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 امللخص 

جامل بلغ  وقد  ،من أأجل حتقيق أأهدافها ،الاستامثرات أأحد الأدوات الرئيس ية خلطة التمنية الاقتصادية والاجامتعيةتعترب  الاستامثر الزراعى ىف  قمية  ا 

ل ، 2019/ 2018عام  ًا، خاللمليار جنهي 49,2مرص حوال  املرصية، سواء احلكومية  قياس كفاءة الاستامثرات الزراعية وهيدف هذا البحث ا 

ل وجود كفاءة لالستامثر ابلقطاع الزرا عى خالل الفرتة  أأواخلاصة، والاستامثرات الزراعية الأجنبية. وقد تبني أأن معظم املعايري املس تخدمة قد أأشارت ا 

ل اس مترار اجتاه ادلوةل 2019/ 2000/2001-2018) - 2001/ 2000حنو تبىن برامج التحرر الاقتصادى خالل الفرتة )(، وقد يرجع ذكل ا 

، وعىل الرمغ من أأن الاستامثر ىف قطاع الزراعة املرصى ىف معظمه هو استامثر  1986/1987( والىت بدأأت ادلوةل ىف اتباعها منذ عام 2018/2019

ال أأن قميته اكنت أأقل من املس هتدفه.  ستامثرات الزراعية الأجنبية ىف مرص، ابس تخدام بعض معايري الكفاءة  وقد تبني من خالل قياس كفاءة الا خاص، ا 

ل وجود تذبذاًب ىف  2009/ 2008 -2001/ 2000املناس بة، وجود كفاءة لالستامثر الأجنىب ابلقطاع الزراعى خالل الفرتة )  (، بيامن أأشارت هذه املعايري ا 

الزراعية  الاستامثرات (، وقد يرجع هذا التذبذب ىف قمية 2019/ 2018 -2009/2010كفاءة الاستامثر الأجنبىب ابلقطاع الزراعى خالل الفرتة )

ل الأوضاع الس ياس ية والأمنية غري املس تقرة خالل هذه الفرتة.   الأجنبية ا 

 الاستامثرات الزراعية, معايري الكفاءة, الاستامثرات الزراعية الاجنبية. اللكامت الاسرتشادية:

 مقدمة: 

ميثل الاستامثر الزراعى احملرك الرئيىس وادلافع للتمنية الزراعية  

من الغذاىئ، كام تعترب الاستامثرات أأحد  ومن مث حتقيق الأ  ،املس تدامة

من أأجل   ،الأدوات الرئيس ية خلطة التمنية الاقتصادية والاجامتعية

جامل بلغ  وقد  . حتقيق أأهدافها  الاستامثر الزراعى ىف مرص حوال  قمية  ا 

  % 5,3، ميثل حوال 2018/2019عام  ًا، خاللمليار جنهي 49,2

جامل  حوال   والبالغ، العامالاستامثرات القومية لنفس قمية  من ا 

ل  قمية ، مما يعكس اخنفاض اً مليار جنهي 922,5 الاستامثرات املوهجه ا 

مقارنة بنس بة مسامهة القطاع الزراعى ىف الناجت   ، القطاع الزراعى

، ومن هجة  (1)خالل نفس العام  %49,11حوال  والىت بلغت  ،القوىم

خالل عام  قمية الاستامثرات الأجنبية الزراعية فقد بلغت  أأخرى،

جامل   % 1,6، متثل حوال اً مليون جنهي 78,8حوال ، 2019 من ا 

الاستامثرات الأجنبية ، كام متثل املرصية الاستامثرات الزراعيةقمية 

 ،ستامثرات الأجنبية ىف مرصالاقمية من ا جامل  %2,7حوال الزراعية 

، مما يعكس  (2)خالل نفس العام ًا،مليار جنهي 8,92حوال  واذلى بلغ

خنفاض  قمية  مقارنة ب  ،الاستامثرات الأجنبية املوهجه للقطاع الزراعىقمية ا 

 . الاستامثرات املوهجه للقطاعات الأخرى 

املوهجه للقطاع خنفاض الاستامثرات ا  ىف  البحثمتثل مشلكة ت 

جامل  %5,3والىت مل تتعد نسبهتا  ،الزراعى الاستامثرات قمية من ا 

  ، وكذكل (2018/2019-2010/ 2009القومية مكتوسط للفرتة )

خنفاض قمية الاستامثرات الأجنبية املوهجه للقطاع الزراعى، مقارنة بقمية   ا 

الاستامثرات الأجنبية املوهجه لباىق القطاعات الأخرى، خالل نفس  

الامتيازات الكثرية واال عفاءات املمنوحة  الفرتة، عىل الرمغ من 

لالستامثرات الأجنبية الزراعية، والىت تضمهنا قانون الاستامثر الأخري  

 . 2017الصادر خالل عام 

قياس كفاءة الاستامثرات الزراعية يمتثل هدف هذا البحث ىف 

املرصية، وىه الاستامثرات الزراعية املرصية سواء احلكومية أأواخلاصة،  

 . قياس كفاءة الاستامثرات الزراعية الأجنبية ىف مرصوكذكل  

 الطريقة البحثية ومصادر البياانت: 

اعمتد البحث عىل بعض طرق التحليل الاقتصادى الوصفى  

س تخدام بعض الأساليب اال حصائية  ل ا  والتحليل المكى، ابال ضافة ا 

املطلوبة واملناس بة ملوضوع البحث، وقد مت الاس تعانة ابلعديد من  

اجع العلمية، كام اعُتمد عىل بعض املؤلفات والأحباث وادلراسات  املر 

السابقة املرتبطة مبوضوع هذا البحث، فضاًل عن الاس تعانة ابلبياانت 

 الثانوية الىت تصدرها الهيئات احلكومية وش به احلكومية. 

 نتاجئ البحث ومناقش هتا: 

 : املرصية   تطور الاستامثرات الزراعية 

الاستامثرات الزراعية خالل املرحةل  ا جامل قمية  بدراسة تطور

، كام هو موحض ابجلدول رمق  (2009/ 2008-2000/2001الأول )

  9,2اخنفضت من حوال حيث  ،تبني أأهنا اختذت اجتاهًا تناقصياً (، 1)

ل حوال 2000/2001عام مليار جنيه، خالل  مليار   6,86، ا 

جامل قمية  . وبلغت نس بة ال 2008/2009جنيه، خالل عام  نقص ىف ا 

 .  % 25,4الاستامثرات الزراعية خالل هذه الفرتة، حوال 

خنفاض  ابلقطاع العام   الزراعيةستامثرات الا قمية  وقد لوحظ أأيضًا ا 

ل حوال  2001/ 2000عام مليار جنيه، خالل  3,89حوال من  ، ا 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (1) June (2022) 322-333 Ibrahim et al 

323 
 

. وبلغت نس بة النقص 2009/ 2008مليار جنيه، خالل عام 2,74

الفرتة حوال   الزراعية ابلقطاع العام خالل هذه رات ىف قمية الاستامث

29,56 % . 

اخلاص خالل الفرتة  ابلقطاع  الزراعيةقمية الاستامثرات أأما 

، فقد اكنت متذبذبة، حيث بلغ  (2009/ 2000/2001-2008)

  3,18، واذلى بلغ حوال 2003/ 2002احلد الأدىن لها خالل عام  

،  2002/ 2001الأقىص لها خالل عام مليار جنهيًا، كام بلغ احلد 

 مليار جنهيا،.   5,90واذلى بلغ حوال 

جامل قمية وبدراسة تطور    الفرتة خالل  الزراعيةالاستامثرات  ا 

جتاهًا  ا  خذت قد أأ تبني أأهنا  ،(2019/ 2018-2010/ 2009الثانية )

عام  مليار جنيه، خالل  6,74تزايدت من حوال حيث  ،تصاعديً 

ل حوال2009/2010 مليار جنهيًا، خالل عام   49,2 ، ا 

جامل قمية الاستامثرات  2018/2019 ، وبلغت نس بة الزيدة ىف ا 

 .  %629,97الزراعية خالل هذه الفرتة، حوال 

حوال  من ابلقطاع العام  الزراعيةقمية الاستامثرات  تزايدت وقد

ل حوال2009/2010عام مليار جنيه، خالل  2,88   31,7، ا 

، كام بلغت نس بة الزيدة ىف  2019/ 2018عام  مليار جنيه، خالل

قمية الاستامثرات الزراعية ابلقطاع العام خالل هذه الفرتة، حوال  

1000,7%  . 

اخلاص فقد تزايدت أأيضًا   ابلقطاع زراعيةالاستامثرات ال أأما قمية

ل حوال  2010/ 2009عام مليار جنيه، خالل  3,87حوال من  ، ا 

، كام بلغت نس بة الزيدة  2018/2019مليار جنيه خالل عام   17,5

ىف قمية الاستامثرات الزراعية ابلقطاع اخلاص خالل هذه الفرتة، حوال  

352,2 %   . 

جامل قميةومبقارنة تطور  خالل الفرتة الأول   الزراعيةالاستامثرات  ا 

  خالل الفرتة الثانية مثيلهتابتطور  ،(2009/ 2000/2001-2008)

جامل  ،(2018/2019- 2009/2010) قمية  تبني زيدة متوسط ا 

مليار جنيه، خالل الفرتة  7,9الزراعية من حوال الاستامثرات 

ل حوال  بزيدة   ،خالل الفرتة الثانيةمليار جنيه،  11,36الأول، ا 

. وقد يرجع ذكل ايل زيدة اهامتم ادلوةل  %43,8حوال بلغتنسبية 

ع الزراعة، بتوجيه جزًء  بتمنية قطاعات الاقتصاد القويم، ومن بيهنا قطا

أأكرب نسبيًا من الاستامثرات القومية ايل قطاع الزراعة، ابال ضافة ايل  

حتسني بيئة ومناخ الاستامثر، سوأ ء من الناحية الترشيعية، أأومن خالل  

 منح العديد من احلوافز والتسهيالت للمستمثرين خالل الفرتة املدروسة. 

ال جامل قمية الاستامثرات الاجتاه الزمىن العام  وبتقدير معادةل 

كام هو   ،(2018/2019-2001/ 2000خالل الفرتة )الزراعية 

تبني وجود زيدة معنوية   ،(1عادةل رمق ) ، ابمل(2موحض ابجلدول رمق )

حصائيًا ىف قمية الاستامثرات الزراعية بلغت حوال  مليار   1,02ا 

  ة، الظاهر من متوسط  %8,71جنهيًا، ومبعدل تغري س نوى بلغ حوايل 

مليار جنهيًا, ويس تدل من معامل التحديد أأن   11,70والبالغ حوايل 

جامل قمية من التغريات اللكية الىت طرأأت عىل  % 31 حوايل   ا 

منا اكنت تعزى ا ل العوامل الىت يعكس أ اثرها   الاستامثرات الزراعية ا 

 الزمن.  متغري

ل  ،(2املعادةل رمق ) وتشري حصائيًا ىف قمية  ا  وجود زيدة معنوية ا 

مليار جنهيًا،   0,53الاستامثرات الزراعية ابلقطاع العام بلغت حوال 

والبالغ  الظاهرة،من متوسط  % 10,35ومبعدل تغري س نوى بلغ حوايل 

مليار جنهيًا, ويس تدل من معامل التحديد بأأن حوايل   5,12حوايل 

الاستامثرات الزراعية قمية من التغريات اللكية الىت طرأأت عىل  17%

ل العوامل الىت يعكس أ اثرها متغري   ،ابلقطاع العام منا اكنت تعزى ا  ا 

   .الزمن

حصائيًا  أأيضًا تبني  ،(3املعادةل رمق ) وأأوحضت  وجود زيدة معنوية ا 

  0,48ىف قمية الاستامثرات الزراعية ابلقطاع اخلاص بلغت حوال 

من متوسط   %7,24حوايل مليار جنهيًا، ومبعدل تغري س نوى بلغ 

مليار جنهيًا, ويس تدل من معامل   6,63والبالغ حوايل  الظاهرة،

من التغريات اللكية الىت طرأأت عىل   %51التحديد أأن حوايل 

ل العوامل الىت   ،الاستامثرات الزراعية ابلقطاع اخلاص منا اكنت تعزى ا  ا 

منوذج  وقد ثبتت املعنوية اال حصائية لل  . يعكس أ اثرها متغري الزمن

   . املقدر

جامل قمية الاستامثرات الأجنبية وقمية الاستامثرات الزراعية   تطور ا 

   الأجنبية: 

جامل قمية بدراسة تطور الأول   الفرتةخالل  الأجنبيةالاستامثرات  ا 

(،  3، كام هو موحض ابجلدول رمق ) (2009/ 2000/2001-2008)

بلغ احلد الأقىص لها حوال  حيث  متذبذاًب،تبني أأهنا اختذت اجتاهًا 

، بيامن بلغ احلد الأدىن  2007/2008مليار جنهيًا خالل عام  57,89

 .  2003/2004عام مليار جنهيًا، خالل  1,185لها حوال  

جامل قمية بدراسة تطورو   الفرتةخالل  الأجنبيةالاستامثرات  ا 

تبني أأهنا اختذت اجتاهًا  ، (2019/ 2018-2010/ 2009) الثانية

مليار جنهياً   134,4بلغ احلد الأقىص لها حوال حيث  اًب أأيضًا،متذبذ

  5,796، بيامن بلغ احلد الأدىن لها حوال 2017/2018خالل عام 

 . 2012/ 2011عام مليار جنيه خالل 

جامل قميةومبقارنة تطور  خالل الفرتة الأول الأجنبية الاستامثرات  ا 

  الفرتة الثانية خالل مثيلهتابتطور  ،(2009/ 2000/2001-2008)

جامل قمية  تبني زيدة متوسط  ،(2018/2019- 2009/2010) ا 

مليار جنيه، خالل الفرتة   22,93الأجنبية من حوال الاستامثرات 

ل حوال  بزيدة   ،خالل الفرتة الثانيةمليار جنيه،  81,22الأول، ا 

 .  % 254,21حوال   بلغت نسبية 

  الفرتة خالل الأجنبية  الزراعيةالاستامثرات قمية  بدراسة تطورو 

، كام هو موحض ابجلدول رمق  (2009/ 2008-2000/2001الأول )

بلغ احلد الأقىص لها  حيث  متذبذاًب، تبني أأهنا اختذت اجتاهًا (، 3)

، بيامن بلغ احلد  2006/2007مليار جنهيًا خالل عام  0,756حوال 

 .  2003/2004عام الل مليار جنهيًا خ 0,041الأدىن لها حوال 
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  الفرتة خالل الأجنبية  الزراعيةالاستامثرات قمية  بدراسة تطورو 

جتاهًا  ا  خذت قد أأ تبني أأهنا  ،(2019/ 2018-2010/ 2009الثانية )

مليار جنهيًا   3,45بلغ احلد الأقىص لها حوال حيث  متذبذاًب أأيضًا،

  0,169، بيامن بلغ احلد الأدىن لها حوال 2017/2018خالل عام 

، وقد يرجع هذا التذبذب ىف  2010/ 2009عام مليار جنهيًا خالل 

ل الأوضاع الس ياس ية والأمنية غري  الاستامثرات قمية  الزراعية الأجنبية ا 

املس تقرة خالل هذه الفرتة، والىت أأدت ا ل تراجع الاستامثر الأجنىب ىف  

بعض الس نوات بصورة عامة، والاستامثر الزراعى الأجنىب بصفة  

   .خاصة

خالل الفرتة  الأجنبية  الزراعيةالاستامثرات قمية ومبقارنة تطور 

خالل الفرتة   مثيلهتابتطور  ،(2009/ 2008-2001/ 2000الأول ) 

قمية  تبني زيدة متوسط  ، (2019/ 2018- 2010/ 2009) الثانية

مليار جنيه، خالل  0,285الزراعية الأجنبية من حوال الاستامثرات 

ل حوال   ،خالل الفرتة الثانيةمليار جنيه،  1,31الفرتة الأول، ا 

 . %359,65حوال  بلغت بزيدة نسبية  

ال جامل قمية الاستامثرات الاجتاه الزمىن العام  وبتقدير معادةل 

و  كام ه  ،(2018/2019-2000/2001خالل الفرتة )الأجنبية 

تبني وجود زيدة معنوية   ،(1عادةل رمق ) ، ابمل(4موحض ابجلدول رمق )

حصائيًا ىف    6,64بلغت حوال  الاستامثرات الأجنبية  قمية ا جامل ا 

من متوسط   %12,43مليار جنهيًا، ومبعدل تغري س نوى بلغ حوايل 

مليار جنهيًا, ويس تدل من معامل   53,606والبالغ حوايل  الظاهرة،

جامل  من التغريات اللكية الىت طرأأت عىل  %72 التحديد أأن حوايل ا 

ل العوامل الىت يعكس   الأجنبية،الاستامثرات  قمية منا اكنت تعزى ا  ا 

 الزمن.  أ اثرها متغري

وجود زيدة  أأيضًا ابجلدول املذكور  ،(2املعادةل رمق ) وأأوحضت 

حصائيًا ىف قمي بلغت حوال   الأجنبيةة الاستامثرات الزراعية معنوية ا 

من   %15,71، ومبعدل تغري س نوى بلغ حوايل اً مليار جنهي 0,13

, ويس تدل من  اً مليار جنهي 0,827والبالغ حوايل  الظاهرة،متوسط 

من التغريات اللكية الىت طرأأت عىل   % 57معامل التحديد أأن حوايل 

من الأجنبية،الاستامثرات الزراعية قمية  ل العوامل الىت  ا  ا اكنت تعزى ا 

   .يعكس أ اثرها متغري الزمن 

ل عدم ثبوت ،(3املعادةل رمق ) وتشري ية للأمهية  حصائ اال  عنوية امل  ا 

جامل الاستامثرات   ل ا  النسبية لالستامثرات الزراعية الأجنبية ابلنس بة ا 

 ( 2018/2019-2001/ 200الاجنبية، خالل الفرتة )

 ية: كفاءة الاستامثرات الزراع 

ميكن قياس كفاءة الاستامثرات الزراعية، ابس تخدام عدة معايري،  

من أأمهها معدل الاستامثرات الزراعية، والعائد عىل الاستامثرات  

الزراعية، ومضاعف الاستامثرات الزراعية، ومعامل توطن  

الاستامثرات الزراعية، ومعامل التكثيف الرأأسامل،  وأأرحبية وحدة 

 اع الزراعى،  النقود املستمثرة ىف القط

 :معيار معدل الاستامثرات الزراعية 

يوحض معيار معدل الاستامثرات الزراعية قمية الاستامثرات 

نتاج وحدة واحدة من الناجت احملىل الزراعى ويمت  ، (3)الزراعية الالزمة ال 

حساب قمية معدل الاستامثرات الزراعية عن طريق قسمة قمية  

واخنفاض هذا  الاستامثرات الزراعية عىل قمية الناجت احملىل الزراعى، 

املعدل عن الواحد الصحيح يعىن حتقيق الكفاءة ىف الاستامثر املوجه 

 .(4)لهذا القطاع، والعكس حصيح

ل أأن معدل  (، 5وتشري البياانت الواردة ابجلدول رمق )  ا 

جتاهًا متناقصًا خالل الفرتة   الاستامثرات الزراعية قد اخذ ا 

  0,17اخنفض من حوال حيث (، 2009/ 2008  -2000/2001)

ل حوال 2000/2001عام خالل  خالل عام   0,05، ا 

، ويتضح من قمية معدل الاستامثرات الزراعية وجود  2008/2009

 كفاءة لالستامثر ابلقطاع الزراعى خالل هذه الفرتة.  

جتاهًا متذبذاًب  الاستامثرات وقد لوحظ أأن معدل  الزراعية قد اخذ ا 

بلغ احلد  حيث (، 2018/2019 -2010/ 2009خالل الفرتة ) 

، بيامن بلغ احلد  2018/2019عام خالل  0,08ىص هل حوال الأق

،  2011/2012خالل عاىم  0,03الأدىن هل حوال 

، ويتضح من قمية معدل الاستامثرات الزراعية وجود  2017/2018

كفاءة لالستامثر ابلقطاع الزراعى خالل هذه الفرتة ايضًا. وقد يرجع ذكل  

ل اس مترار اجتاه ادلوةل حنو تبىن برام  ج التحرر الاقتصادى خالل الفرتة  ا 

( والىت بدأأت ادلوةل ىف اتباعها منذ  2018/2019- 2000/2001)

لغاء نظام التوريد اال جبارى للمحاصيل  1986/1987منتصف عام  ، اب 

لغاء دمع   لغاء نظام التسعري اجلربى لها، مع ا  الزراعية، وكذكل ا 

من مث فقد  مس تلزمات اال نتاج، وترك قوى السوق لتحديد الأسعار، و 

أأصبح الرتكيب احملصول يتحدد وفقًا لقرارات الزراع، مبا يعكس الرحبية 

نتاج   النسبية للك حمصول، وهو ما يعىن انسحاب ادلوةل من قطاع اال 

 (5)الزراعى

 : معيار العائد عىل الاستامثرات الزراعية 

الناجت املتودل من  الاستامثرات الزراعية عىل  العائديوحض معيار 

قمية الاستامثرات الزراعية  وحدة واحدة من الاستامثر الزراعى، أأى 

نتاج وحدة واحدة من الناجت احملىل الزراعى، وهو عبارة عن   الالزمة ال 

ويمت حساب قمية العائد عىل الاستامثرات   ،(6)معكوس معدل الاستامثر

عىل قمية   الزراعية عن طريق قسمة قمية الناجت احملىل الزراعى 

  ، عن الواحد الصحيح املعيارهذا  الاستامثرات الزراعية، وزيدة قمية

يعىن حتقيق الكفاءة ىف الاستامثر املوجه لهذا القطاع، والعكس  

      .(7)حصيح

ل أأن العائد عىل  5وتشري البياانت الواردة ابجلدول رمق )  (، ا 

جتاهًا مزتايداً خالل الالاستامثرات  فرتة  الزراعية قد اخذ ا 

  5,99تزايد من حوال حيث (،   2008/2009 -2000/2001)

ل حوال 2000/2001عام خالل  خالل عام   19,75، ا 

، ويتضح من قمية العائد عىل الاستامثرات الزراعية، 2008/2009

 وجود كفاءة لالستامثر ابلقطاع الزراعى، خالل هذه الفرتة. 
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الزراعية، رات الاستامثومن هجة أأخرى، فقد لوحظ أأن العائد عىل 

جتاهًا متذبذاًب خالل الفرتة )   -2010/ 2009قد اخذ ا 

خالل   35,15بلغ احلد الأقىص هل حوال حيث (، 2018/2019

خالل عام   11,95، بيامن بلغ احلد الأدىن هل حوال 2012/ 2011عام 

، ويتضح من قمية العائد عىل الاستامثرات الزراعية، 2018/2019

 لقطاع الزراعى، خالل هذه الفرتة أأيضًا وجود كفاءة لالستامثر اب

 : مضاعف الاستامثرات الزراعية 

يعترب مضاعف الاستامثر من أأدوات التحليل الاقتصادى اللكى،  

واذلى يمت حسابه عن طريق قسمة التغري ىف ادلخل أأو قمية الناجت  

، وارتفاع هذا املؤرش  (8)الزراعى عىل التغري ىف قمية الاستامثر الزراعى

الواحد الصحيح، يعىن حتقيق كفاءة ىف الالستامثر الزراعى،  عن 

ذا اكنت قمية مضاعف الاستامثر سالبة، فا ن هذا   والعكس حصيح، أأما ا 

يعىن أأن قمية الاستامثر ىف الس نة السابقة اكنت أأكرب من قمية الاستامثر  

ىف الس نة احلالية، أأو أأن الناجت احملىل  ىف الس نة السابقة اكن أأكرب من  

 (.9)اجت احملىل ىف الس نة احلاليةالن 

ل أأن قمية مضاعف  5وتشري البياانت الواردة ابجلدول رمق ) (، ا 

الزراعية قد اخذت ا جتاهًا متذبذاًب خالل الفرتة  الاستامثرات 

بلغ احلد الأقىص لها  حيث (، 2008/2009 -2000/2001)

، بيامن بلغ احلد الأدىن لها  2007/2008عام خالل  46,79حوال 

، ويتضح من قمية مضاعف  2006/2007خالل عام  72,80-الحو 

الاستامثرات الزراعية وجود تذبذب ىف كفاءة الاستامثر ابلقطاع  

 الزراعى، خالل هذه الفرتة. 

الزراعية قد اخذت  الاستامثرات وقد لوحظ أأن قمية مضاعف 

جتاهًا متذبذاًب أأيضًا خالل الفرتة ) (،  2019/ 2018 -2009/2010ا 

عام  خالل  324,44د الأقىص لها حوال بلغ احلحيث 

خالل عام   96,7-، بيامن بلغ احلد الأدىن لها حوال2010/2011

، ويتضح من قمية مضاعف الاستامثرات الزراعية  2017/2018

وجود تذبذب ىف كفاءة الاستامثر ابلقطاع الزراعى خالل هذه الفرتة  

 أأيضًا. 

 : معيار معامل توطن الاستامثرات الزراعية 

ل الأمهية النسبية ملساهامت يشري  معامل التوطن الزراعى ا 

، وهو عبارة عن )قمية  (10)القطاعات الاقتصادية ىف توليد الناجت ابملقتصد

الاستامثرات الزراعية / قمية الاستامثرات القومية(/)الناجت احملىل ابلقطاع  

جامل الناجت احملىل(، واخنفاض هذا املؤرش عن الواحد   الزراعى/ ا 

 .  (11)صحيح يعىن حتقيق كفاءة ىف الاستامثر الزراعى والعكس حصيحال 

ل أأن قمية معامل  5وتشري البياانت الواردة ابجلدول رمق )  (، ا 

جتاهًا متناقصًا خالل الفرتة  الاستامثرات توطن  الزراعية قد اخذت ا 

اخنفضت هذه القمية من  حيث (، 2009/ 2008 -2000/2001)

ل حوال 2000/2001عام خالل  0,873حوال    0,255، ا 

، ويتضح من قمية معامل توطن  2008/2009خالل عام 

الاستامثرات الزراعية وجود كفاءة لالستامثر ابلقطاع الزراعى خالل  

الزراعية قد الاستامثرات لفرتة. بيامن لوحظ أأن قمية معامل توطن هذه ا

جتاهًا متذبذاًب خالل الفرتة )   -2009/2010اخذت ا 

خالل   0,469بلغ احلد الأقىص لها حوال حيث (، 2018/2019

خالل عام  0,197، بيامن بلغ احلد الأدىن لها حوال2018/2019عام 

الاستامثرات الزراعية  ، ويتضح من قمية معامل توطن 2017/2018

 وجود كفاءة لالستامثر ابلقطاع الزراعى خالل هذه الفرتة أأيضًا. 

 معيار معامل التكثيف الرأأسامل لالستامثرات الزراعية: 

يوحض هذا املؤرش النس بة بني قمية الاستامثرات الزراعية وعدد  

  ، فا ذا اكنت قمية هذا املعامل أأكرب (12)العامل عىل مس توى قطاع الزراعة

من الواحد الصحيح، دل ذكل عىل أأن هذا النشاط الاقتصادى مكثفًا  

لرأأس املال، وأأن هذا النشاط تزداد استامثراته بنس بة أأكرب من نس بة  

ذا اكنت    زيدة عدد العاملني ىف هذا النشاط، أأما ا 

قمية هذا املعامل أأقل من الواحد الصحيح، دل ذكل عىل زيدة  

بة زيدة قمية الاستامثرات املوهجه لهذا  عدد العامل بنس بة أأكرب من نس  

 .    (13)النشاط

ل أأن قمية معامل  5وتشري البياانت الواردة ابجلدول رمق )  (، ا 

جتاهًا متناقصًا  ستامثرات التكثيف الرأأسامل لال الزراعية قد اخذت ا 

تناقصت هذه  حيث (، 2009/ 2008  -2001/ 2000خالل الفرتة ) 

ل حوال 2000/2001عام خالل  1,8القمية من حوال    0,98، ا 

، ويتضح من قمية معامل التكثيف الرأأسامل 2008/2009خالل عام 

لالستامثرات الزراعية، أأن الاستامثر ابلقطاع الزراعى اكن مكثفًا لرأأس  

 املال املستمثر، خالل هذه الفرتة.   

الزراعية  الستامثرات بيامن لوحظ أأن قمية معامل التكثيف الرأأسامل ل

جتاهًا متذبذاًب خالل الفرتة )قد اخذ   -2009/2010ت ا 

عام  خالل  7,53بلغ احلد الأقىص لها حوال حيث (، 2018/2019

خالل عام   0,84، بيامن بلغ احلد الأدىن لها حوال 2018/2019

، ويتضح من قمية معامل التكثيف الرأأسامل 2011/2012

اكن مكثفًا لرأأس  لالستامثرات الزراعية، أأن الاستامثر ابلقطاع الزراعى 

 املال املستمثر، خالل هذه الفرتة أأيضًا. 

مثرة ابلقطاع الزراعى:   معيار أأرحبية وحدة النقود املست

ل صاىف ادلخل الزراعى املقابل للك وحدة نقود   يشري هذا املعيار ا 

نفاق الاستامثرى،   أأرحبية وحدة النقود املستمثرة  ويمت حساب قمية من اال 

عن طريق قسمة قمية ادلخل الزراعى عىل قمية   ابلقطاع الزراعى،

  ، عن الواحد الصحيح املعيارهذا  الاستامثرات الزراعية، وزيدة قمية

 حتقيق الكفاءة ىف الاستامثر املوجه لهذا القطاع، والعكس حصيح يعىن

(14).  

ل أأن قمية أأرحبية وحدة  5وتشري البياانت الواردة ابجلدول رمق )  (، ا 

جتاهًا مزتايداً خالل الفرتة   النقود املستمثرة ابلقطاع الزراعى، قد اخذت ا 

تزايدت من حوال  حيث (، 2008/2009 -2000/2001)

ل حوال 2000/2001عام خالل  5,74 خالل عام   16,49، ا 

، ويتضح من قمية أأرحبية وحدة النقود املستمثرة ابلقطاع  2008/2009
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الزراعى وجود كفاءة لالستامثر ابلقطاع الزراعى خالل هذه الفرتة. بيامن  

لوحظ أأن قمية أأرحبية وحدة النقود املستمثرة ابلقطاع الزراعى قد اخذت  

جتاهًا متذبذاًب خال (،  2018/2019 -2009/2010ل الفرتة )ا 

عام  خالل  35,41بلغ احلد الأقىص لها حوال حيث 

خالل عام   7,41، بيامن بلغ احلد الأدىن لها حوال 2011/2012

، ويتضح من قمية أأرحبية وحدة النقود املستمثرة ابلقطاع  2018/2019

ة  الزراعى، وجود كفاءة لالستامثر ابلقطاع الزراعى خالل هذه الفرت 

 أأيضًا. 

 كفاءة الاستامثرات الزراعية الأجنبية ىف مرص 

   :  معيار معدل الاستامثرات الزراعية الأجنبية

ل أأن معدل  6تشري البياانت الواردة ابجلدول رمق ) (، ا 

جتاهًا متذبذاًب خالل الفرتة   الأجنبية الزراعيةالاستامثرات  قد اخذ ا 

(، ورمبا يرجع التذبذب ىف معدل  2008/2009 -2000/2001)

ل الأزمة املالية الىت  الأجنبية الزراعيةالاستامثرات  خالل هذه الفرتة ا 

بلغ احلد الأقىص هل حوال  حيث ، 2008حدثت خالل عام 

لية عام  ، ومع بداية الأزمة املا2007/ 2006عام خالل  0,0076

بدأأ تدفق تكل الاستامثرات ىف الرتاجع، بيامن بلغ احلد الأدىن هل   2008

، ويتضح من قمية معدل  2004/ 2003خالل عام  0,0006حوال 

الاستامثرات الزراعية الأجنبية وجود كفاءة لالستامثر الأجنىب ابلقطاع  

 الزراعى خالل هذه الفرتة. 

الأجنبية قد اخذ   الزراعيةالاستامثرات وقد لوحظ أأن معدل 

جتاهًا متذبذاًب أأيضًا خالل الفرتة ) (،  2019/ 2018 -2009/2010ا 

عام  خالل  0,0069بلغ احلد الأقىص هل حوال حيث 

خالل عام   0,0010، بيامن بلغ احلد الأدىن هل حوال 2017/2018

، ويتضح من قمية معدل الاستامثرات الزراعية  2009/2010

الأجنبية وجود كفاءة لالستامثر الأجنىب ابلقطاع الزراعى خالل هذه  

الزراعية الاستامثرات الفرتة أأيضًا. وقد يرجع هذا التذبذب ىف قمية 

ل الأوضاع الس ياس ية والأمنية غري املس تقرة خالل هذه   الأجنبية ا 

ل تراجع قمية الاستامثر الأجنىب ىف بعض الس نوات  الفرتة، والىت أأدت ا 

 بصفة عامة، والاستامثر الزراعى الأجنىب بصفة خاصة.  

 معيار العائد عىل الاستامثرات الزراعية الأجنبية: 

ل أأن العائ6تشري البياانت الواردة ابجلدول رمق )  د عىل  (، ا 

جتاهًا متذبذاًب خالل الفرتة  الاستامثرات  الزراعية الأجنبية قد اخذ ا 

بلغ احلد الأقىص هل حوال  حيث (، 2009/ 2008 -2000/2001)

، بيامن بلغ احلد الأدىن هل حوال  2003/2004 عامخالل  1690,24

، ويتضح من قمية العائد عىل  2006/2007خالل عام  132,28

الأجنبية وجود كفاءة لالستامثر الأجنبىب ابلقطاع   الاستامثرات الزراعية

الاستامثرات الزراعى خالل هذه الفرتة. بيامن لوحظ أأن العائد عىل 

جتاهًا متناقصًا خالل الفرتة   الزراعية الأجنبية، قد اخذ ا 

اخنفض هذا العائد من  حيث (، 2018/2019 -2009/2010)

ل حوال 2009/2010عام خالل  952,66حوال    186,38، ا 

، ويتضح من قمية العائد عىل الاستامثرات  2019/ 2018خالل عام 

الزراعية الأجنبية وجود كفاءة لالستامثر الأجنىب ابلقطاع الزراعى  

 خالل هذه الفرتة أأيضًا. 

 : معيار مضاعف الاستامثرات الزراعية الأجنبية 

ل أأن قمية مضاعف  6تشري البياانت الواردة ابجلدول رمق ) (، ا 

جتاهًا متذبذاًب خالل الفرتة   الزراعية الأجنبية راتالاستامث قد اخذت ا 

بلغ احلد الأقىص لها  حيث (، 2008/2009 -2000/2001)

، بيامن بلغ احلد الأدىن لها  2004/2005عام خالل  61,22حوال 

، ويتضح من قمية مضاعف  2002/ 2001خالل عام  220-حوال

بذاًب ىف كفاءة الاستامثر  الاستامثرات الزراعية الأجنبية ، وجود تذ 

الأجنىب ابلقطاع الزراعى، خالل هذه الفرتة. وقد لوحظ أأن قمية  

جتاهًا متذبذاًب أأيضًا  الاستامثرات مضاعف  الزراعية الأجنبية قد اخذت ا 

بلغ احلد  حيث (، 2018/2019 -2010/ 2009خالل الفرتة ) 

، بيامن بلغ احلد  2010/2011عام خالل  884,85الأقىص لها حوال 

، ويتضح من  2012/2013خالل عام  10480–الأدىن لها حوال 

قمية مضاعف الاستامثرات الزراعية الأجنبية وجود تذبذب ىف كفاءة  

 الاستامثر الأجنىب ابلقطاع الزراعى أأيضًا، خالل هذه الفرتة. 

 : معيار معامل توطن الاستامثرات الزراعية الأجنبية 

ل أأن قمية معامل توطن  6انت الواردة ابجلدول رمق )تشري البيا (، ا 

جتاهًا متذبذاًب خالل الفرتة  الاستامثرات  الزراعية الأجنبية قد اخذت ا 

بلغ احلد الأقىص لها  حيث (، 2008/2009 -2000/2001)

، بيامن بلغ احلد الأدىن لها  2002/2003عام خالل  0,604حوال 

ويتضح من قمية معامل   ،2008/ 2007خالل عام  0,022حوال 

توطن الاستامثرات الزراعية الأجنبية وجود كفاءة لالستامثر الأجنىب  

 ابلقطاع الزراعى خالل هذه الفرتة. 

الزراعية الأجنبية الاستامثرات وقد لوحظ أأن قمية معامل توطن 

جتاهًا متذبذاًب أأيضًا خالل الفرتة )    -2009/2010قد اخذت ا 

خالل   0,223الأقىص لها حوال بلغ احلد حيث (، 2018/2019

خالل   1,278-، بيامن بلغ احلد الأدىن لها حوال2017/2018عام 

، ويتضح من قمية معامل توطن الاستامثرات  2012/ 2011عام 

الزراعية الأجنية وجود كفاءة لالستامثر الأجنىب ابلقطاع الزراعى أأيضاً  

 خالل هذه الفرتة. 

 ستامثرات الزراعية الأجنبية: معيار معامل التكثيف الرأأسامل لال 

ل أأن قمية معامل  6تشري البياانت الواردة ابجلدول رمق )  (، ا 

جتاهاً  ستامثرات التكثيف الرأأسامل لال الزراعية الأجنبية، قد اخذت ا 

بلغ  حيث (، 2008/2009 -2000/2001متذبذاًب خالل الفرتة ) 

، بيامن بلغ  2007/ 2006عام خالل  0,1206احلد الأقىص لها حوال 

، ويتضح  2003/2004خالل عام  0,0077احلد الأدىن لها حوال 

لأجنبية أأن من قمية معامل التكثيف الرأأسامل لالستامثرات الزراعية ا

الاستامثر ابلقطاع الزراعى اكن غري مكثفًا لرأأس املال الأجنىب املستمثر  

وقد لوحظ أأن قمية معامل التكثيف الرأأسامل  . خالل هذه الفرتة 

جتاهًا متذبذاًب أأيضًا خالل  الستامثرات ل الزراعية الأجنبية قد اخذت ا 
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ها  بلغ احلد الأقىص لحيث (، 2019/ 2018 -2009/2010الفرتة )

، بيامن بلغ احلد الأدىن لها  2017/2018عام خالل  0,5341حوال 

، ويتضح من قمية معامل  2009/2010خالل عام  0,0246حوال 

التكثيف الرأأسامل لالستامثرات الزراعية الأجنبية ، أأن الاستامثر 

ابلقطاع الزراعى اكن غري مكثفًا أأيضًا لرأأس املال الأجنىب املستمثر  

 .   ة خالل هذه الفرت 

مثرة ابلقطاع الزراعى:   معيار أأرحبية وحدة النقود الأجنبية املست

ل أأن قمية أأرحبية وحدة 6تشري البياانت الواردة ابجلدول رمق ) (، ا 

جتاهًا متذبذاًب   النقود الأجنبية املستمثرة ابلقطاع الزراعى، قد اخذت ا 

بلغ احلد  حيث (، 2008/2009-2000/2001خالل الفرتة )

، بيامن بلغ احلد  2003/2004عام خالل  1556,6حوال  الأقىص لها

، ويتضح من قمية  2007/ 2006خالل عام   108,2الأدىن لها حوال  

أأرحبية وحدة النقود الأجنبية املستمثرة ابلقطاع الزراعى وجود كفاءة  

لالستامثر الأجنىب ابلقطاع الزراعى خالل هذه الفرتة. وقد لوحظ أأن  

د الأجنبية املستمثرة ابلقطاع الزراعى قد اخذت  قمية أأرحبية وحدة النقو 

جتاهًا متذبذاًب أأيضًا خالل الفرتة ) (،  2019/ 2018 -2009/2010ا 

عام  خالل  801,6بلغ احلد الأقىص لها حوال حيث 

خالل عام   98,7، بيامن بلغ احلد الأدىن لها حوال 2009/2010

ية املستمثرة  ، ويتضح من قمية أأرحبية وحدة النقود الأجنب 2017/2018

ابلقطاع الزراعى وجود كفاءة لالستامثر الأجنىب ابلقطاع الزراعى أأيضًا  

 خالل هذه الفرتة. 

 املراجع: 

 .www.mopedالرمسى، املوقع والتمنية الاقتصادية، وزارة التخطيط 

Gov.eg 

وزارة الاستامثر، الهيئة العامة لالستامثر واملناطق احلرة، بياانت غري  

 . منشورة  

أأماىن عىل محمد )دكتور(، دراسة كفاءة الاستامثر ىف القطاع الزراعى  

امجلعية املرصية لالقتصاد الزراعي، اجملةل املرصية لالقتصاد   املرصى،

 م. 2008الزراعي، اجملدل الثامن عرش، العدد الثالث، سبمترب  

سامعيل محمد هامش، التحليل اللكى وادلورات التجارية، دار اجلامعات   ا 

 م. 1980املرصية 

حسني عبدالفتاح محمد )دكتور(، التحرر الاقتصادى وأ فاق الاستامثر العام  

معهد التخطيط القوىم، مذكرة خارجية رمق   ىف قطاع الزراعة ،

(1586 ،)1995 . 

ميان فريد أأمني  )دكتور(، محمد عامثن عبدالفتاح )دكتور(، دراسة حتليلية  ا 

لكفاءة الاستامثر ىف القطاع الزراعى املرصى، جمةل الاقتصاد الزراعى  

والعلوم الاجامتعية، جامعة املنصورة، اجملدل العارش، العدد السابع،  

2016 . 

التحليل  -محدية زهران )دكتور(، النظرية الاقتصادية: التحليل اجلزىئ

 . 1994لكى، مكتبة عني مشس، القاهرة، ال

أأمين سعيد الشيشيىن )دكتور(، دراسة اقتصادية لالستامثرات الزراعية ىف  

مرص، جمةل الاقتصاد الزراعى والعلوم الاجامتعية، جامعة املنصورة،  

 . 2019اجملدل العارش، العدد التاسع، 

لقطاع الزراعي  مسري محمود عبدامحليد اجلزار) دكتور(، اثر الاستامثر عىل ا

قتصادالزراعى املرصي، اجملةل املرصية لالقتصاد   ،امجلعية املرصية لال 

 . 2014الزراعي ، اجملدل الرابع والعرشون ، العدد الأول ، مارس 

عبدالرمحن يرسى أأمحد )دكتور(، أأسس التحليل الاقتصادى، مؤسسة  

 . م 1978ش باب اجلامعة، اال سكندرية، 

ادئ الاقتصاد حتليل لكى وجزىئ، اجلزء  عبداملنعم راىض )دكتور(، مب

 م. 1996الثاىن، مكتبة عني مشس، القاهرة، 

محمد خريى العرشى)دكتور(،وأ خرين، دراسة اقتصادية عن معايري كفاءة  

قتصادالزراعىالاستامثر ىف القطاع الزراعى،  ، اجملةل  امجلعية املرصية لال 

قتصادالزراعى، اجملدل التاسع عرش، العدد   م. 2009الرابع،  املرصية لال 

، كفاءة الاستامثر الزراعى ىف  )دكتور( مرفت روفائيل جرجس يوسف

قتصادالزراعىمجهورية مرص العربية،  ، اجملةل املرصية  امجلعية املرصية لال 

قتصاد الزراعى ، اجملدل التاسع والعرشون، العدد الثاىن، يونيو   لال 

 م. 2019

أأسامء محمد الطوىخ هبلول)دكتور(، فاطمة أأمحد مصطفى البطح)دكتور(،  

 مجهورية مرص العربية،منوذج قياىس لكفاءة الاستامثر الزراعى يف 

قتصادالزراعى قتصادالزراعى،  امجلعية املرصية لال  ، اجملةل املرصية لال 

. م 2018اجملدل الثامن والعرشون، العدد الثالث، سبمترب
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-2000/2001خالل الفرتة ) الزراعية، والاستامثرات الزراعية ابلقطاعني العام واخلاص الاستامثرات قمية لك من تطور ا جاميل  : 1جدول 
2018/2019 ) 

 )القمية ابملليار جنيه(
 البيان

 واتالس ن 
لقطاع الاستامثرات الزراعية اب

 العام 
الاستامثرات الزراعية 

جامل قمية الاستامثرات الزراعية اخلاص لقطاع اب  ا 

2000/2001 3,89 5,31 9,20 
2001/2002 3,70 5,90 9,59 
2002/2003 3,22 3,18 6,40 
2003/2004 3,56 4,00 7,56 
2004/2005 3,17 4,25 7,42 
2005/2006 2,80 5,24 8,04 
2006/2007 2,43 5,36 7,79 
2007/2008 2,85 5,22 8,07 
2008/2009 2,74 4,12 6,86 

 7,9 4,7 3,2 املتوسط
2009/2010 2,88 3,87 6,74 
2010/2011 3,28 3,56 6,83 
2011/2012 2,67 3,70 5,37 
2012/2013 2,95 5,43 8,38 
2013/2014 4,146 7,4 11,62 
2014/2015 5,213 8,2 13,4 
2015/2016 5,04 11,2 16,27 
2016/2017 6,04 11,3 17,33 
2017/2018 5,04 11,26 16,30 
2018/2019 31,7 17,5 49,2 

 11,36 7,32 4,14 املتوسط
 www.moped.gov.egوالتمنية الاقتصادية، املوقع الرمسى،   وزارة التخطيط  من: املصدر: مجعت وحسبت 

 
 
 
 
 
 

خالل الفرتة   ستامثرات الزراعية ابلقطاعني العام واخلاص والاستامثرات الزراعية ال جامل قمية لك من الا معادالت الاجتاه الزمىن : 2جدول 
(2000/2001-2018 /2019 ) 

 معدل التغري% )ف( املقدرة  2ر املعادةل  رمق املعادةل  البيان
جامل   8,71 9,01 0,31 (**3,0)   هـ س  1,02+ 1,47=   1هـص^ 1 الاستامثرات الزراعيةقمية ا 

 10,35 4,69 0,17 (* 2,16)   هـ س  0,53+ 0,26-=   2هـص^ 2 ابلقطاع العام  الاستامثرات الزراعيةقمية 
 7,24 19,85 0,51 (**4,45)  هـس  0,48+1,76=  3هص^ 3 ابلقطاع اخلاص  الاستامثرات الزراعيةقمية 

̂ الزراعية الاستامثرات قمية = القمية التقديرية ال جامل   1هـص^      .ابلقطاع العام ابملليار جنيه الزراعيةستامثرات لقمية الا= القمية التقديرية   2هـابملليار جنيه, ص
           91.....،،3،2،1= متغري الزمن، ه=  هـس , . ابلقطاع اخلاص ابملليار جنيهالزراعية ستامثرات لقمية الا= القمية التقديرية   3هـص^

  معدل التغري =, 0,01** معنوى عند مس توى       0,05* معنوى عند مس توى  
ب

ص−
x  100       

 . ( 1بياانت اجلدول رمق ) : املصدر: مجعت وحسبت من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moped.gov.eg/
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جامل الاستامثرات الأجنبية والاستامثرات الزراعية الأجنبية ىف مرص والأمهية النسبية لالستامثرات الزراعية الأ تطور   :   3دول  ج  جامل قمية لك من ا  جنبية ا 

جامل الاستامثرات الأجنبية خالل الفرتة    )القمية ابملليار جنيه(   (2019/ 2018-2000/2001)من ا 
 البيان

 
 واتالس ن 

جامل قمية  الاستامثرات ا 
 الأجنبية

الزراعية  قمية الاستامثرات
 الأجنبية

الأمهية النسبية لالستامثرات 
جامل   الزراعية الأجنبية من ا 

 الاستامثرات الأجنبية %
2000/2001 6,175 0,096 1,55 
2001/2002 2,55 0,081 3,18 
2002/2003 3,235 0,319 9,876 
2003/2004 1,185 0,041 3,460 
2004/2005 10,785 0,139 1,29 
2005/2006 26,88 0,284 1,057 
2006/2007 50,215 0,756 1,506 
2007/2008 57,89 0,168 0,29 
2008/2009 47,475 0,684 1,441 

 * 2,628 0,285 22,93 املتوسط
2009/2010 80,544 0,169 0,21 
2010/2011 76,632 0,202 0,264 
2011/2012 5,796 0,816 14,079 
2012/2013 72,372 0,814 1,12 
2013/2014 55,344 0,668 1,207 
2014/2015 83,1 1,6 1,925 
2015/2016 97,284 0,921 0,95 
2016/2017 88,704 1,36 1,533 
2017/2018 134,4 3,45 2,567 
2018/2019 129,6 3,15 2,43 

 * 0,187 1,31 81,22 املتوسط
 

 X1  X2√املتوسط الهندىس = اجلذر النوىن حلاصل رضب القمي = )*( 
𝑛 X3  X4 … … , XN    

 املصدر: وزارة الاستامثر، الهيئة العامة لالستامثر واملناطق احلرة، بياانت غري منشورة. 
 
 
 

جامل قمية الا معادالت الاجتاه الزمىن :  4جدول  الأجنبية، والأمهية النسبية لالستامثرات ستامثرات الزراعية وقمية الا الأجنبية،ستامثرات للك من ا 
جامل الاستامثرات الاجنبية  ل ا   ( 2019/ 2018-2000/2001خالل الفرتة )الزراعية الأجنبية ابلنس بة ا 

 معدل التغري% )ف( املقدرة  2ر املعادةل  رمق املعادةل  البيان
جامل الاستامثرات   12,43 47 0,72 , 6+  12,78-=   1هـص^ 1 الأجنبيةا 

 15,71 25,68 0,57 (** 5,06)   هـ س  0,13+ 0,52-=   2هـص^ 2 الاستامثرات الزراعية الأجنبية
الامهية النسبية لالستامثرات الزراعية 

جامل  ل ا  الأجنبية ابلنس بة ا 
 الاستامثرات الأجنبية

هـ س  0,17-2,86=  3هص^ 3
 

(-0,96 ) 0,04 0,925 9,5 

 ابملليار جنيه,            الأجنبية = القمية التقديرية ال جامل الاستامثرات   1هـص^
     .ابملليار جنيه الأجنبية الزراعيةالستامثرات ل= القمية التقديرية   2هـص^
جامل الاستامثرات الأجنب   للأمهية النسبية= القمية التقديرية   3هـص^ ل ا   ية.لالستامثرات الزراعية الأجنبية ابلنس بة ا 

           91.....، ،3،2،1= متغري الزمن، ه=  هـس 
 0,01** معنوى عند مس توى       0,05* معنوى عند مس توى  

  معدل التغري =
ب

ص−
 100       

 . ( 3بياانت اجلدول رمق ) : مجعت وحسبت من  املصدر:
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الاستامثرات الزراعية ومضاعف الاستامثرات الزراعية ومعامل توطن الاستامثرات  تطور قمية لك من معدل الاستامثرات الزراعية والعائد عىل  : 5جدول 
 ( 2018/2019-2000/2001الزراعية ومعامل التكثيف الرأأسامل لالستامثرات الزراعية وأأرحبية وحدة النقود املستمثرة ابلقطاع الزراعى خالل الفرتة ) 

 لبيانا
 

 واتالس ن 

معدل  
 الاستامثرات

 الزراعية

عىل   العائد
 الاستامثرات

 الزراعية

مضاعف  
 الاستامثرات

 الزراعية

معامل توطن  
الاستامثرات 

 الزراعية

معامل التكثيف 
الرأأسامل 

لالستامثرات 
 الزراعية

أأرحبية وحدة النقود 
املستمثرة ابلقطاع  

 الزراعى

2000/2001 0,17 5,99 - 0,873 1,80 5,74 
2001/2002 0,16 6,09 8,46 0,863 1,93 5,74 
2002/2003 0,10 9,97 ((1,69 0,575 1,31 9,12 
2003/2004 0,11 9,17 4,74 0,626 1,42 8,44 
2004/2005 0,10 10,15 (42,86 ) 0,518 1,26 9,33 
2005/2006 0,10 10,17 10,48 0,494 1,37 9,36 
2006/2007 0,08 12,84 (72,80 ) 0,356 1,24 10,50 
2007/2008 0,07 14,01 46,79 0,306 1,18 12,39 
2008/2009 0,05 19,75 (18,51 ) 0,255 0,98 16,49 

 9,42 1,36 0,469 ( 8,17) 10,58 0,09 املتوسط
2009/2010 0,04 23,89 1,01 0,208 0,98 20,10 
2010/2011 0,04 27,85 324,44 0,205 1,01 23,57 
2011/2012 0,03 35,15 0,97 0,198 0,84 35,41 
2012/2013 0,04 25,03 6,96 0,318 1,25 26,04 
2013/2014 0,05 20,78 9,80 0,400 1,74 20,94 
2014/2015 0,05 20,78 20,79 0,357 2,09 19,97 
2015/2016 0,05 19,59 14,04 0,348 2,51 17,94 
2016/2017 0,04 22,99 75,19 0,288 2,69 18,24 
2017/2018 0,03 30,56 (96,70) 0,197 2,52 20,88 
2018/2019 0,08 11,95 2,73 0,469 7,53 7,41 

 22,26 1,73 0,212 35,92 27,05 0,00 املتوسط
 ., معدل الاستامثرات الزراعية = قمية الاستامثرات الزراعية / قمية الناجت احملىل الزراعى.

 , احملىل الزراعى / قمية الاستامثرات الزراعية.العائد عىل الاستامثرات الزراعية = قمية الناجت  
 ,  مضاعف الاستامثرات الزراعية = التغري ىف قمية الناجت احملىل الزراعى / التغري ىف قمية الاستامثرات الزراعية. 

جامل الناجت احملىل(. معامل توطن الاستامثرات الزراعية = )الاستامثرات الزراعية / الاستامثرات القومية( / )الناجت احملىل ابلقطاع   , الزراعى/ ا 
 , معامل التكثيف الرأأسامل لالستامثرات الزراعية = قمية الاستامثرات الزراعية / أأعداد العامةل الزراعية.  
 عن قمي سالبة.القمي بني الأقواس تعرب  , أأرحبية وحدة النقود املستمثرة ابلقطاع الزراعى = قمية ادلخل الزراعى / قمية الاستامثرات الزراعية. 

 ( ابمللحق. 1، واجلدول رمق )(1بياانت اجلدول رمق )  : املصدر: مجعت وحسبت من
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نبية تطور قمية لك من معدل الاستامثرات الزراعية الأجنبية والعائد عىل الاستامثرات الزراعية الأجنبية ومضاعف الاستامثرات الزراعية الأج  : 6جدول 
املستمثرة ابلقطاع   ومعامل توطن الاستامثرات الزراعية الأجنبية ومعامل التكثيف الرأأسامل لالستامثرات الزراعية الأجنبية وأأرحبية وحدة النقود الأجنبية

 ( 2018/2019-2001/ 2000الزراعى خالل الفرتة ) 
 البيان
 
 

 واتالس ن 

معدل  
 الاستامثرات

 الزراعية الأجنبية

العائد عىل  
 راتالاستامث

 الزراعية الأجنبية

مضاعف  
 الاستامثرات

 الزراعية الأجنبية

معامل توطن  
الاستامثرات 

 الزراعية الأجنبية

معامل التكثيف 
الرأأسامل 

لالستامثرات 
 الزراعية الأجنبية

أأرحبية وحدة 
النقود الأجنبية 

املستمثرة ابلقطاع  
 الزراعى

2000/2001 0,0017 573,96 - 0,094 0,0188 550,5 
2001/2002 0,0014 720,99 (220) 0,193 0,0163 679,9 
2002/2003 0,0050 200,00 22,69 0,604 0,0655 183,0 
2003/2004 0,0006 1690,24 (19,78) 0,228 0,0077 1556,6 
2004/2005 0,0018 541,73 61,22 0,087 0,0236 498,2 
2005/2006 0,0035 288,03 44,83 0,075 0,0483 265,1 
2006/2007 0,0076 132,28 38,56 0,107 0,1206 108,2 
2007/2008 0,0015 673,21 (22,28) 0,022 0,0246 594,9 
2008/2009 0,0050 198,10 43,41 0,106 0,0981 165,4 

 511,3 0,0471 0,086 ( 6,42) 293,30 0,0034 املتوسط
2009/2010 0,0010 952,66 (49,51 ) 0,015 0,0246 801,6 
2010/2011 0,0011 941,58 884,85 0,018 0,0300 796,9 
2011/2012 0,0043 231,35 (2,31) (1,278 ) 0,1277 233,0 
2012/2013 0,0039 257,67 (10480) 0,103 0,1215 268,1 
2013/2014 0,0028 361,53 (217,53) 0,110 0,0999 364,3 
2014/2015 0,0057 174,06 39,70 0,171 0,2500 167,3 
2015/2016 0,0029 346,15 (59,35) 0,079 0,1421 316,9 
2016/2017 0,0034 293,01 181,55 0,131 0,2112 232,5 
2017/2018 0,0069 144,38 47,66 0,223 0,5341 98,7 
2018/2019 0.0054 186,38 299,77) ) 0,214 0,4824 115,8 

 339,5 0,2023 0,124 ( 995,5) 221,09 0.0043 املتوسط
 القمي بني الأقواس تعرب عن قمي سالبة

 معدل الاستامثرات الزراعية الأجنبية = قمية الاستامثرات الزراعية الأجنبية / قمية الناجت احملىل الزراعى 
 قمية الاستامثرات الزراعية الأجنبيةالعائد عىل الاستامثرات الزراعية الأجنبية = قمية الناجت احملىل الزراعى / 

 مضاعف الاستامثرات الزراعية الأجنبية = التغري ىف قمية الناجت احملىل الزراعى / التغري ىف قمية الاستامثرات الزراعية الأجنبية 
جامل  الاستامثرات الأجنبية( / )الناجت احملىل ابلقطاع الزراعى/  معامل توطن الاستامثرات الزراعية الأجنبية = )الاستامثرات الزراعية الأجنبية / ا 

جامل الناجت احملىل(   ا 
 معامل التكثيف الرأأسامل لالستامثرات الزراعية الأجنبية = قمية الاستامثرات الزراعية الأجنبية / أأعدادالعامةل الزراعية 

 خل الزراعى / قمية الاستامثرات الزراعية الأجنبية أأرحبية وحدة النقود الأجنبية املستمثرة ابلقطاع الزراعى = قمية ادل
 ( ابمللحق. 1، واجلدول رمق )(3بياانت اجلدول رمق )  : املصدر: مجعت وحسبت من 
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 امللحق 
جامل قمية الاستامثرات  : 1جدول  القومية وأأعداد العامةل الزراعية وقمية ادلخل الزراعى  تطور قمية لك من الناجت احملىل اال جامل والناجت احملىل الزراعى وا 

 ( 2019/ 2018-2000/2001خالل الفرتة )
 انالبي 

 
 واتالس ن 

قمية الناجت احملىل  
 اال جامل

 )ابمليار جنيه(

  قمية الناجت احملىل
 الزراعى

 )ابمليار جنيه(

جامل قمية   ا 
 الاستامثرات القومية

 )ابمليار جنيه(

 الزراعية أأعداد العامةل 
 )ابملليون نسمة( 

 قمية ادلخل الزراعى 
 )ابمليار جنيه(

2000/2001 332,54 55,1 63,6 5,11 52,85 
2001/2002 354,56 58,4 67,5 4,98 55,07 
2002/2003 390,6 63,8 68,1 4,87 58,37 
2003/2004 456,3 69,3 79,5 5,32 63,82 
2004/2005 506,5 75,3 96,4 5,88 69,25 
2005/2006 581,1 81,8 115,7 5,88 75,29 
2006/2007 710,38 100,0 155,3 6,27 81,77 
2007/2008 855,3 113,1 199,5 6,82 99,95 
2008/2009 994,05 135,5 197,1 6,97 113,1 

 74.39 5,79 115,9 83,59 575,70 املتوسط
2009/2010 1150,5 161,0 231,8 6,88 135,47 
2010/2011 1309,9 190,2 229,1 6,73 160,97 
2011/2012 1713,2 188,78 246,1 6,39 190,16 
2012/2013 1924,8 209,74 241,6 6,70 218,22 
2013/2014 2205,6 241,5 265,1 6,69 243,36 
2014/2015 2473,1 278,5 333,7 6,40 267,62 
2015/2016 2674,4 318,8 392,03 6,48 291.88 
2016/2017 3409,5 398,5 514,31 6,44 316.14 
2017/2018 4333,9 498,1 721,12 6,46 340.4 
2018/2019 5170,1 588,03 922,5 6,53 364.66 

 252.9 6,57 409,74 307,32 2355,0 املتوسط
 : املصدر: مجعت وحسبت من

 www.moped. Gov.egالرمسى، املوقع والتمنية الاقتصادية، وزارة التخطيط 
 اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واال حصاء، املركز القوىم للمعلومات، أأعداد متفرقة
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ABSTRACT 

Investments are one of the main tools of the economic and social development plan, in order to 
achieve its objectives. The total value of agricultural investment in Egypt amounted to about 49.2 
billion L.E. during the year 2018/2019, and the research aims to measure the efficiency of Egyptian 
agricultural investments, which are Egyptian agricultural investments, whether governmental or 
private, and foreign agricultural investments. The study was found through the research that most of 
the used criteria showed an efficient investment in the agricultural sector during (2000/2001-
2018/2019), and this may be due to the continued trend of the state towards economic liberalization 
during the period (2001/2000-2018/2019), Although investment in the agricultural sector is mostly a 
private investment, its value was less than the target. By measuring the efficiency of foreign 
agricultural investments in Egypt, using the previous efficiency standards, it was found that there was 
efficiency of foreign investment in the agricultural sector during the period (2000/2001-2008/2009), 
while some standards indicated that there was fluctuation in the efficiency of foreign investment in 
the agricultural sector during the period. (2009/2010- 2018/2019), and this fluctuation in the value of 
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foreign agricultural investments may be due to the unstable political and secure conditions during this 
period. 

Keywords: agricultural investments; foreign Agricultural Investments. 


