 

 نوع القرض )% (ضالكفاءة التحصيليه للقرو 2018  خzل عامجملة المنح للقروض
 بنك قرية
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

     فرع 
 أبوحماد

بنك قرية 
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

 54.8 84 41.9 1757 41.1 360.6 حيوانيةالثروة قروض ال
 39.6  100 7.1  2.8 قروض الميكنة

 0   1.01    اuراضياستصzحقروض 
 36.3   81.9   قروض الزواج

 32.8 31.5  6307.4 1682.3   ومدخراتبضمان ودائعقروض 
 50.7  14.2 1349.4  157.5 قروض بضمان شھادات

 30.1 31.2 36.3 3932.9 781.9 511.7 وا(نتقالقروض وسائل النقل 
 37.4 45.9 49 2419.2 209.1 452.7 استھzكيةقروض 

 0   25.6   اجتماعيقروض صندوق 
 0.8  0.8 83.3  83.3 60 اجتماعيقروض صندوق 
 0.9  0.9 105.8  105.9 61 اجتماعيقروض صندوق 

 adp 160.1  3773.2 17.8  18الزراعية  قروض برنامج التنمية
 7.6 19.2 3.3 3881.4 265.5 610.3 قروض شخصية

 52 56.6 55.6 5418.1 763.7 480.7 قروض تمويل السلع المعمرة
 30.5 39.4 20.8 5874.3 1717.8 2008.3 قطاع عام قروض بضمان مرتبات محولة
 26.3 25.4  4547.6 101.3  خارجية قروض بضمان مرتبات جھات

 48.4 24 28.5 188.8 48.6 84.6  %12مشروعك  قروض التنمية المحلية
 21.5 27.5 36.2 1866.1 293.2 484.6 %13مشروعك  قروض التنمية المحلية

 31.5 37 27.6 41620.5 5904.5 5503.1 ويلة اuجلوط متوسطة جملة القروض ا(ستثمارية
 .2018 منشوره،، محافظة الشرقية، بيانات ثانوية غير المصري الزراعي البنك :المصدر
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 للقروض ا(ستثمارية متوسطة 2017 مقارنة بعام 2018نسبة جملة المنح ونسبة الكفاءة التحصيلية لعام  .11 جدول
 أبوحماد قريةنك قرية الحلميه و بنك  وبأبوحماد لفرع اuجلوطويلة 

 نوع القرض )% (التحصيلية الكفاءة )% (المنح للقروض جملة
قرية 
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

قرية 
 الحلمية

 بنك قرية
 أبوحماد

 فرع
 أبوحماد

 224.3 662.5 196.7 121.9 93.7 114.6 حيوانيةالثروة قروض ال

 82 - 141.5 54 - 31 قروض الميكنة

 0 - - 109.7 - -  اuراضياستصzحقروض 

 71.4 52.6 - 133 121 - قروض بضمان ودائع

 104.2 - 25.3 124.9 - 135.5 قروض بضمان شھادات

 63.1 50.7 70.9 134.4 166.1 90.3 وا(نتقالقروض وسائل النقل 

 79.5 75.3 107.7 92.8 49 61.2 استھzكيةقروض 

 0 - - 36.6 - - عياجتماقروض صندوق 

 adp 107.8 - 108.3 699.2 - 1180.1 الزراعية قروض برنامج التنمية

 107.5 121.8 104.5 135.1 104.8 115.8 قروض تمويل السلع المعمرة

 103.6 143.1 64.4 89.2 82.8 101.9 قطاع عام قروض بضمان مرتبات محولة

 112.3 110.1 - 99.4 88.8 - خارجية قروض بضمان مرتبات جھات

 59.7 25.3 51 40.5 56.4 115.4 12%مشروعك  قروض التنمية المحلية

 127.3 173.5 - 271.5 96.1 - 13%مشروعك  قروض التنمية المحلية

 91.7 84.9 70.9 127.3 104.7 125.1 وطويلة اuجل متوسطة جملة القروض ا(ستثمارية

 10  و9 يبيانات جدول :المصدر

 

، ولم يتم المنح 2017كانت علية عام عما  %7.8 بنحو
، وعلى مستوى الفرع قد ارتفعت النسبة أبوحمادببنك قرية 

 مما 2017عما كانت علية عام % 8.3لنحو  2018 عام 
يشير إلى كفاءة جملة المنح ببنك قرية الحلمية والفرع، أما 
قروض تمويل السلع المعمرة فقد ارتفعت نسبة جملة المنح 

عما كانت  %15.8 بنحو 2018مية عام ببنك قرية الحل
، وارتفعت نسبة جملة المنح ببنك قرية 2017علية عام 

، وكذلك 2017عن عام %4.8 بنحو 2018 عام أبوحماد
عن % 35.1 بنحو 2018ارتفعت النسبة في الفرع عام 

 مما يشير إلى كفاءة جملة المنح ببنكي قرى 2017عام 
 بضمان مرتبات  والفرع، أما القروضأبوحمادالدراسة 

محولة فقد ارتفعت نسبة جملة المنح ببنك قرية الحلمية عام 
، بينما 2017عما كانت علية عام %1.9 بنحو 2018

 2018 عام أبوحمادانخفضت نسبة جملة المنح ببنك قرية 
، وكذلك على 2017عما كانت علية عام %17.2بنحو 

لنحو 2018 مستوى الفرع قد انخفضت النسبة عام 
مما يشير إلى كفاءة 2017 عما كانت علية عام % 10.8

جملة المنح ببنك قرية الحلمية،  أما القروض بضمان 
مرتبات خارجية لم تمنح ببنك قرية الحلمية، وانخفضت 

لنحو 2018  عام أبوحمادنسبة جملة المنح ببنك قرية 
، وكذلك انخفضت 2017عما كانت علية عام  11.2%

عما كانت علية % 0.6نحو  ل2018النسبة في الفرع عام 
 مما يشير إلى عدم كفاءة جملة المنح ببنك قرية 2017عام 

فقد %) 12مشروعك (  والفرع، أما قروضأبوحماد
 2018ارتفعت نسبة جملة المنح ببنك قرية الحلمية عام 

، وانخفضت 2017عما كانت علية عام  %15.4بنحو 
ما ع%43.6 بنحو 2018 عام أبوحمادالنسبة ببنك قرية 
، وعلى مستوى الفرع انخفضت 2017كانت علية عام 

 عما كانت علية عام% 59.5  بنحو2018النسبة عام 
مما يشير إلى كفاءة جملة المنح ببنك قرية الحلمية  2017

  والفرع، أما قروضأبوحمادوقصورھا في بنك قرية 
لم يتم المنح ببنك قرية الحلمية، %) 13مشروعك (

 2018 عام أبوحمادنح ببنك قرية وانخفضت نسبة جملة الم
، بينما ارتفعت 2017عما كانت علية عام  %3.9بنحو 
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عما كانت % 171.5 بنحو 2018النسبة في الفرع عام 
ملة المنح بالفرع، مما يشير إلى كفاءة ج2017  علية عام
 المنح للقروض ا�ستثمارية متوسطة إجماليًوأخيرا 

 2018الحلمية عام وطويلة اKجل فقد ارتفعت ببنك قرية 
، وكذلك ارتفعت 2017عما كانت علية عام %25.1بنحو 

عما  %4.7 بنحو 2018 عام أبوحمادالنسبة ببنك قرية 
، أما على مستوى الفرع فقد ارتفعت 2017كانت علية عام 

 مما 2017عما كانت علية عام %27.3 بنحو 2018عام 
سة  قري الدرايشير إلى كفاءة جملة المنح بكل من بنكي

 .والفرع

 الكفاءة التحصيلية

كفاءة التحصيلية بأن نسبة ال 11تشير نتائج جدول 
ببنك د ارتفعت قنية لثروة الحيوا لالمخصصة قروضلل

 عما كانت علية %96.7 بنحو2018 عام قرية الحلمية
 عام تفعت النسبةرا أبوحمادية  وكذلك ببنك قر،2017عام

 وكذلك ،2017عما كانت علية عام %562.5 بنحو 2018
  بنحو2018 عام الفرع قد ارتفعت النسبة على مستوى

 في التحسن الشديد إلى مما يشير 2017عن عام 124.3%
أما  ، الدراسة والفرعبنكيالكفاءة التحصيلية لكل من 
قد ارتفعت نسبة الكفاءة فقروض الميكنة الزراعية 
 %41.5  بنحو2018 عام التحصيلية ببنك قرية الحلمية

 بينما على مستوى الفرع قد ،2017 علية عام عما كانت
عما كانت علية  %18  بنحو2018عام انخفضت النسبة 

 على الرغم من انخفاض نسبة جملة المنح 2017عام 
 الكفاءة التحصيلية في التحسن إلى مما يشير ،بدرجة اكبر

أما  ، الحلمية والفرع وتحصيل المتأخراتقريةببنك 
 انعدمت الكفاءة التحصيلية  فقدقروض استص2ح اKراضي

 أما ،)قروض متعثرة السداد( الدراسة عاميخ2ل بالفرع 
الكفاءة ودائع فقد انخفضت نسبة القروض بضمان ال

 %47.4 بنحو 2018 عام أبوحمادالتحصيلية ببنك قرية 
 وكذلك انخفضت النسبة بفرع ،2017عما كانت علية عام 

علية عام عما كانت % 28.6 بنحو 2018عام  أبوحماد
 متأخراتوھذا النوع من القروض � تنتج عنه  2017

 نسبة  وانخفاض،نظرا لتوافر الضمانات الكافية بالبنك
 الكفاءة في قصور يعبر عنالكفاءة التحصيلية � 

K ن ھذا النوع من القروض تتراوح مدد التحصيلية وذلك
قروض بضمان أما ال ،أعوام 5سدادھا من عام حتى 

ية ببنك قرية  انخفضت الكفاءة التحصيلشھادات فقدال
عما كانت علية عام  %74.7  بنحو2018عام الحلمية 

 عام بينما على مستوى الفرع قد ارتفعت النسبة  ،2017
على الرغم  2017عما كانت علية عام % 4.2 بنحو2018

من ارتفاع نسبة جملة المنح ببنك قرية الحلمية والفرع 
يلية ببنك قرية الحلمية � وانخفاض نسبة الكفاءة التحص

 الكفاءة التحصيلية وذلك �ن فترة فييعبر عن قصور 
 ،سداد القرض تتراوح من عام حتى انتھاء مدة الشھادة

 ،متأخراتتنتج عنه   لكفاية ضمانات ھذا القرض �ًونظرا

قد انخفضت نسبة الكفاءة فقروض وسائل النقل  أما
 %29.1 بنحو 2018عام التحصيلية ببنك قرية الحلمية 

 وكذلك انخفضت ببنك قرية ،2017عما كانت علية عام 
عما كانت علية عام  %49.3 بنحو 2018 عام أبوحماد
 عام  وكذلك على مستوى الفرع انخفضت النسبة،2017
 على 2017عما كانت علية عام  %36.9 بنحو 2018

 أبوحمادالرغم من ارتفاع نسبة جملة المنح ببنك قرية 
يث  الكفاءة التحصيلية حفي القصور إلىشير والفرع مما ي

قروض  الأما ، شھرية متساويةأقساطعلى انه يكون السداد 
 فقد ارتفعت نسبة الكفاءة التحصيلية ببنك قرية ا�ستھ2كية

عما كانت علية عام  %7.7 بنحو 2018عام الحلمية 
 2018 عام أبوحمادنما انخفضت ببنك قرية  بي،2017
 وكذلك على ،2017نت علية عام عما كا %24.7بنحو 

بنحو 2018 عام مستوى الفرع فقد انخفضت النسبة 
 التحسن إلىمما يشير 2017 عما كانت علية عام % 20.5

قروض  أما ، الكفاءة التحصيلية ببنك قرية الحلميةفي
ة الكفاءة التحصيلية نسب فقد انعدمت ا�جتماعيالصندوق 

وض متعثرة قر( الدراسة عاميخ2ل  أبوحمادبفرع 
 فقد adpقروض برنامج التنمية الزراعية أما  ،)السداد

 عام ارتفعت نسبة الكفاءة التحصيلية ببنك قرية الحلمية
 ،2017 عام عما كانت عليه %599.2 بنحو 2018

وكذلك على مستوى الفرع ارتفعت النسبة بدرجة كبيرة 
 2017عما كانت علية عام %1080.1بنحو 2018 عام 

 الكفاءة التحصيلية ببنك قرية في التحسن ىإلمما يشير 
قروض السلع المعمرة فقد ارتفعت  أما ،الحلمية والفرع

بنحو  2018عام نسبة الكفاءة التحصيلية ببنك قرية الحلمية 
 وكذلك ارتفعت النسبة ،2017 عما كانت علية عام 4.5%

عما كانت  %21.8بنحو  2018عام  أبوحمادرية ببنك ق
وكذلك على مستوى الفرع فقد ارتفعت  ،2017علية عام 

 2017عما كانت علية عام %7.5بنحو  2018عام النسبة 
 قرى ببنكي الكفاءة التحصيلية في التحسن إلىمما يشير 

قروض بضمان مرتبات محولة فقد  أما ،الدراسة والفرع
 عام انخفضت نسبة الكفاءة التحصيلية ببنك قرية الحلمية

 على 2017 علية عام عما كانت %34.6 بنحو 2018
الرغم من ارتفاع نسبة جملة المنح وعلى الرغم من توافر 

عت الكفاءة التحصيلية  بينما ارتف،الضمانات الكافية للقرض
عما كانت  %43.1بنحو  2018عام  أبوحمادببنك قرية 
 وكذلك على مستوى الفرع قد ارتفعت ،2017علية عام 

 2017لية عام عما كانت ع %3.6 بنحو 2018 عام النسبة
 الكفاءة التحصيلية ببنك قرية في التحسن إلىمما يشير 

 أما ، والفرع وقصورھا ببنك قرية الحلميةأبوحماد
قروض بضمان مرتبات خارجية فقد ارتفعت نسبة ال

 بنحو 2018 عام أبوحمادالكفاءة التحصيلية ببنك قرية 
 وكذلك على مستوى ،2017عما كانت علية عام  10.1%

عما %12.3 بنحو 2018 عام قد ارتفعت النسبةفالفرع 
  تحسن الكفاءة إلى مما يشير 2017كانت علية عام 

أما قروض التنمية  ، والفرعأبوحمادالتحصيلية ببنك قرية 
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فقد انخفضت نسبة الكفاءة ) %12مشروعك (المحلية 
عما %49بنحو 2018 عام التحصيلية ببنك قرية الحلمية 

رتفاع نسبة جملة لرغم من اعلى ا2017كانت علية عام 
 عام  أبوحماد النسبة ببنك قرية انخفضت وكذلك ،المنح

 وكذلك ،2017عما كانت علية عام %74.7 بنحو2018
 بنحو 2018 النسبة عامعلى مستوى الفرع انخفضت 

على الرغم من 2017عما كانت علية عام % 40.3
 نسبة المنح بدرجة اكبر من نسبة التحصيل فيا�نخفاض 

 قرى ببنكي الكفاءة التحصيلية في القصور إلىا يشير مم
قروض التنمية المحلية أما  ، الفرعفيالدراسة وتحسنھا 

 فقد ارتفعت نسبة الكفاءة التحصيلية%) 13مشروعك (
عما كانت %73.5بنحو 2018 عام  أبوحمادببنك قرية 
وكذلك على مستوى الفرع قد ارتفعت  ،2017علية عام 

عما كانت علية عام  %27.3بنحو  2018 عام النسبة
ارتفاع نسبة المنح بالفرع بدرجة  على الرغم من 2017

 الكفاءة التحصيلية ببنك في التحسن إلىكبر مما يشير أ
 الكفاءة  إجماليًوأخيرا ، وقصورھا بالفرعأبوحمادقرية 

 اKجلالتحصيلية للقروض ا�ستثمارية متوسطة وطويلة 
% 29.1بنحو 2018 عام ية فقد انخفضت ببنك قرية الحلم

على الرغم من ارتفاع نسبة 2017عما كانت علية عام 
 2018 عام أبوحمادجملة المنح، كما انخفضت ببنك قرية 

 وذلك على الرغم 2017عما كانت علية عام %15.1بنحو 
انخفضت النسبة من زيادة نسبة جملة المنح، وكذلك قد 

 علية عام عما كانت% 8.3 بنحو2018 عام أبوحماد فرعب
على الرغم من زيادة نسبة جملة المنح وھذا  2017

 الكفاءة التحصيلية Kن فيا�نخفاض � يعبر عن القصور 
أعوام  5مدد سداد ھذه القروض يتراوح من عام حتى 

أعوام للقروض 5 ر من للقروض متوسطة اKجل وأكث
 .اKجلطويلة 

ة  للسياسات ا(ئتمانية بعينة الدراساuداءمؤشرات 
 2018 -2017بمحافظة الشرقية للعامين الماليين 

 للسياسات اKداء مؤشرات إلى  12يشير جدول
ا�ئتمانية بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية للعامين الماليين 

 .30/6/2018 – 30/6/2017 فيالمنتھيين 

 عدد العمzء

 عميل عام 2293 أبوحمادبلغ عدد العم2ء ببنك قرية 
 بزيادة 2018عميل عام  2317 إلى ارتفع ليصل 2017
كما ارتفع ببنك قرية  ،%1.05عميل تمثل  24 قدرھا

من عدد العم2ء  %0.59 عميل يمثل 17 الحلميه بنحو
 أبوحماد على مستوى فرع أما، 2017 عميل عام 2875

 2018عميل عام  12819 إلى ليصل ًيضافقد ارتفع أ
عم2ء  من عدد ال%1.12عميل تمثل  142 فدرھا بزيادة

     تفوق بنك قريةإلى وھو ما يشير 2017عام  12677
 .ةعدد العم2ء عن بنك قرية الحلمي في أبوحماد

 محفظة القروض

 35179 أبوحمادبلغت محفظة القروض ببنك قرية 
 ألف 46519 إلى ارتفعت لتصل 2017 جنيه عام ألف

 جنيه تمثل ألف 11340 قدرھا بزيادة 2018 عامجنيه 
 إلىرتفعت ببنك قرية الحلميه لتصل  كما ا،32.2%

 ألف 3796 قدرھا بزيادة 2018 جنيه عام ألف 35885
  والبالغة2017  من مثيلتھا عام%11.8 جنيه تمثل

 فقد أبوحماد على مستوى فرع أما جنيه، ألف 32089
 جنيه ألف 170036 إلىارتفعت محفظة القروض لتصل 

 %24.8  جنيه تمثلألف 33843 قدرھا بزيادة 2018عام 
 جنيه، وھو ألف 136193 والبالغة 2017عن مثيلتھا عام 

 محفظة في أبوحماد بنك قرية أداء تحسن إلىما يشير 
 .القروض عن بنك قرية الحلميه

 محفظة الودائع

 ألف 50333 أبوحماد قريةبلغت محفظة الودائع ببنك 
 جنيه ألف 56490 إلى ارتفعت لتصل 2017جنيه عام 

 ،%12.2 جنيه تمثل ألف 6157درھا  قبزيادة 2018عام 
 ألف 35233 إلىكما ارتفعت ببنك قرية الحلميه لتصل 

 جنيه تمثل ألف 2820  قدرھابزيادة 2018جنيه عام 
 جنيه، ألف 32413والبالغة  2017 من مثيلتھا عام 8.7%
 فقد ارتفعت محفظة الودائع أبوحماد على مستوى فرع أما

 قدرھا بزيادة 2018 جنيه عام ألف 308846 إلىلتصل 
 2017 عن مثيلتھا عام %11.8 جنيه تمثل ألف 32615
 أداء تحسن إلى جنيه، وھو ما يشير ألف 276231والبالغة 

 محفظة الودائع عن بنك قرية في أبوحمادبنك قرية 
 .الحلميه

  الودائعإلىنسبة محفظة القروض 

 الودائع ببنك قرية إلىبلغت نسبة محفظة القروض 
 %82.3 إلى ارتفعت لتصل 2017 عام %69.9 أبوحماد

 من %17.7تمثل % 12.4 قدرھا بزيادة 2018عام 
كما ارتفعت ببنك قرية الحلميه لتصل  2017مثيلتھا عام 

 تمثل %2.9 قدرھا بزيادة 2018 عام %101.9 إلى
 على أما ،%99 والبالغة 2017 من مثيلتھا عام 2.93%

ة القروض  فقد ارتفعت نسبة محفظأبوحمادمستوى فرع 
 قدرھا بزيادة 2018 عام %55.1 إلى الودائع لتصل إلى
 وھو ما ،2017من مثيلتھا عام %11.76 تمثل 5.8%

 نسبة محفظة في أبوحماد بنك قرية أداء تحسن إلىيشير 
 وحاجة بنك ، الودائع عن بنك قرية الحلميهإلىالقروض 

 تنشيط محفظة الودائع حيث انه من غير إلىقرية الحلميه 
 الودائع إلىمرغوب فيه ارتفاع نسبة محفظة القروض ال

وتغطية احتياجاته من محفظة القروض بتموي2ت من البنك 
 من سعر العائد على أعلى بسعر خصم  أو الفرع المركزي

أعباء خدمة الدين مما داد ز ت وبالتالي الودائع والتوفير
 . يؤثر على ربحية البنك
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 المستحقةالقروض 

وض وجب سدادھا وتعدت مواعيد  من القرمتأخرات
 استحقاقھا

 1961 أبوحماد ببنك قرية المستحقةبلغت القروض 
 ألف 1335.6 إلى لتصل انخفضت 2017  جنيه عامألف

- جنيه تمثل ألف 625.4 بانخفاض قدره 2018جنيه عام 
 إلى ، كما ارتفعت ببنك قرية الحلميه لتصل 31.89%

 ألف 117.4ھا  قدربزيادة 2018 جنيه عام ألف 2712.4
 2595 والبالغة 2017 من مثيلتھا عام %4.52جنيه تمثل 

 فقد انخفضت أبوحماد على مستوى فرع أما جنيه، ألف
 جنيه عام ألف 5292.6 إلىلتصل القروض المستحقة 

 %13.67-  جنيه يمثلألف 838.4 بانخفاض قدره 2018
 جنيه، وھو ما ألف 6131 والبالغة 2017عن مثيلتھا عام 

 فيوالفرع  أبوحماد لبنك قرية اKداء تحسن إلى يشير
 ، عن بنك قرية الحلميهالمستحقةخفض نسبة القروض 

 لدى ا�ئتمانإدارة لمتابعة  استحداثوھذا يوضح أھمية 
 تكون مھمتھا متابعة التسھي2ت الممنوحة البنوك

للمشروعات الزراعية والمرتبطة بالزراعة للتأكد من 
 جلھا وعدم الممنوحة من أغراضاK فيتموي2ت  التوجيه

 التيو المتعثرين إدارة و�ئتمانا إدارة على مر اKاقتصار
 يبدأ عملھا بعد تعثر العميل عن السداد وليس قبل تعثره

فوائد ال أو مديونيةال إسقاط أوجدولة والتي من خ2لھا يتم 
 وربحية البنك أداء صالح في جزء منھا وكل ھذا ليس أو

 لھم بأعباء فوائدھا  عم2ء يتحمل البنك أموال أنھاحيث 
 .مما يزيد من أعباء خدمة الدين

 الجيدةالقروض 

  مواعيد استحقاقھاقروض لم يأتي

 ألف 33218 أبوحمادبلغت القروض الجيدة ببنك قرية 
 ألف 45183.4 إلى لتصل ارتفعت ثم 2017 جنيه عام
 جنيه تمثل ألف 11965.4 ا قدرھبزيادة 2018جنيه عام 

 إلى كما ارتفعت ببنك قرية الحلميه لتصل 36%
 3678.6 قدرھا بزيادة 2018 جنيه عام ألف 33172.6

 والبالغة 2017 من مثيلتھا عام %12.47جنيه تمثل 
 فقد أبوحماد على مستوى فرع أما جنيه، ألف 29494
 جنيه ألف 164743.4 إلى لتصل القروض الجيدة ارتفعت

 جنيه يمثل ألف 34681.4قدرھا بزيادة  2018عام 
 ألف 130062 والبالغة 2017 عن مثيلتھا عام 26.67%

قري الدراسة  لبنكي اKداء تحسن إلىجنيه، وھو ما يشير 
 . زيادة القروض الجيدةفيوالفرع 

 كفاءة محفظة القروض

  نسبة القروض الجيدة محفظة القروض عنتعبر كفاءة
ببنك  محفظة القروض وبلغت كفاءة محفظة القروض إلى

 إلى ارتفعت لتصل 2017عام  %94.4 أبوحمادقرية 
 كما ارتفعت ،%2.7 قدرھا بزيادة 2018عام 97.1%

 بزيادة 2018 عام %92.4 إلىببنك قرية الحلميه لتصل 

 أما، %91.9 والبالغة 2017فيعن مثيلتھا %0.5قدرھا 
 فقد ارتفعت نسبة القروض أبوحمادعلى مستوى فرع 

 2018عام % 96.9صل  لت محفظة القروضإلى الجيدة
 والبالغة 2017 في عن مثيلتھا %1.4 قدرھابزيادة
 أبوحماد بنك قرية أداء تحسن إلى، وھو ما يشير 95.5%

 . والفرع عن بنك قرية الحلميهكفاءة محفظة القروض في

 ا�يرادات يجمالإ

 ألف 6746 أبوحماد ببنك قرية ا&يرادات إجماليبلغ 
 جنيه عام ألف 9346 ىإل ارتفعت لتصل 2017جنيه عام 

 ،%38.54 جنيه تمثل ألف 2600قدره  بارتفاع 2018
 جنيه ألف 6008 إلىكما ارتفعت ببنك قرية الحلميه لتصل 

 %10.36 جنيه تمثل ألف 564  قدرھابزيادة 2018عام 
 على أما جنيه، ألف 5444 والبالغة 2017من مثيلتھا عام 

 ليصل اداتا&ير ي فقد ارتفع اجمالأبوحمادمستوى فرع 
 ألف 10277 بارتفاع قدره 2018  جنيه عامألف 48810 إلى

 38533 والبالغ 2017 مثيلتھا عام عن %26.6جنيه يمثل 
 لبنك قرية اKداء تحسن إلى جنيه، وھو ما يشير ألف

 . عن بنك قرية الحلميها&يرادات زيادة جملة في أبوحماد

  المصروفاتيإجمال

 5314 أبوحمادقرية  المصروفات ببنك يبلغت اجمال
 جنيه ألف 7961 إلى ارتفعت لتصل 2017 جنيه عام ألف
 ،%49.8 جنيه تمثل ألف 2647 بارتفاع قدره 2018عام 

 جنيه ألف 5064 إلىكما ارتفعت ببنك قرية الحلميه لتصل 
 من %7.97 جنيه تمثل ألف 374 قدرھا بزيادة 2018عام 

 على أما جنيه، ألف 4690 والبالغة 2017مثيلتھا عام 
 المصروفات ي فقد ارتفعت اجمالأبوحمادمستوى فرع 

 بارتفاع قدره 2018 جنيه عام ألف 47485 إلىلتصل 
 2017 عن مثيلتھا عام %34.79 جنيه يمثل ألف 12257
يشير إلى عم تحسن   وھو ما،جنيه ألف 35228والبالغة 

 قرى الدراسة والفرع لزيادة المصروفات بنكي فياKداء 
 .2017 فين مثيلتھا  ع2018 في

 صافى الدخل

 جنيه ألف 1432 أبوحمادبلغ صافى الدخل ببنك قرية 
 جنيه عام ألف 1385 إلى انخفض ليصل 2017عام 

 من %3.28 يمثل  جنيهألف 47 بانخفاض قدره 2018
، كما ارتفع ببنك قرية الحلميه ليصل 2017 عام فيمثيلة 

 ألف 190  قدرھابزيادة 2018 جنيه عام ألف 944 إلى
 ألف 754 والبالغ 2017من مثيله عام %25.2جنيه تمثل 

 فقد انخفض صافى أبوحماد على مستوى فرع أماجنيه، 
 بانخفاض 2018 جنيه عام ألف 1325 إلىالدخل ليصل 

عن مثيله عام  %59.9- جنيه يمثل ألف 1980قدره 
على الرغم من تحسن و جنيه، ألف 3305 والبالغ 2017
 إلىجميع المؤشرات السابقة  في أبوحماد لبنك قرية اKداء

 والحوافز والمصاريف اKجور(ن زيادة المصروفات أ
أدت )  وفوائد خدمة الدين ومخصصات القروضاKخرى

 . صافى الدخل عن العام السابقانخفاض إلى
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 القيمة 2018– 2017ن  للسياسات ا(ئتمانية بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية للعامين الماليياuداءمؤشرات  .12 جدول
 باuلف جنية

 البيان )% (نسبة التغير مقدار التغير عام 2018 عام2017
   بنك 

 أبوحماد
 بنك

 الحلميه
 فرع

 أبوحماد
 بنك

 أبوحماد
 بنك

 الحلميه
 فرع

 أبوحماد
 بنك

 أبوحماد
 بنك

 الحلميه
 فرع

 أبوحماد
 بنك

 أبوحماد
بنك 

 الحلميه
 فرع

 أبوحماد
 1.12 0.59 1.05 142 17 24 12819 2892 2317 12677 2875 2293 عدد العمzء

 24.85 11.83 32.24 33843 3796 11340 170036 35885 46519 136193 32089 35179 محفظة القروض

 11.81 8.7 12.23 32615 2820 6157 308846 35233 56490 276231 32413 50333 محفظة الودائع

 11.76 2.93 17.74 5.8 2.9 12.4 55.1 101.9 82.3 49.3 99 69.9 )1(  الودائعإلىنسبة محفظة القروض 

 13.67- 4.52 31.89- 838.4- 117.4 625.4- 5292.6 2712.4 1335.6 6131 2595 1961 )2(القروض المستحقة 

 26.67 12.47 36.02 34681.4 3678.6 11965.4 164743.4 33172.6 45183.4 130062 29494 33218 القروض الجيدة

 1.47 0.54 2.86 1.4 0.5 2.7 96.9 92.4 97.1 95.5 91.9 94.4 )3(فاءة محفظة القروض  ك

 26.67 10.36 38.54 10277 564 2600 48810 6008 9346 38533 5444 6746 ا�يرادات ياجمال

 34.79 7.97 49.81 12257 374 2647 47485 5064 7961 35228 4690 5314  المصروفاتياجمال

 59.91- 25.2 3.28- 1980- 190 47- 1325 944 1385 3305 754 1432 )4 (صافى الدخل

 100 ×محفظة الودائع / محفظة القروض=  الودائع إلىنسبة محفظة القروض  (1)
  القروض الجيدة–جملة محفظة القروض = المستحقة لقروض ا) (2

 100 × محفظة القروض جماليإ/ القروض الجيدة = محفظة القروض كفاءة  (3)
  جملة المصروفات-ا&يراداتجملة = صافى الدخل  (4) 

 .2018 و2017الزراعي المصري، محافظة الشرقية، بيانات ثانوية غير منشوره،  البنك :المصدر

 

 :ا�تية يمكن صياغة التوصيات السابقة النتائج لمن خ2

 يإجمال في  للقروضودائعتغطية النسبة  �رتفاع ًنظرا -1
قروض وذلك  ال محفظةفيالتوسع يجب  أبوحمادفرع 

 أكبر عدد من بإتباع سياسات ماليه غير تقليديه تستوعب
 بھذه ا�ستفادةمن ممكن كبر قدر العم2ء وتحقق أ

 .الثروات المالية

 وقروض برنامج التجارية روض اKنشطةق فيالتوسع  -2
قرض تسمين الجاموس بتمويل   ، adpالتنمية الزراعية

مرتبات جھات خارجية  والقروض بضمان ،مشترك
وقروض الثروة الحيوانية وقروض تمويل السلع 

 .المعمرة وذلك �رتفاع الكفاءة التحصيلية لھذه القروض

 إدارة لمتابعة ا�ئتمان لدى البنوك تكون استحداثأھمية  -3
راعية مھمتھا المتابعة الميدانية للمشروعات الز

 التسھي2ت توجيهمن  والمرتبطة بالزراعة للتأكد
 والممنوحة من المخصصةغراض  اKفي�ئتمانية ا

أجلھا حتى يمكن رفع الكفاءة التحصيلية وعدم اقتصار 
اKمر على إدارة ا�ئتمان وإدارة المتعثرين والتي يبدأ 
عملھا بعد تعثر العميل عن السداد وليس قبل تعثره 
والتي من خ2لھا يتم جدولة أو إسقاط المديونية أو 

ھا وكل ھذا ليس في صالح أداء الفوائد أو جزء من
2ء يتحمل البنك وربحية البنك حيث أنھا أموال عم

 .لھم مما يزيد من أعباء خدمة الدينبأعباء فوائدھا 

نه ببنك قرية الحلمية حيث أتنشيط محفظة الودائع يجب  -4
من غير المرغوب فيه ارتفاع نسبة محفظة القروض 

 احتياجاته تغطية إلي  البنك حتى � يضطرإلى الودائع
من محفظة القروض بتموي2ت من البنك المركزي 
 بسعر خصم أعلى من سعر العائد على الودائع والتوفير

ثر على ربحية  مما يؤ تزداد أعباء خدمة الدينوبالتالي
 . البنك

العمل على تحقيق ربحية البنك وذلك يتحقق من خ2ل  -5
 أولھما تقليل المصروفات وذلك  رئيسيينمحورين

ة الكفاءة التحصيلية فتنخفض القروض المستحقة بزياد
العمل على   أو المخصصاتانخفاضمما يؤدى إلى 

 البنك المالية احتياجاتزيادة محفظة الودائع حتى تغطى 
 تقل فوائد خدمة الدين مما يؤثر على ربحية وبالتالي
 زيادة ا&يرادات لتعويض   العمل علىوثانيھماالبنك 

إلى تعظيم وذلك بالتوجه   المصروفاتفيالزيادة 
 الموجودةا&يرادات من خ2ل تأجير السعات التخزينية 

 ا�لية الصرافة ماكينات فيأو التوسع البنك بشون 
ATM  تعظم من إيرادات البنك عند كل عملية والتي 

  .يقوم بھا العم2ء

رفع كفاءة العاملين بالبنك بعمل دورات تدريبية مكثفة  -6
 بما يتماشى مع التنافسية العالية اءاKد بمستوى ل2رتقاء

 .اKخرىللعاملين بالبنوك 
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 عــــالمراج

 ).2017 (البنك الرئيسي للتنمية وا�ئتمان الزراعي
 .السياسة ا�ئتمانية وا&جراءات التنفيذية

 ا�ئتمان والتنمية الزراعية). 1984( سعيد محمد ،السنھوتي
ء في محافظة الشرقية، المؤتمر الثامن ل�حصا
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ABSTRACT: Credit policy is the general framework that includes the set of principles, 
rules and procedures governing the process of studying, approving, granting and following up 
of credit facilities, identifying the areas of activity that can be lent, and the related credit 
ceilings, cost elements and time limits that should not exceed the conditions to be met for 
each type of credit. The study relied on both descriptive and quantitative methods in 
analyzing and presenting data and on unpublished secondary data from the Agricultural Bank 
of Egypt and its branches in Sharkia Governorate. The last two policies adopted by the Bank 
were the Credit Policy 2015 and the year data were used. The financial statements for the year 
ended 30/6/2018 were used to reflect them .The study aimed to evaluate the credit policies of 
the Bank through the study of credit facilities granted by the sample of the study for the two 
fiscal years and to compare the percentage of total grants and efficiency. Achievement of each 
type of these facilities, as well as the study of performance indicators for credit policies in the 
study sample in Sharkia Governorate, and due to the difficulty of obtaining unpublished data 
and according to the requirements of the study was chosen Bank branch in Abu Hammad, 
Abu Hammad Village Bank and Helmeya Village Bank were selected according to their 
relative importance. Within the Abu Hammad branch, the most important results of the study 
were that the number of bank customers in Sharkia Governorate reached about 219.452 
thousand, while the loan portfolio amounted to 2.432628 billion pounds, while the deposit 
portfolio amounted to 5.089317 billion pounds, covering a coverage of loans amounted to 
47.79%. The results indicated that the percentage of total grants for short-term agricultural 
loans in Abu Hammad Branch and Abu Hammad Village Bank increased in 2018 by 0.1% 
and 1.8%, respectively, compared to 2017, while in 2018, Helmiya Village Bank decreased by 
4.2% from the previous year. 2017, which indicates the efficiency of the grants collection at 
Abu Hammad Village Bank and Abu Hammad Branch while the collection efficiency of 
short-term agricultural loans has decreased The attainment efficiency of Abu Hammad branch 
and Abu Hammad village bank was reduced in general 2018 increased by 4.4%, 3.6%, 
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respectively, despite the increase in the percentage of total grants, which indicates a lack of 
efficiency, while the Bank of the village of Helmeya in 2018 increased by 9.5% compared to 
2017, despite the decrease The percentage of total grants, which indicates the collection of 
arrears of short-term agricultural loans, and by studying the percentage of total grants for 
short-term investment loans has increased in Abu Hammad branch and Abu Hammad Village 
Bank and Helmiya Village Bank in 2018 by about 17.5%, 30.4% and 3.1%, respectively. In 
2017, this indicates the efficiency of the total grants in the study sample, as well as the 
achievement efficiency These loans have increased the collection efficiency ratio in Abu 
Hammad branch In 2018, the Bank of Abu Hammad and the Bank of Helmeya in 2018 
decreased by 14.3% and 4.8% respectively compared to 2017, despite the increase in the 
percentage of total grants, which indicates shortcomings. The results showed that the total 
grants for medium and long-term investment loans increased by 27.3%, 4.7% and 25.1% in 
Abu Hammad Village and Abu Hammad Village Bank in 2018. This indicates that the total 
number of grants in the study sample is efficient Efficiency ratio declined achievement branch 
Abu Hammad Bank village Abu Hammad and Bank of the village of Helmeya in 2018 by 
8.3%, 15.1%, 29.1%, respectively compared to 2017, despite the increase in the percentage of 
total grants, and this decline does not reflect the shortfall in the collection efficiency because 
the periods of repayment of these loans ranges from one year to 5 years for medium-term 
loans and more than 5 years for long-term loans. 

Key words: Credit policies, credit facilities, collection efficiency, the efficiency of the loan 
portfolio. 
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