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 لالستامثر الزراعي يف مص   ةدراسة حتليلي

 محمد انيج بكر عبد اجمليد 

 ، مصأ س يوط  ، قتصاد الزراعي، لكية الزراعة، جامعة الازهرال  قسم 

 MohamedNagy.2049@azhar.edu.eg :ليكرتوينالربيد ال  * 

 العرب   امللخص 

ل أ ن اهامتم احلابلرمغ من أ مهية قطاع الزراعه يف الاقتصاد   اسب مع أ مهيته، حيث متثلت مشلكة ادلراسة يف ضعف الاستامثرات  كومات هبذا القطاع ل يتناملصي ا 

ادلراسة وهتدف  املنشودة،  الزراعية  التمنية  وحتقيق  ابلقطاع  الهنوض  يف  يسهم  ل  مبا  واخنفاضها  هل  ىل    املوجه  قمية ا  تطور  دراسة  حيث  من  ادلراسة  ملشلكة  حلول  جياد    ا 

حصائيا يف قمية الاستامثرات بني    .الاستامثر الزراعيعىل    املؤثرة   وأ مه املتغريات  ،قتصاديةالاستامثرات للقطاعات الا تبني من نتاجئ البحث وجود فروق معنوية مؤكدة ا 

الا قمية  حيث  من  وال خرية  الثانية  املرتبة  يف  يأ يت  الزراعة  قطاع  أ ن  تبني  كام  وبعضها،  السلعية  املوجالقطاعات  الزرليه.  ا    هستامثرات  الاستامثرات  املوهجوبدراسة   ةاعية 

التوايل،  عىل    %10.17%،  16.86مليار جنية ومبعدل س نوي بلغ حنو    0.71،  1.16حصائيًا بلغ حنو  ا  تبني أ هنا أ خذت اجتاه عامًا مزتايد معنوي    ،للقطاع العام واخلاص

(،  2019/ 2018  -2003/ 2002)   يل الاستامثرات القومية مكتوسط لفرتة ادلراسةن اجام% م4.70اع الزراعة حوايل  كام بلغت الامهية النسبية لالستامثرات املوهجه لقط

 % من الناجت احمليل الاجاميل.12.87بيامن بلغ متوسط الامهية النسبية للناجت احمليل الزراعي حوايل 

 . يالزراع  احمليلالناجت ، القطاعات السلعية، الاستامثر الزراعي   : الاسرتشادية اللكامت  

 ة قدم امل

الزراعي  القطاع  والكسائية  توفري  عىل    يعمل  الغذائية  الاحتياجات 

ابل ضافة نسان  لال  ىل    الالزمة  ال  ا  املدخالت  توفري  يف  الهام  نتاجية  دوره 

يف   أ مهية  القطاعات  أ كرث  مث يعترب  ومن  اخملتلفة،  الصناعات  لقيام  الالزمة 

يف ال   بدوره  يقوم  أ ن  الزراعي  للقطاع  ميكن  ول  القويم،  التمنية   قتصاد 

من مناسب  قدر  توفري  الزراعي    بدون  الاستامثر  ويعترب  الاستامثرات، 

ال داة الرئيس ية لتحقيق أ هداف التمنية الاقتصادية الزراعية، حيث يعترب  

املصدر   يعترب  كام  النامية،  ادلول  يف  المنو  ملسار  احملددة  العوامل  أ حد 

خال من  وكيفًا  كامً  نتاجية  ال  الطاقة  لتوس يع  يلعبه  الرئييس  اذلي  ادلور  ل 

 نقل التكنولوجيا ومن مث زايدة الصادرات.الاستامثر يف 

كام تعترب الاس امترات أ حد الوسائل الاساس ية الالزمة لتنفيذ برامج  

التمنية الزراعية يف مص، حيث يتوقف جناح س ياسات التمنية الزراعية  

كبرية اعىل    بدرجة  بني  املتاحة  الاستامثرات  توزيع  وكفاءة  لقطاعات  جحم 

ابدل اخملتلفة  دور  الاقتصادية  لها  الاستامثرات  أ ن  منطق  من  وذكل  وةل، 

حداث التغريات الهيلكية لالقتصاد القويم، ولقد اكن التخطيط   فعال يف ا 

أ ساس ية بصفة  يرتكز  سابقا  ابعتباره  عىل    الاقتصادي  العام  القطاع  دور 

ل أ نه م ع التغريات الهيلكية  جحر الزاوية يف دفع جعةل التمنية الاقتصادية، ا 

نت حدثت  القطاع  اليت  دور  ظهر  فقد  الاقتصادي،  التحرر  س ياسة  يجة 

اخلاص يف جمال الاستامثر، وابلتايل فا ن تشجيع دور القطاع اخلاص يعد  

املقومات   توفري  جبانب  هذا  الاقتصادية،  التمنية  معلية  راكئز  من 

جناز برا مج ومرشوعات التمنية وال ماكنيات الكفيةل للقيام بدوره الفعال يف ا 

 الاجامتعية. الاقتصادية و

البحثتمتحور   الاستامثرات    مشلكة  ضعف  يف  ممتثةل  حقيقة  حول 

املوهجه للقطاع الزراعي واخنفاضها مبا ل يسامه يف الهنوض ابلقطاع وحتقيق 

أ هنا ل تتواكب مع أ مهية ادلور اذلي  عىل    التمنية الزراعية املنشودة عالوة

ية املس تدامة يف مص  قطاع الزراعي يف التمنية الاقتصادجيب أ ن يلعبه ال

بصفة عامة، والتمنية الزراعية املس تدامة بصفة خاصة، ففي الوقت اذلي  

حوايل   الزراعي  القطاع  نصيب  الاستامثرات 5.2يبلغ  جاميل  ا  من   %

نه يسامه حبوايل  % من قمية الناجت احمليل ال جاميل وذكل  12.97القومية فا 

 (. 2018/2019  -2002/2003ة ) ملتوسط الفرت 

ىل    البحث   دف وهي دور الاستامثرات الزراعية يف تمنية عىل    التعرف ا 

التالية: الاهداف  خالل  من  وذكل  املصي  الزراعي  قمية    القطاع  تطور 

السلعية. الاقتصادية  للقطاعات  الاستامثرات    الاستامثرات  قمية  تطور 

واخلا العام  الزراعي  للقطاع  املوهجه  املتغريات    . صالزراعية  أ مه  دراسة 

املؤثرة الاقتصا مصعىل    دية  يف  الزراعي  و الاستامثر  بتقدير  ،  التنبؤ 

 (. 2030/ 2029 - 2024/2025الاستامثر الزراعي يف مص عايم )

 ة البحثي  الطريقة 

أ هدافه لتحقيق  البحث  ال حصايئ  عىل    اعمتد  التحليل  أ سلوب 

  طات احلسابيةوست  ابس تخدام العرض اجلدويل وامل كلالوصفي والمكي وذ

اجتاه    ،والهندس ية يف  التباين  حتليل  أ سلوب  اس تخدام  عن  فضال  هذا 

واحد وطريقة أ قل مدي معنوي لرتتيب القطاعات الاقتصادية وفقا لقمية  

الاحندار   مناذج  اس تخدام  ىل  ا  ابل ضافة  مهنم،  للك  املوهجه  الاستامثرات 

والتوقعات   البحث  موضع  الاقتصادية  للمتغريات  لها س  امل البس يط  تقبلية 

عام  يف ومؤرشات  2030،  2025  الاستامثر  كفاءة  قياس  وكذكل   ،

املؤرشات   خالل  من  الاستامثرية  الاستامثر،  التالية الس ياس ية  معدل   ،

 الاستامثر، مضاعف الاستامثر، معامل التكثيف الرأ ساميل.عىل  العائد

 مصادر البياانت 

البحث سو عىل    اعمتد  املنشورة  الثانوية  املوقع  عىل    اءالبياانت 

اختاذ  الا ودمع  املعلومات  مركز  أ و  التخطيط  وزارة  من  للك  لكرتونية 

والنرشات عىل    القرارات التابع جمللس الوزراء  ش بكة املعلومات ادلولية، 

نرشات   عن  فضال  هذا  املصي،  املركزي  البنك  من  للك  الاقتصادية 

  ت   امالتوظف وال جور وساعات العمل، والكتاب الاحصايئ الس نوي، ك
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ببعض الاحباث وادلراسات السابقة واليت متت يف هذا اجملال  الاس تعانة  

 وذات صةل مبوضوع ادلراسة.

 واملناقشة   نتاجئ ال 

الفرتة   خالل  السلعية  الاقتصادية  للقطاعات  الاستامثرات  قمية  تطور 

 (2002 /2003 -2018 /2019 ) 

 قطاع الزراعة 

الزر لقطاع  املوهجة  الاستامثرات  قمية  متوسط  فرتة  خالل  ة  اعبلغ 

حوايل   للقطاعات  10ادلراسة  الاستامثرات  جاميل  ا  متوسط  من   %

حوايل   البالغة  رمق    134.99السلعية  ابلشلك  موحض  هو  كام  مليار جنية 

(1 ( رمق  اجلدول  من  ويتضح  عام  1(،  لها  قمية  ادين  بلغت  أ هنا   )

عام    5.37حوايل    2012/ 2011 قمية  أ قيص  وبلغت  جنية،  مليار 

حوايل  م   49.21  حوايل  2019/ 2018 بلغ  س نوي  مبتوسط  جنية  ليار 

 مليار جنية خالل فرتة ادلراسة.  13.87

ويشري منوذج الاجتاه الزمين العام املقدر كام هو موحض ابجلدول رمق  

ىل  (2) أ ن قمية الاستامثرات لقطاع الزراعة تزايد مبقدار س نوي معنوي  ا 

حوايل   بلغ  س    1.87احصائيًا  زايدة  ومبعدل  جنية  حي  نو مليار  وايل  بلغ 

% من متوسط قمية الاستامثرات للقطاع خالل فرتة ادلراسة، كام  13.48

% من  48.4أ ن العوامل اليت يعكسها عنص الزمن مس ئوةل عن حوايل  

 التغريات احلادثة يف قمية الاستامثرات لقطاع الزراعة خالل فرتة ادلراسة. 

 قطاع الصناعة 

ل فرتة ادلراسة  عة خالنالص بلغ متوسط الاستامثرات املوهجة لقطاع ا

جاميل الاستامثرات للقطاعات السلعية البالغة 29حوايل   % من متوسط ا 

(، ويتضح من  1مليار جنية كام هو موحض ابلشلك رمق )  134.99حوايل  

  6.05حوايل  2004/ 2003( أ هنا بلغت ادين قمية لها عام 1اجلدول رمق )

مليار    109.42  يل واح  2018/2019مليار جنية، وبلغت أ قيص قمية عام  

 مليار جنية خالل فرتة ادلراسة.   39.57جنية مبتوسط س نوي بلغ حوايل  

ويشري منوذج الاجتاه الزمين العام املقدر كام هو موحض ابجلدول رمق  

ىل    ( 2) أ ن قمية الاستامثرات لقطاع الصناعة تزايد مبقدار س نوي معنوي  ا 

حوايل   بلغ  زاي  4.76احصائيًا  ومبعدل  جنية  بس    دةمليار  حوايل  نوي  لغ 

% من متوسط قمية الاستامثرات للقطاع خالل فرتة ادلراسة، كام  12.03

% من  73.5أ ن العوامل اليت يعكسها عنص الزمن مس ئوةل عن حوايل  

 قطاع الصناعة خالل فرتة ادلراسة. التغريات احلادثة يف قمية الاستامثرات ل

 قطاع البرتول اخلام 

البرتول خالل فرتة ادلراسة  قطاع ل ةبلغ متوسط الاستامثرات املوهج

جاميل الاستامثرات للقطاعات السلعية البالغة 14حوايل   % من متوسط ا 

(، ويتضح من  1مليار جنية كام هو موحض ابلشلك رمق )  134.99حوايل  

  3.34حوايل  2003/ 2002( أ هنا بلغت ادين قمية لها عام 1اجلدول رمق )

مليار    80.74حوايل    2011/2012مليار جنية، وبلغت أ قيص قمية عام  

مليار جنية خالل فرتة ادلراسة،    19.34جنية مبتوسط س نوي بلغ حوايل  

 ( 2العام ابجلدول رمق ) الزمين لالجتاه املقدر  المنوذج معنوية تثبت ومل

 قطاع الكهرابء 

بلغ متوسط الاستامثرات املوهجة لقطاع الكهرابء خالل فرتة ادلراسة  

ج% من متوسط  13حوايل   يل الاستامثرات للقطاعات السلعية البالغة اما 

(، ويتضح من  1مليار جنية كام هو موحض ابلشلك رمق )  134.99حوايل  

  3.91حوايل  2003/ 2002( أ هنا بلغت ادين قمية لها عام 1اجلدول رمق )

مليار    96.54حوايل    2017/2018مليار جنية، وبلغت أ قيص قمية عام  

 مليار جنية خالل فرتة ادلراسة.   17.37جنية مبتوسط س نوي بلغ حوايل  

ويشري منوذج الاجتاه الزمين العام املقدر كام هو موحض ابجلدول رمق  

ىل    ( 2) أ ن قمية الاستامثرات لقطاع الكهرابء تزايد مبقدار س نوي معنوي  ا 

حوايل   بلغ  حوايل    1.97احصائيًا  بلغ  س نوي  زايدة  ومبعدل  جنية  مليار 

ات للقطاع خالل فرتة ادلراسة، كام  ر امث% من متوسط قمية الاست11.34

% من  22.8أ ن العوامل اليت يعكسها عنص الزمن مس ئوةل عن حوايل  

 التغريات احلادثة يف قمية الاستامثرات لقطاع الكهرابء خالل فرتة ادلراسة. 

 قطاع التشييد والبناء 

بلغ متوسط الاستامثرات املوهجة لقطاع التشييد والبناء خالل فرتة  

جاميل الاستامثرات للقطاعات السلعية  7ايل  حو ة  ادلراس % من متوسط ا 

حوايل   )  134.99البالغة  رمق  ابلشلك  موحض  هو  كام  جنية  (،  1مليار 

( رمق  بلغت ادين قمية لها عام  1ويتضح من اجلدول    2003/2004( أ هنا 

حوايل    2018/2019مليار جنية، وبلغت أ قيص قمية عام    1.09حوايل  

مليار جنية خالل    8.80س نوي بلغ حوايل    سط تو مليار جنية مب   48.74

 فرتة ادلراسة. 

ويشري منوذج الاجتاه الزمين العام املقدر كام هو موحض ابجلدول رمق  

ىل    ( 2) أ ن قمية الاستامثرات لقطاع التشييد والبناء تزايد مبقدار س نوي  ا 

حوايل   بلغ  احصائيًا  بلغ    1.87معنوي  س نوي  زايدة  ومبعدل  مليار جنية 

فرتة  21.25حوايل   خالل  للقطاع  الاستامثرات  قمية  متوسط  من   %

ادلراسة، كام أ ن العوامل اليت يعكسها عنص الزمن مس ئوةل عن حوايل  

شييد والبناء  % من التغريات احلادثة يف قمية الاستامثرات لقطاع الت 43.6

 خالل فرتة ادلراسة. 

 قطاع الغاز الطبيعي 

الغ لقطاع  املوهجة  الاستامثرات  متوسط  فرتة  ا  ازبلغ  خالل  لطبيعي 

حوايل   للقطاعات  %  27ادلراسة  الاستامثرات  جاميل  ا  متوسط  من 

حوايل   البالغة  رمق    134.99السلعية  ابلشلك  موحض  هو  كام  مليار جنية 

(1 ( رمق  اجلدول  من  ويتضح  عام  1(،  لها  قمية  ادين  بلغت  أ هنا   )

عام    5.24حوايل    2003/ 2002 قمية  أ قيص  وبلغت  جنية،  مليار 

حوايل    105.47حوايل    2019/ 2018 بلغ  س نوي  مبتوسط  جنية  مليار 

 مليار جنية خالل فرتة ادلراسة.  36.05

ويشري منوذج الاجتاه الزمين العام املقدر كام هو موحض ابجلدول رمق  

ىل    ( 2) مبقدار  ا  تزايد  الطبيعي  الغاز  لقطاع  العامة  الاستامثرات  قمية  أ ن 

ية ومبعدل زايدة س نوي  جن ر  مليا  4.56س نوي معنوي احصائيًا بلغ حوايل  

حوايل   فرتة  12.65بلغ  خالل  للقطاع  قمية الاستامثرات  متوسط  من   %

ادلراسة، كام أ ن العوامل اليت يعكسها عنص الزمن مس ئوةل عن حوايل  
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الطبيعي 69 الغاز  لقطاع  الاستامثرات  قمية  يف  احلادثة  التغريات  من   %

 فرتة ادلراسة. خالل 

ق  اجاميل  يف  التباين  الاقتصادية  الاستامثرات  ة  ميدراسة  القطاعات  بني 

 اخملتلفة خالل فرتة ادلراسة 

الاستامثرات اليت تواهجها ادلوةل   قمية يف تباين  وجود  مدي لتحديد

واحد،   بتحليل التباين يف اجتاه  للقطاعات السلعية اخملتلفة ت الاس تعانة 

تشري   ) حيث  رمق  ابجلدول  الوارده  ىل    ( 3البياانت  مع ا  فروق    ية نو وجود 

 حصائيًا يف قمية الاستامثرات بني القطاعات السلعية وبعضها. مؤكدة ا  

ونظراً ل ن معنوية المنوذج ل تعين ابلرضورة وجود فروق معنوية يف  

نه ت الاس تعانة بأ حد   قمية الاستامثرات بني لك القطاعات السلعية، ذلا فا 

املتعالاختب  املدي  دناكن ل ختبار  ختبار  ا  وهو  البعديه  توضيح ل   ددارات 

وبعضها، حيث السلعية  القطاعات  بني  دناكن    الفروق  اختبار  من  يتبني 

 ( رمق  ابجلدول  الطبيعي  4املدونة  والغاز  الصناعة،  قطاع  من  لك  أ ن   )

بلغ   مبتوسط  الاويل  املرتبة  يف  يأ يت  والكهرابء،  ،  39.57والبرتول، 

  لك الرتتيب، ويأ يت عىل  مليار جنية للك مهنام  17.36، 16.33، 36.05

،  13.86تبة الثانية مبتوسط بلغ  ن قطاع الزراعة والتشييد والبناء يف املر م

 الرتتيب. عىل  مليار جنية للك مهنام 8.80

 خالل  واخلاص  العام  للقطاع  املوهجة  الزراعية  الاستامثرات  قمية  تطور 

 ادلراسة  فرتة 

 ية العامة الاستامثرات الزراع 

( رمق  اجلدول  بياانت  ىل    (5تشري  قمية  ا  الزراعية تامثسالاأ ن  رات 

حوايل   لها  قمية  ادين  بلغت  العام  للقطاع  عام    2.43املوهجة  جنية  مليار 

حنو    2007/ 2006 بلغت  مئوية  بنس بة  قمية  31.19،  أ جاميل  من   %

حوايل   لها  قمية  أ قيص  بلغت  بيامن  الزراعية،  مليار    32.38الاستامثرات 

يل قمية  اماج% من  66.93بنس بة مئوية بلغت حنو    217/2018جنية عام  

مليار جنية بنس بة    6.88و  الاس امترات الزراعيه مبتوسط س نوي بلغ حن

% من اجاميل قمية الاستامثرات الزراعية خالل 42.86مئوية بلغت حنو 

   فرتة ادلراسة.

ويشري منوذج الاجتاه الزمين العام املقدر كام هو موحض ابجلدول رمق  

ىل    ( 6) العاما  للقطاع  الاستامثرات  قمية  معنوي  زات  أ ن  س نوي  مبقدار  يد 

حوايل  احصائياً  بلغ  حوايل    1.16  بلغ  س نوي  زايدة  ومبعدل  جنية  مليار 

فرتة  16.86 خالل  للقطاع  العامة  الاستامثرات  قمية  متوسط  من   %

، كام أ ن العوامل اليت يعكسها عنص الزمن مس ئوةل عن حوايل  ادلراسة

الزر37.8 الاستامثر  قمية  يف  احلادثة  التغريات  من  العام   ي  اع%  للقطاع 

 خالل فرتة ادلراسة. 

 الاستامثرات الزراعية اخلاصة 

( رمق  اجلدول  بياانت  ىل    (5تشري  الزراعية ا  الاستامثرات  قمية  أ ن 

مليار جنية عام    2.70دين قمية لها حوايل  املوهجة للقطاع اخلاص بلغت ا 

حنو  2012/ 2011 بلغت  مئوية  بنس بة  من  50.28،  قمية  ا  %  جاميل 

بلغت  لز ا  الاستامثرات بيامن  حوايل  راعية،  لها  قمية  مليار    17.52أ قيص 

% من اجاميل  35.60بنس بة مئوية بلغت حنو    2018/2019جنية عام  

بلغ   س نوي  مبتوسط  الزراعيه  الاس امترات  جنية   6.98حنو  قميه  مليار 

% من اجاميل قمية الاستامثرات الزراعية 57.14بنس بة مئوية بلغت حنو  

 خالل فرتة ادلراسة. 

 منوذج الاجتاه الزمين العام املقدر كام هو موحض ابجلدول رمق  ريشي و 

ىل    (6) أ ن قمية الاستامثرات للقطاع اخلاص تزايد مبقدار س نوي معنوي  ا 

حوايل   بلغ  حوايل    0.71احصائيًا  بلغ  س نوي  زايدة  ومبعدل  جنية  مليار 

فرتة  10.17 خالل  للقطاع  اخلاصة  الاستامثرات  قمية  متوسط  من   %

أ ن العوامل اليت يعكسها عنص الزمن مس ئوةل عن حوايل    امك  ادلراسة،

% من التغريات احلادثة يف قمية الاستامثر الزراعي للقطاع اخلاص  46.5

 خالل فرتة ادلراسة. 

 الاستامثر الزراعي يف مص عىل    تغريات الاقتصادية املؤثرة دراسة أ مه امل 

املؤثرة الاقتصادية  املتغريات  أ مه  تطور  تامثر  سالاعىل    بدارسة 

( واملوحضة  2019/ 2018  -2002/2003الزراعي يف مص خالل الفرتة )

( ابمللحق حيث تثري فروض النظرية الاقتصادية )املنطق  1ابجلدول رمق )

ىل    الاقتصادي( تكل  أ ن  ا  من  ابلكثري  يتأ ثر  الزراعية  الاستامثرات  جحم 

بعضها تؤدي  قد  واليت  ىل    املتغريات  الاستامثا  تكل  تناقص  أ و  ت  رازايد 

 - لدلراسة حص تكل املتغريات الاقتصادية فامي ييل:الزراعية وقد أ مكن 

)س  جنية  ابملليار  ال جاميل  احمليل  الزراعي  ,(. 1الناجت  احمليل  الناجت 

( )س،  (.2سابملليار جنية  قمية  ,(.3اجاميل ادلخل الزراعي ابملليار جنية 

يار  اعية ابملل زرالقمية الواردات  , (. 4الصادرات الزراعية ابملليار جنية )س

قمية الصادرات القومية ابملليار جنية )س,(. 5جنية )س
قمية الواردات ,(. 6

)س جنية  ابملليار  جنية  , (.7القومية  ابملليار  الزراعية  القروض  قمية 

املساحة احملصولية ,(. 9القروض الزراعية % )سعىل    سعر الفائدة,(. 8)س

 (. 11دان )سف وناملساحة املزنرعة ابمللي ,(. 10ابملليون فدان )س

وقدرت العالقة بني الاستامثر الزراعي الاجاميل ابملليار جنية مكتغري  

تفسريية مكتغريات  لية  ا  املشار  والعوامل  الامنذج      اتبع،  أ فضل  ومبقارنة 

قتصادية القياس ية املقدرة لالستامثر الزراعي تبني أ ن المنوذج اللوغاريمتي  الا

وابس تخدام اسلوب حتليل  ،  يةاداملزدوج هو انسب هذه الامنذج الاقتص

املتدرج   أ و  املرحيل  للمتغريات    Step wise regressionالاحندار 

رات  جحم الاستامثعىل    أ كرثها تأ ثرياً عىل    الاقتصادية موضع ادلراسة للتعرف

 النتاجئ التية:عىل  الزراعية أ مكن احلصول 

 9س  لو 72.3 –  2سلو  60.0+ 45.4  =هـ ص^ لو

     (5.57*) *           ( - 4.87) ** 

 ** 50.41ف=         50.83=   2-ر      

 (. 0.01)  مس توى عند  معنوي  (**)

 ابمللحق  (1املصدر: حسبت من اجلدول رمق )

جحم الاستامثرات عىل    من ذكل يتبني أ ن أ كرث املتغريات تأ ثرياً  

يف   متثلت  ادلراسة  خالل فرتة  مص  يف  بني  الزراعية  الطردية(  )العالقة 

بيامن  ،  ، وجحم الاستامثرات الزراعية يف مص(2س)زراعي  ال  الناجت احمليل

الفائدة  سعر  بني  العالقة  الزراعية  عىل    اكنت  وجحم  (  9س)القروض 
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معامل  الاست قمية  وتفسري  عكس ية(،  )عالقة  مص  يف  الزراعية  امثرات 

( جممتعة  R-2الاحندار  ابلمنوذج  الواردة  املس تقةل  املتغريات  تكل  أ ن   )

حوايل عن  الاستامثرات  83  مس ئوةل  جحم  يف  احلادثة  التغريات  من   %

 الزراعية يف مص خالل فرتة ادلراسة. 

كفاءة   لقياس  الاقتصادية  يف  املؤرشات  الزراعي  القطاع  يف  الاستامثر 

 مص 

والاجامتعية الاقتصادية  التمنية  س ياسات  جناح  الكثري  عىل    يتوقف 

يف  توزيعها  وكفاءة  الاستامثرات  جحم  مهنا  احملددات  اخملتلفة جملا  من  الت 

الاس تخدام الفعال لتكل الاستامثرات، وليك حتقق عىل    وأ يضا قدرة ادلوةل

عىل    وبة يف ادلخل القويم لبد أ ن تكون مبنيةلالاستامثرات الزايدة املط

لاكفة   الامثل  التشغيل  خالل  من  الاقتصادية  للتمنية  مالمئة  اسرتاتيجية 

 عنارص الانتاج املتاحة يف اجملمتع. 

القطاع  س ت وي  يف  الاستامثر  كفاءة  قياس  طرق  اجلزء  هذا  عرض 

العائد  الاستامثر،  معدل  يه،  معايري  عدة  خالل  من  مص  يف    الزراعي 

التكثيف عىل   معامل  التوطن،  معامل  الاستامثر،  مضاعف  الاستامثر، 

 الرأ ساميل.

 معدل الاستامثر 

وحدة  نتاج  ل  الالزم  الاستامثر  جحم  الاستامثر  معدل  معيار    يوحض 

 دة من الناجت احمليل ويمت حسابه من املعادةل التالية:احو 

 اجامىل الاستامثر/ اجامىل الناجت احمليل =  معدل الاستامثر 

ىل    عن الواحد الصحيحويشري اخنفاض قمية هذا املعيار   كفاءة يف  ا 

اجلدول   نتاجئ  وتشري  حصيح،  والعكس  القطاع  لهذا  املوهجة  الاستامثرات 

 ( ىل  ( 7رمق   الاستامثر معدل  وقمية القويم الاستامثر  دل مع قمية أ ن  ا 

 ادلراسة فرتة  س نوات مجيع الصحيح يف الواحد عن  اخنفضت قد الزراعي

والاستامثر الزراعي   القويم الاستامثر من لكً  يف كفاءة  وجود يعكس مما

 خالل فرتة ادلراسة. 

عام   يف  أ قصاه  القويم  الاستامثر  معدل  قمية  بلغت  وقد 

وتقد2007/2008) تراجع  0.23وايل  حبر  (  مث  جنية،  ىل    مليار  أ دانها  ا 

ومبتوسط قدر    مليار جنية،  0.11( وتقدر حبوايل  2018/ 2017)  يف عام

 مليار جنية خالل فرتة ادلراسة 0.17وايل حب

عام   يف  أ قصاه  الزراعي  الاستامثر  معدل  قمية  بلغت  أ يضا 

حبوايل  2003/2004) وتقدر  تراجع  0.11(  مث  جنية،  ىل    مليار  ها  انأ دا 

ومبتوسط قدر    مليار جنية،  0.03( وتقدر حبوايل  2012/ 2011)  يف عام

 .ادلراسةمليار جنية خالل فرتة  0.07حبوايل 

 الاستامثر   العائد عىل 

الاقتصادية واختاذ الاستامثر كفاءة املعيار هذا يوحض  القرارات 

 ة دحاو  وحدة  من  املتودل قمية الناجت الاستامثر  عىل  العائد  يوحض  كام الهامة،

 التالية: املعادةل من  حسابه  الزراعي ويمت  الاستامثر من

 احملىل/ اجامىل الاستامثر اجامىل الناجت الاستامثر =عىل  العائد

 كفاءة عىل وجود يدل الصحيح الواحد عن املعيار هذا قمية وزايدة

معدل عن عبارة وهو الاستامثر، يف  جحم فزايدة الاستامثر، معكوس 

 وتشري  القطاع، هذا يف  الاستامثر أ مهية ما يوحض  اع قط يف الاستامثرات

) اجلدول  بياانت ىل  ( 7رمق  عائد   وقمية القويم  الاستامثر  عائد قمية أ ن  ا 

 س نوات مجيع يف  الصحيح  الواحد عن  ارتفعت  قد الزراعي  الاستامثر 

القويم   وجود يعكس مما ادلراسة فرتة الاستامثر  من  لًك  يف  كفاء 

 ة ادلراسة. فرت ل  والاستامثر الزراعي خال

عام   يف أ دانها  القويم الاستامثر عىل العائد معيار  قمية بلغت  وقد

ىل    مليار جنية مث ارتفع  4.29( ويقدر حبوايل  2007/2008) اقصاه يف  ا 

حبوايل  2017/2018عام ) وتقدر  قدر    9.21(،  ومبتوسط  جنية،  مليار 

 مليار جنية خالل فرتة ادلراسة. 6.20حبوايل 

عام   يف  أ دانها  الزراعي  الاستامثر عىل  العائد  ر يا مع  قمية بلغت  كام

ىل    مليار جنية مث ارتفع  9.16( ويقدر حبوايل  2003/2004) اقصاه يف  ا 

مليار جنية، ومبتوسط قدر   35.15(، وتقدر حبوايل 2011/2012عام )

 مليار جنية خالل فرتة ادلراسة.  18.03حبوايل 

 مضاعف الاستامثر الزراعي 

الاقتصادي أ دوات من  ر امثالاست مضاعف يعترب  اللكي التحليل 

 ة حدبو  الاستامثر تغري  من  املتودل  الناجتقمية    يف  التغري مقدار  يوحض  واذلي

 ، ويمت حسابه من املعادةل التالية: واحدة

 التغري ىف الناجت احملىل / التغري ىف الاستامثر  مضاعف الاستامثر=

ىل رييش الصحيح الواحد عن املعيار هذا قمية وارتفاع  كفاءة وجود  ا 

ويف  القطاع  هبذا الاستامثر  يف حصيح،   سالبة قمية أ خذ  حاةل  والعكس 

السابقة  الس نة يف مهنا أ قل احلالية الس نة يف الاستامثرات أ ن يعين  فهذا

احمليل الناجت  أ ن   يف احمليل الناجت من أ قل احلالية الس نة يف الزراعي أ و 

رمق   الس نة اجلدول  بياانت  وتشري  ىل    (7)السابقة،  مضاعف  ا  قمية  أ ن 

يف الصحيح  الواحد  جتاوزت  قد  ادلراسة   فرتة نواتس   مجيع الاستامثر 

( عام  مما 2011/2012ماعدا  الس نوات  تكل  بعض  يف  سالبة  واكنت   ،)

قمية   بلغت  وقد  الزراعي  ابلقطاع  الاستامثر  يف  كفاءة  وجود  يعكس 

( عام  يف  اقصاها  حبوايل  2010/2011املضاعف  وتقدر    مث   324.33( 

ىل    جعترا ومبتوسط قدر    0.95( وتقدر حبوايل  2011/2012ادانها عام )ا 

 خالل فرتة ادلراسة.  22.23وايل حب

 معامل التوطن لالستامثر الزراعي 

ىل التوطن معامل  يشري الناجت قطاع  مسامهة  مدى ا  يف   الزراعة 

 كفاءة من خالل قياس  القطاع هذا  يف لالستامثرات وفقًا  ال جاميل  احمليل

 املعادةل التالية: من حسابه ويمت  ،رالاستامث

= التوطن  الاستامثر  نس بة    معامل  من  الزراعي  الاستامثر 

 نس بة الناجت احمليل الزراعي من الناجت احمليل الاجاميل /اللكي

يشري  عن  املعيار  هذا  قمية واخنفاض الصحيح  ىل الواحد   وجود  ا 

والعكس لهذا  املوهجة الاستامثرات  يف  كفاءة  وتوحض    حصيح،  القطاع 

( رمق  اجلدول  أ ن7بياانت   الواحد عن  اخنفضت  قد  املعيار هذا قمية  ( 
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يعكس  مجيع يف الصحيح مما  ادلراسة  فرتة   يف كفاءة وجود  س نوات 

وبلغت القطاع  يف الاستامثر عام   يف  ادانها  قميته الزراعي، 

حبوايل    ( 2011/2012) عام    0.20وتقدر  يف  اقصاها  بلغت  بيامن 

خالل   0.40ومبتوسط قدر حبوايل  0.89وايل قدر حب( وت2017/2018)

 فرتة ادلراسة. 

 الرأ ساميل  التكثيف  معامل 

ىل    التكثيف معامل  يشري  املوهجة الاستامثرات قمية بني النس بةا 

 خالل التالية: من حسابه العاملني يف هذا القطاع ويمت وعدد معني  لقطاع

 العامل اجامىل الاستامثر/ عدد معامل التكثيف الرأ ساميل =

ذا  عىل  ذكل يدل الصحيح الواحد من أ كرب املعامل هذا قمية اكنت فا 

لس تخدام الاقتصادي النشاط أ ن مكثفا   هذا وأ ن املال رأ س يعترب 

فيه،  العاملني عدد زايدة نس بة من أ كرب بنس بة استامثراته تزيد النشاط

اكنت  ذا  ا  الصحيح من  أ قل  املعامل  هذا  قمية أ ما   عىل  ذكل  دل  الواحد 

 لهذا املوهجة الاستامثراتزايدة جحم   من أ كرب بنس بة العامل ددع ايدةز

 الرأ ساميل التكثيف معامل  ( تزايد7النشاط. وتشري بياانت اجلدول رمق )

ىل    (2003/ 2002عام )  3.81حوايل   من القويم املس توى عىل حوايل  ا 

31.95  ( بلغت  2018/2019عام  زايدة  وبنس بة  عن    838.58(   %

 (. 2002/2003)أ دانها يف عام  

 الواحد من أ كرب الرأ ساميل التكثيف معامل  اكن الزراعي  القطاع ويف

 ( ويعين 2011/2012فرتة ادلراسة ما عدا عام ) س نوات طوال الصحيح

تكل  القطاع يف الرأ ساميل التكثيف زايدة هذا خالل  املصي  الزراعي 

  حبوايل ( ويقدر  2011/2012الفرتة وقد بلغ هذا املعامل أ دانها يف عام )

 وبلغت   5.72( ويقدر حبوايل  2018/2019وبلغ أ قصاه يف عام )  0.79

 قمية  متوسط  حوايل وبلغت  ادلراسة فرتة خالل املعامل  هذا قمية متوسط

 س نواي.  1.89حوايل  ادلراسة فرتة خالل  املعامل هذا

ال عوام   يف مص خالل  الزراعي  الاستامثر  ابجتاه  - 2025/ 2024التنبؤ 

2029 /2030 . 

مص    التنبؤميكن   يف  الزراعي  ال عوام ابلستامثر    خالل 

( وذكل هبدف  8والواردة ابجلدول رمق )  (2030/ 2029  -2024/2025)

اجتاه الاستامثر الزراعي يف مص، حيث أ نه من املتوقع أ ن  عىل    التعرف

الزراعي الاستامثر  ىل    يصل  عام     40.03حوايل  ا  جنية  مليار 

بنحو  2025/ 2024 تقدر  اخنفاض  عليه  %  18.66بنس بة  اكن  عام 

ىل    ، يف حني يتوقع أ ن يصل2019/ 2018الاستامثر عام     49.38حوايل  ا 

عام   جنية  حبوايل    2029/2030مليار  تقدر  زايدة  عن  0.35بنس بة   %

ويوحض هذا التنبؤ اجتاه الاستامثر الزراعي حتت    2018/2019نظريه عام  

ظروف  الظروف العادية بعيداً عن ظروف احلروب والرثوات وبعض ال

 خري غري الطبيعية.الا

 والتوصيات امللخص  

اهامتم   أ ن  ل  ا  املصي  الاقتصاد  يف  الزراعه  قطاع  أ مهية  من  ابلرمغ 

مشلكة  متثلت  حيث  أ مهيته،  مع  يتناسب  ل  القطاع  هبذا  احلكومات 

ادلراسة يف ضعف الاستامثرات املوجه هل واخنفاضها مبا ل يسهم يف الهنوض 

ا التمنية  وحتقيق  ادلراسةلزراعي ابلقطاع  وهتدف  املنشودة،  ىل    ة  جياد  ا  ا 

الاستامثرات  قمية  تطور  دراسة  حيث  من  ادلراسة  ملشلكة  حلول 

املؤثرة املتغريات  وأ مه  الاقتصادية؛  الزراعي،  عىل    للقطاعات  الاستامثر 

حصائيا يف قمية   ولقد تبني من نتاجئ البحث وجود فروق معنوية مؤكدة ا 

راعة بعضها، كام تبني أ ن قطاع الز لعية و الاستامثرات بني القطاعات الس 

 يأ يت يف املرتبة الثانية وال خرية من حيث قمية الاستامثرات املوجة الية. 

تبني   واخلاص  العام  للقطاع  املوهجه  الزراعية  الاستامثرات  وبدراسة 

حنو   بلغ  س نوي  مبعدل  احصائيًا  معنوي  عامًا  اجتاه  أ خذت  ،  16.86أ هنا 

جنية  10.17 متوسط    توايل،ال عىل    مليار  املوهجة  ومتثلت  الاستامثرات 

حوايل   ادلراسة  فرتة  خالل  الزراعة  احمليل  5.2لقطاع  الناجت  بلغ  بيامن   ،%

 %. 12.98الزراعي حوايل 

الاستامثر الزراعي تبني أ ن أ كرث  عىل    وبدراسة أ مه املتغريات املؤثرة

ن   لك مجحم الاستامثرات الزراعية يف مص متثلت يفعىل    املتغريات تأ ثرياً 

   الزراعي واملساحة احملصولية )عالقة طردية(، وسعر الفائدة الناجت احمليل

 القروض الزراعية عالقة عكس ية. عىل 

معدل الاستامثر،  بدراسة معايري كفاءة الاستامثر يف القطاع الزراعي)

التوطن  عىل    الفائدة معامل  الزراعي،  الاستامثر  مضاعف  الاستامثر، 

التكث  معامل  الزرالزراعي،  وجيف  تبني  يف  اعي(،  لالستامثر  كفاءة  ود 

 القطاع الزراعي خالل فرتة ادلراسة. 

 : كام توىص ادلراسة ابلتاىل 

الاستامثرات لتوزيع  ادلوةل  اسرتاجتية  تغيري  القطاعات  عىل    رضورة 

 السلعية اخملتلفة مبا حيقق أ قيص كفاءة اقتصادية. 

جحم  عىل    العمل لزايدة  توسعية  نقدية  س ياسة  رات  الاستامثاتباع 

 للقطاع الزراعي. املوهجه 

سعر  عىل    العمل خفض  خالل  من  الزراعية  الاستامثرات  تشجيع 

املستمثرين عىل    الفائدة لتشجيع  الزراعية  يف  عىل    القروض  الاستامثر 

 املرشوعات الزراعية. 

 املراجع  

 عىل العامة الاستامثرات توزيع اسرتاتيجية.  2016الشوخي،   حامد داليا

 اس يوط جمةل مص، ىف الزراعة قطاععىل    وانعاكسهاالسلعية   تالقطاعا

 . 120- 105(،  1)  47،الزراعية للعلوم 

دراسة حتليهل لكفاءة الاستامثر الزراعي يف  .  2012،  عزت صربه أ محد هريدي

 . يونيو(، 3)  43مجهورية مص العربية، جمةل أ س يوط للعلوم الزراعية،  

اسامعيل   حافظ  اقتصادية  .2016  وأ خرون، طلعت  الراهن    دراسة  للوضع 

 ،ةي الزراع  للعلوم اس يوط واملس تقبيل لالستامثر الزراعي يف مص، جمةل

47  (5 ،)141-162 . 

دراسة اقتصادية    . 2018  ،، عامد موريس عبد الشهيدطلعت رزق هللا النقاد

لكفاء املتغريات  حتليلية  ظل  يف  مص  يف  الزراعي  الاستامثر  وحمددات  ة 
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اجمل وادلولية،  وال قلميية  الز احمللية  لالقتصاد  املصية     (،3)  28راعي،  ةل 

1498 -1512 . 

 . خمتلفة  أ عداد ، الس نوى التقرير ، املصى املركزى البنك

يئ الس نوي، اعداد اجلهاز املركزي للتعبئة العامة وال حصاء، الكتاب الاحصا

 خمتلفة.

وساعات   وال حصاء، العامة للتعبئة املركزي  جلهاز ا وال جور  التوظف  نرشة 

 . خمتلفة أ عداد العمل،

 . www.Idsc.gov.egالوزراء   مبجلس القرار  اختاذ  ودمع  املعلومات  مركز  موقع

 . www.mop.gov.eg، التخطيط  وزارة  موقع

 

 . ( ابملليار جنية2018/2019 - 2002/2003)ات الاقتصادية السلعية ابل سعار اجلارية يف مص خالل الفرتة  تطور قمية الاستامثرات للقطاع   . 1جدول  

 ال جاميل الغاز الطبيعي  التشييد والبناء الكهرابء البرتول اخلام  لصناعة ا الزراعة  الس نة 

02/2003 6.40 7.40 3.34 3.91 1.91 5.24 28.20 

03/2004 7.56 6.05 4.37 7.35 1.09 8.34 34.76 

04/2005 7.42 12.72 5.37 7.95 1.19 11.89 46.54 

05/2006 8.04 14.52 9.16 7.94 2.14 17.09 58.89 

06/2007 7.79 41.95 10.67 7.62 2.48 16.34 86.85 

07/2008 8.07 42.30 16.41 10.73 3.32 20.14 100.97 

08/2009 6.86 29.69 7.16 15.58 3.84 31.04 94.17 

09/2010 6.74 25.55 28.73 15.86 4.16 32.56 113.6 

10/2011 6.83 23.77 12.18 16.88 5.76 32.54 97.96 

11/2012 5.37 22.53 80.74 18.40 1.69 54.29 183.02 

12/2013 8.38 25.11 26.87 15.66 3.27 36.62 115.91 

13/2014 11.63 50.53 23.58 13.63 2.65 25.51 127.53 

14/2015 13.41 56.65 23.59 14.78 3.91 31.62 143.96 

15/2016 16.28 63.00 32.23 18.34 11.63 35.75 177.23 

13/2017 17.34 60.24 9.50 12.45 8.67 55.22 163.42 

17/2018 48.38 81.27 20.34 96.54 43.10 92.90 382.53 

18/2019 * 49.21 109.42 14.49 11.63 48.74 105.74 339.23 

 134.99 36.05 8.80 17.37 19.34 39.57 13.87 وسطاملت 
  متفرقة. أ عداد والاجامتعية، الاقتصادية ةالتمني خطة التخطيط، وزارة املصدر: مجعت وحسبت من مبدئية بياانت *

  www.mop.gov.eg. ادلولية املعلومات ش بكةعىل  الاقتصادية التخطيط والتمنية وزارةموقع 
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(. ابملليار  2018/2019  -2003/ 2002ت الاجتاه الزمين العام لتطور قمية الاستامثرات يف القطاعات السلعية ابل سعار اجلارية خالل الفرتة )معدل  .2جدول  
 .جنية

 معادةل الاجتاه الزمين  بيان 

2R 
معامل  
 التحديد 

F 
 املقدرة

متوسط  
 الظاهرة 

مقدار  
 التغري 

معدل التغري 
 الس نوي% 

 هـ س  87.1+ 89.2 - = هـ ص^ الزراعة 
(3.75 *) 48.4 14.05 ** 13.87 1.87 13.48 

 هـ س  76.4+ 26.3 - = هـ ص^ الصناعة 
(6.45 **) 73.5 41.61 ** 39.57 4.76 12.03 

البرتول  
 اخلام 

 هـ س 24.1+  18.8=   هـ ص^
(1.42 ) 11.8 2.01 19.34 1.24 6.41 

 هـ س  97.1+ 39.0 -=   هـ ص^ الكهرابء
(2.11 ) 22.8 4.44 * 17.37 1.97 11.34 

التشييد 
 والبناء 

 هـ س  87.1+ 99.7 - = هـ ص^
(3.40 *) 43.6 11.59 ** 8.80 1.87 21.25 

الغاز  
 الطبيعي

 هـ س  56.4+ 97.4 - = هـ ص^
(5.78 **) 69.00 33.41 ** 36.05 4.56 12.65 

ىل القمية التقديرية للظاهرة  هــ ص^ ىل عنص الزمن ابلسـنوات  هــ س 0تشري ا  ىل قمي ) ـ  القمي بني الا 0تشري ا   0( احملسوبة  tقواس أ سفل معامالت الاحندار تشري ا 
 (0.05)  مس توى عند معنوي  (*)،  (0.01) مس توى عند معنوي (**) 

ىلـ معدل التغري يشري   . (1اجلدول رمق )املصدر: مجعت وحسبت من  0 100×  املتوسط / مقدار التغري الس نوي ا 

 

 

 

 (. 218/2019  -2002/2003الاستامثرات ابملليار جنية بني القطاعات السلعية اخملتلفة خالل الفرتة ) نتاجئ حتليل التباين يف قمية   . 3جدول  

 ف  التباين مجموع مربع الاحنرافات احلرية درجات  مصدر الاختالف 

 2630 13152.04 5 بني القطاعات 
**5.83 

 451 43309.9 96 القطاعات داخل 

 (. 1صدر: حسبت من بياانت اجلدول رمق )امل   0.01)**( معنوي عند مس توي معنوية 

 

 

 

 

 (. 2019/ 218- 2002/2003السلعية خالل الفرتة ) نتاجئ اختبار دناكن لقمية الاستامثرات ابملليار جنية بني القطاعات  . 4جدول  
 املرتبة الثانية  املرتبة ال ويل القطاعات

  39.57 الصناعة 
  36.05 الغاز الطبيعي 

  19.33 البرتول
  17.36 ءالكهراب

 13.86  الزراعة 
 8.80  والبناءالتشييد 

 0.193 0.360 معنوية الفروق
 (.1حسبت من بياانت اجلدول رمق )املصدر: 
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)  . 5جدول   الفرتة  خالل  الزراعية  الاستامثر  جاميل  ا  يف  مسامههتا  ونس بة  اجلارية  ابلقمي  املنفذ  واخلاص  العام  الزراعي  الاستامثر    - 2002/2003تطور 
 .ابملليار جنية (2019/ 2018

 الاستامثر الزراعي  الس نة 
 الاجاميل % القطاع اخلاص  % القطاع العام 

02/2003 3.22 50.31 3.18 49.69 6.40 
03/2004 3.56 47.09 4.00 52.91 7.56 
04/2005 3.17 42.72 4.25 57.28 7.42 
05/2006 2.80 34.83 5.24 65.17 8.04 
06/2007 2.43 31.19 5.36 68.81 7.79 
07/2008 2.84 35.19 5.22 64.68 8.07 
08/2009 2.74 39.94 4.12 60.06 6.86 
09/2010 2.88 42.73 3.86 57.27 6.74 
10/2011 3.28 48.02 3.56 52.12 6.83 
11/2012 2.67 49.72 2.70 50.28 5.37 
12/2013 2.95 35.20 5.43 64.80 8.38 
13/2014 4.15 35.68 7.48 64.32 11.63 
14/2015 5.21 38.85 8.20 61.15 13.41 
15/2016 5.04 30.96 11.24 69.04 16.28 
13/2017 6.04 34.83 11.30 65.17 17.34 
17/2018 32.38 66.93 16.00 33.07 48.38 
18/2019 * 31.67 64.36 17.52 35.60 49.21 

 13.87 56.05 6.98 41.76 6.88 املتوسط
 www.mop.gov.eg. ادلولية املعلومات ش بكةعىل   الاقتصادية  التخطيط والتمنية وزارة  موقعاملصدر:  مبدئية بياانت *

 

 

 

 

 

(. ابملليار  2018/2019  - 2003/ 2002جتاه الزمين العام لتطور قمية الاستامثر الزراعي )عام وخاص( ابل سعار اجلارية خالل الفرتة )معدلت الا  . 6جدول  
 .جنية

 اه الزمين معادةل الاجت  بيان 

2R 
معامل  
 التحديد 

F 
 املقدرة

متوسط  
 الظاهرة 

مقدار  
 التغري 

معدل التغري 
 الس نوي% 

عي 
زرا

 ال
امثر

ست
الا

 

 هـ س  16.1+ 55.3 - = هـ ص^ عام القطاع ال
(3.02 *) 37.8 9.13 ** 6.88 1.16 16.86 

 هـ س  71.0+ 57.0 - = هـ ص^ القطاع اخلاص 
(5.22 **) 46.5 27.28 ** 6.98 0.71 10.17 

ص^ للظاهرة  هـ ـ  التقديرية  القمية  ىل  ا  ابلسـنوات  هــ س  .تشري  الزمن  عنص  ىل  ا  الا  .تشري  بني  القمي  الاـ   معامالت  أ سفل  )قواس  قمي  ىل  ا  تشري  (  tحندار 
 . (5املصدر: حسبت من اجلدول رمق )  (.0.01) مس توى عند  معنوي  (**).احملسوبة
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 (. 2018/2019 - 2002/2003ءة الاستامثر الزراعي يف مص خالل الفرتة )املؤرشات الاقتصادية لقياس كفا . 7جدول  

 الس نة 
معدل  

الاستامثر  
 القويم

معدل  
الاستامثر  

 عيالزرا

عىل   العائد
الاستامثر  

 القويم

عىل   العائد
الاستامثر  

 الزراعي

مضاعف  
الاستامثر  

 الزراعي

معامل  
 التوطن 

 أ ساميلمعامل التكثيف الر 

 الزراعي القويم

02/2003 0.17 0.10 5.74 9.97 - 0.58 3.81 1.25 
03/2004 0.17 0.11 5.74 9.16 4.68 0.63 4.39 1.46 
04/2005 0.19 0.10 5.25 10.15 -43.14 0.52 5.15 1.40 
05/2006 0.20 0.10 5.02 10.17 10.45 0.49 5.89 1.46 
06/2007 0.22 0.08 4.57 12.83 -72.72 0.36 7.48 1.27 
07/2008 0.23 0.07 4.29 14.01 46.96 0.31 9.01 1.30 
08/2009 0.20 0.05 5.04 19.75 -18.48 0.26 8.76 1.05 
09/2010 0.20 0.04 4.96 23.88 -212.58 0.21 10.09 1.03 
10/2011 0.17 0.04 5.72 27.84 324.33 0.21 9.61 1.02 
11/2012 0.14 0.03 6.96 35.15 0.95 0.20 10.54 0.79 
12/2013 0.13 0.04 7.97 25.03 6.97 0.32 10.24 1.26 
13/2014 0.13 0.05 7.47 20.76 9.77 0.36 12.31 1.73 
14/2015 0.13 0.05 7.41 20.77 3.18 0.36 13.73 2.00 
15/2016 0.15 0.05 6.82 19.59 3.01 0.35 15.82 1.85 
13/2017 0.15 0.04 6.63 22.98 75.15 0.29 20.30 2.03 
17/2018 0.11 0.10 9.21 10.30 3.21 0.89 18.09 5.58 
18/2019 0.15 0.07 6.55 14.17 240.08 0.46 31.95 5.72 

 1.89 11.60 0.40 22.33 18.03 6.20 0.07 0.17 املتوسط
 ( ابمللحق. 2املصدر: حسبت من اجلدول رمق )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلراسة. فرته  خالل  السلعية ابلقطاعات الاستامثرات لقمية النسبية ال مهية  . 1شلك  
 

%10الزراعة  

%29الصناعة  

البترول الخام
14%

%13الكهرباء  

%7التشييد والبناء 

الغاز الطبيعي 
27%
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 (. 2019/ 2018 -2003/ 2002ة ) خالل الفرت الاستامثر الزراعي يف مص عىل   أ مه العوامل املؤثرة  . ملحق 1جدول  

 الس نة 
الناجت احمليل 

الاجاميل مليار  
 جنية 

الناجت احمليل 
الزراعي مليار  

 جنية 

ادلخل الزراعي  
 )مليار جنية( 

الصادرات 
)مليار  الزراعية 

 جنية(

الواردات 
الزراعية )مليار  

 جنية(

الصادرات 
القومية )مليار  

 جنية(

الواردات القومية  
 )مليار جنية( 

القروض 
لزراعية )مليار  ا

 جنية(

عىل   سعر الفائدة
القروض 

 الزراعية%

املساحة 
 احملصولية 

 )مليون فدان( 

املساحة 
 املزنرعة

 )مليون فدان( 
02/2003 354.56 58.36 68.5 3.03 9.74 21.15 65.08 5.68 13.2 14.02 8.15 
03/2004 390.62 63.82 82.5 3.81 13.25 21.15 79.72 4.87 13.3 14.35 8.11 
04/2005 456.32 69.25 92.5 4.30 13.35 36.8 114.68 8.21 13.8 14.47 8.28 
05/2006 506.51 75.29 102.4 4.91 12.9 47.68 118.37 9.11 13.5 14.55 8.38 
06/2007 581.14 81.77 116.3 5.52 15.42 61.63 152.58 8.42 13.4 14.91 8.41 
07/2008 710.39 99.95 136.75 10.33 25.30 143.11 287.72 8.50 13.1 14.95 8.42 
08/2009 855.30 113.10 138.05 16.00 23.54 134.59 249.96 9.32 12.6 15.17 8.43 
09/2010 994.05 135.46 150.71 16.25 30.28 154.85 300.36 10.22 12.5 15.23 8.78 
10/2011 1150.59 160.97 179.69 16.39 47.48 183.25 371.45 10.80 12.3 15.49 8.74 
11/2012 1309.91 190.16 190.81 15.16 25.65 178.51 433.96 11.00 12.0 15.33 8.62 
12/2013 1713.15 188.78 203.82 19.23 51.74 197.72 455.99 6.51 11.0 15.35 8.80 
13/2014 1924.81 209.75 223.70 21.03 58.88 195.28 523.45 8.60 12.00 15.56 8.95 
14/2015 2205.60 241.49 224.92 22.74 55.13 168.07 568.96 8.24 13.5 15.49 9.09 
15/2016 2473.09 278.46 256.01 23.6 68.57 230.32 708.29 7.22 15.0 15.69 9.10 
13/2017 2674.41 318.88 329.30 43.4 65.98 461.94 1187.06 7.72 14.5 15.80 9.13 
17/2018 3409.51 398.54 325.08 51.7 83.83 522.07 1437.46 8.16 15.0 16.05 9.16 
18/2019 4333.89 498.09 327.19 50.2 94.33 494.74 1237.46 9.60 15.7 16.06 9.19 

 8.69 15.20 13.32 8.36 487.80 191.34 40.90 19.27 185.19 187.18 1531.99 املتوسط
 املصدر: مجعت وحسبت من: 

 متفرقة.  أ عداد القاهرة، الس نوي، ال حصايئ الكتاب وال حصاء، العامة للتعبئة املركزي جلهاز ا -1
    www.mop.gov.eg. ادلولية املعلومات ش بكةعىل   الاقتصادية التخطيط والتمنية وزارة  موقع -2
 . www.idsc.gov.eg الانرتنت  ش بكة عىل الوزراء مبجلس القرار  اختاذ  ودمع املعلومات  مركز موقع -3
 خمتلفة.  أ عداد ، الاقتصادية النرشة ، املصى ىاملركز  البنك -4
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  - 2003/ 2002القومية والزراعية يف مص خالل الفرتة )  تطور ا جاميل الاستامثرات القومية والزراعية والناجت احمليل ال جاميل والزراعي والعامةل   . ملحق 2جدول  
2018 /2019 .) 

 الس نة 

اجاميل 
الاستامثر  

القويم 
)مليار  

 جنية(

اجاميل 
الاستامثر  
الزراعي  

)مليار  
 (جنية

  %
الاستامثر  
الزراعي  

ر  لالستامث
 القويم

الناجت احمليل 
الاجاميل  

 )مليار جنية( 

الناجت احمليل 
الزراعي  

)مليار  
 جنية(

ناجت  % ال 
احمليل  

الزراعي  
جاميل  لال 

العامةل 
القومية  

)ابل لف  
 عامل( 

العامةل 
الزراعية 
)ابل لف  

 عامل( 

% للعامةل  
الزراعية 

امةل  للع
 القومية 

02/2003 68.10 6.40 9.40 390.62 63.82 16.34 17856 5104 28.58 
03/2004 79.56 7.56 9.50 456.32 69.25 15.18 18119 5190 28.64 
04/2005 96.46 7.42 7.69 506.51 75.29 14.86 18719 5289 28.25 
05/2006 115.74 8.04 6.95 581.14 81.77 14.07 19654 5503 28.00 
06/2007 155.34 7.79 5.01 710.39 99.95 14.07 20771 6127 29.50 
07/2008 199.53 8.07 4.04 855.30 113.10 13.22 22155 6192 27.95 
08/2009 197.14 6.86 3.48 994.05 135.46 13.63 22508 6527 29.00 
09/2010 231.83 6.74 2.91 1150.05 160.97 14.00 22975 6547 28.50 
10/2011 229.07 6.83 2.98 1309.91 190.16 14.52 23829 6728 28.23 
11/2012 246.07 5.37 2.18 1713.15 188.78 11.02 23346 6776 29.02 
12/2013 241.61 8.38 3.47 1924.81 209.75 10.90 23596 6674 28.28 
13/2014 295.09 11.63 3.94 2205.60 241.49 10.95 23973 6725 28.05 
14/2015 333.71 13.41 4.02 2473.09 278.46 11.26 24298 6693 27.55 
15/2016 392.04 16.28 4.15 2674.41 318.88 11.92 24778 8789 35.47 
16/2017 514.31 17.34 3.37 3409.51 398.54 11.69 25331 8541 33.72 
17/2018 470.47 48.38 10.28 4333.89 498.09 11.49 26006 8665 33.33 
18/2019 * 922.29 49.21 5.34 6038.65 697.36 11.55 28865 8608 29.82 

 * 29.44 6746 22752 * 12.87 224.77 1866.32 * 4.70 13.87 281.67 املتوسط
 مبدئية  انتبيا *

 *متوسط هندس 
 : مجعت وحسبت من راملصد

  www.mop.gov.eg. يةادلول  املعلومات ش بكةعىل   الاقتصادية التخطيط والتمنية وزارة  موقع -1
 خمتلفة.  أ عداد نرشة التوظف وال جور وساعات العمل، وال حصاء، العامة للتعبئة املركزي جلهاز ا -2
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ABSTRACT 

In spite of the importance of the agricultural sector in the Egyptian economy, the interest of governments in this 

sector is not commensurate with its importance. The problem of the study is the weakness of the investments 

directed to its number in a way that does not contribute to the advancement of the sector and to achieve the desired 

agricultural development. This investigation aims to find out solutions in terms of studying the development. Thus, 

the value of investments to economic sectors, and the most important variables affecting agricultural investment 

were evaluated. The results indicate that the agricultural sector comes second and last in terms of the value of spot 

investments. Both public and private sectors had different significant trends at an annual rate of about 16.86 and 

10, 17 billion pounds, respectively. The average investment directed to the agricultural sector during the study 

period was about 5.2%, while the agricultural GDP was about 12.98%. In conclusion, the necessity of changing the 

state’s strategy for distributing investments among the various commodity sectors in a manner that achieves the 

maximum economic efficiency. Working on an expansionary monetary policy to increase the volume of 

investments directed to the agricultural sector. Working to encourage agricultural investments by reducing the 

interest rate on agricultural loans to encourage investors to invest in agricultural projects. 

Keywords: Agricultural investment, Commodity sectors, Agricultural GDP.  

 

 
 


