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محجدات استثسار، االستثسار الدراعي،  6الكلمات الدالة
الشاتج القهمي، الجخل الدراعي، االستثسار الخاص، 

 االستثسار العام
 

 
 زــــــــــــــــالمهجـ

  
تحتل الدراعة مكانة ىامة في اإلقتراد السرخي، 
إال أن القظاع الدراعي مازال يسخ بالعجيج من الظخوف 
اإلقترادية والسذكالت التي وقفت عقبة في طخيق 
تظهيخه وتحجيثو مسا انعكذ برهرة مباشخة أو غيخ 
مباشخة عمي دور قظاع الدراعة في التشسية اإلقترادية، 

سائل اليامة األساسية لعسمية ويعج االستثسار أحج اله 
التشسية، ويتهقف نجاح سياسة التشسية إلى حج كبيخ عمى 
حجم االستثسارات الستاحة وكيفية تهزيعيا بين البخامج 

 السختمفة أيزا كفاءة استخجام تمك االستثسارات. 
كسا يعتبخ االستثسار أحج األدوات اليامة فى إحجاث 

فسن خالل االستثسار التغيخ البشيانى لالقتراد القهمي 
يمعب التقجم الفشى دوره األساسي، فالقاعجة أن أى تقجم 
فشى يدتمدم بالزخورة انفاقا استثساريًا وإذا نظخنا إلى 
الشسه االقترادي من زاوية العسل فإن السذخوعات 
االستثسارية تداىم في زيادة العسالة وزيادة فخص العسل 

ل زيادة كثافة رأس الججيجة وزيادة إنتاجية العسل من خال
 السال.

ويتشاول ىحا البحث تحميل األوضاع الخاىشة 
لالستثسار القهمي وكحلك االستثسار الدراعي بذقيو العام 

(، 0202-0222والخاص في مرخ خالل الفتخة )
عمي  0200يشايخ  02وكحلك التعخف عمي اثخ ثهرة 

الهضع االستثساري في مرخ، حيث تم تقديم الدمدة 
( 0222-0222ي ثالث فتخات الفتخة األول )الدمشية إل

-0200( والفتخة الثالثة )0202-0222والفتخة الثانية )
 ( وىي فتخة الثهرة وما بعجىا.0202
وجاءت أىم الشتائج كسا يمي6 أن االستثسار الدراعي  

العام باألسعار الجارية يديج خالل فتخة الجراسة 
 يشايخ اثخ 02(، كحلك كان لثهرة 0222-0202)

ايجابي عمي زيادة االستثسار الدراعي العام عن الفتختين 
 األولي والثانية.

 

 ةـــــمقدم
 

يعددددددددج االسددددددددتثسار محددددددددجدا رئيددددددددديًا لعسميددددددددة التشسيددددددددة 
االقترددادية واالجتساعيددة ، حيددث يتهقددف نجدداح سياسددات 
التشسيدددة عمدددى عدددجة عهامدددل مدددن بيشيدددا حجدددم االسدددتثسارات 
وكفدداءة تهزيعيددا عمددى القظاعددات االقترددادية السختمفددة ، 
كسدددا يعتبدددخ االسدددتثسار الدراعدددي أحدددج الهسدددائل األساسدددية 

يدة مدن خدالل زيدادة اإلنتداج الدراعدي لشجاح التشسية الدراع
وزيددادة الددجخل السدرعددي وخمددق السديددج مددن فددخ  العسددل 
في القظاع الدراعي. وتيجف استخاتيجية التشسية الدراعيدة 
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فددي مرددخ إلددى تذددجيع وزيددادة معددجالت نسدده االسدددتثسار 
الدراعي سدهاء كدان اسدتثسار حكدهمي أو اسدتثسار خداص 

سارية الدراعيدددة وذلدددك عدددن طخيدددق زيدددادة األنذدددظة االسدددتث
بإضدددافة  أنذدددظة أو مذدددخوعات زراعيدددة إنتاجيدددة ججيدددجة 
تدددداىم فدددي زيدددادة االنتددداج الدراعدددي اإلجسدددالي، ومدددن ثدددم 
زيدادة الردادرات الدراعيدة ورفدع معدجالت االكتفداء الددحاتي 
وبالتدددالي الحدددج مدددن الدددهاردات الدراعيدددة مسدددا يعسدددل عمدددى 
خل تحدددين السيدددان التجدداري الدراعددي، ومددن ثددم زيددادة الددج

الدراعددددي برددددفة خاةددددة وزيددددادة الددددجخل القددددهمي برددددفة 
 عامة.

 
 مذكلة البحث

 
يعاني االقتراد السرخي من انخفا  االستثسارات 
الدراعية نتيجة انخفا  االستثسار القهمي ونتيجة 
النخفا  الجخل القهمي وزيادة عجد السهازنة العامة 
لمجولة وزيادة الجين السحمي. وقمة حجم االستثسارات 

راعية سهاء الحكهمية أو الخاةة سيؤدي إلى زيادة الد 
عجد القظاع الدراعي عن تمبية االحتياجات االساسية 
الالزمة لمدكان. ومن ىشا نذأت مذكمة ىحه الجراسة في 
البحث عن محجدات االستثسار لمهقهف عمي األىسية 

 الشدبية لكل مشيا واستقخاء امكانية زيادتيا.
 

 ىدف البحث
 

اسة برفة أساسية دراسة مؤشخات استيجفت الجر 
االستثسار الدراعي واالستثسار القهمي في مرخ، من 
خالل دراسة االوضاع الخاىشة لالستثسار الدراعي مقارنة 

 بالقظاعات االخخى واىسيتو الشدبية . 
 

 الطريقة البحثية
 

اعتسجت الجراسة عمي استخجام أساليب التحميل 
االحرائي الهةفي مسثمة في الستهسظات الحدابية 
واليشجسية واألىسية الشدبية واألرقام القياسية وطخق 
العخ  الججولي والبياني، كسا استخجمت الجراسة 
أساليب التحميل االحرائي الكسي لتقجيخ وشخح 

ستثسار الدراعي الستغيخات اإلقترادية الستعمقة باال
 واالستثسار القهمي.

 
 مرادر البيانات

 
واعتسجت الجراسة عمى البيانات الثانهية التي 
ترجرىا بعض الجيات الحكهمية وغيخ الحكهمية. فقج 
تم الحرهل عمى البيانات االحرائية الالزمة ليحه 
 الجراسة في ةهرة سالسل زمشية من الجيات التالية6

  قظاع الذئهن  -األراضي وزارة الدراعة واسترالح
 االقترادية، نذخات الجخل الدراعي، أعجاد متفخقة.

  الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واالحراء، نذخات
 الجخل القهمي.

  السهقع  اإللكتخوني عمى  -مشظسة البشك الجولي
شبكة السعمهمات الجولية ، بيانات مؤشخات التشسية 

 واالستثسار.
 

 مناقذة النتائج
 

 أواًل: االستثمار القهمي في مرر 
 
 تطهر االستثمار القهمي الجاري  - أ
 

 2..2بمغ الحج االدني لالستثسار الجاري حهالي 
بسا يسثل  (0بالجدول )كسا  0220مميار جشية عام 

والبالغ  (0202-0222)% من متهسط الفتخة 4.83.
مميار جشية، بيشسا بمغ الحج األقري  ..022نحه 

 2.5..لالستثسار القهمي باألسعار الجارية حهالي 
% من 4..02وبسا يسثل  0202مميار جشية وذلك عام 

 متهسط الفتخة.
وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي العام لتظهر 
االستثسار القهمي باألسعار الجارية خالل الفتخة 

تبين أن  (7بجدول )( والسهضح 0222-0202)
االستثسار القهمي يديج بسقجار معشهي احرائيا بمغ نحه 

% من 02.3مميار جشية سشهيا بسا يسثل نحه  03.4
مميار جشية، ويبين  ..022متهسط الفتخة البالغ نحه 
% من 58أي أن  2.58معامل التحجيج والبالغ نحه 

إلي  التغيخات الحادثة في االستثسار القهمي تخجع
 التغيخات الحادثة في الستغيخات التي يعكذ أثخىا الدمن، 
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القهمى  االستثسار الى االقترادية القظاعات باقى فى واالستثسار  الدراعى لالستثسار الشدبية األىسية .0 جدول

 (0202-0222) الفتخة خالل باألسعار الجارية والحقيقية
  ) جنيو بالمليار : القيمة (                                                       

 الدنهات

الرقم القياسي 
للمدتهي 

العام لألسعار 
)*( 

االستثمار في باقي  االستثمار الزراعي األستثمار القهمي
ندبة  القطاعات

االستثمار 
الزراعي إلي 
االستثمار 

 القهمي

ندبة 
االستثمار 

في 
القطاعات 

إلي 
االستثمار 

 القهمي

 الحقيقي الجاري  الحقيقي الجاري  الحقيقي الجاري 

2000 114.9 64.4 56.1 8.1 7.1 56.3 49.0 12.6 87.4 
2001 115.6 63.6 55.0 8.2 7.1 55.4 47.9 12.9 87.1 
2002 116.6 67.5 57.9 9.6 8.2 57.9 49.7 14.2 85.8 
2003 117.9 68.1 57.8 6.4 5.4 61.7 52.3 9.4 90.6 
2004 118.3 79.6 67.3 7.6 6.4 72.0 60.9 9.5 90.5 
2005 125.6 96.5 76.8 7.4 5.9 89.0 70.9 7.7 92.3 
 88.9 10.8 55.1 65.4 6.7 7.9 61.8 73.3 118.2 المتهسط
2006 129.0 115.7 89.7 8.0 6.2 107.7 83.5 6.9 93.1 
2007 144.8 155.3 107.3 7.8 5.4 147.6 101.9 5.0 95.0 
2008 157.1 199.5 127.0 8.1 5.1 191.5 121.9 4.0 96.0 
2009 165.8 197.1 118.9 6.9 4.1 190.3 114.8 3.5 96.5 
2010 174.6 231.8 132.8 6.8 3.9 225.1 128.9 2.9 97.1 
 95.5 4.3 110.2 172.4 4.9 7.5 115.1 179.9 154.3 المتهسط
2011 183.3 229.1 125.0 6.8 3.7 222.2 121.2 3.0 97.0 
2012 192.0 246.1 128.2 5.1 2.7 240.9 125.5 2.1 97.9 
2013 200.7 241.6 120.4 12.4 6.2 229.2 114.2 5.1 94.9 
2014 209.5 252.6 120.6 14.8 7.1 237.8 113.5 5.8 94.2 
2015 218.2 336.9 154.4 14.6 6.7 322.3 147.7 4.3 95.7 
 95.9 3.8 124.4 250.5 5.3 10.7 129.7 261.3 200.7 المتهسط

المتهسط 
 93.1 5.8 94.0 156.7 5.7 8.7 99.7 165.3 155.2 العام

 022سشة اساس =  0555بإعتبار سشة   )*( الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واالحراء المردر: 
 عمي الخقم القياسي العام لألسعار.القيسة الحقيقية حدبت بقدسة القيسة الجارية 

 الكتاب اإلحرائي الدشهي، نذخات البشك السخكدي، نذخات البشك االىمي. وزارة التخظيط،
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 (0202-0222معادالت االتجاه الدمشي العام لتظهر االستثسار القهمي والدراعي خالل الفتخة ) .7جدول 
 ) جنيو بالمليار : القيمة(

 حيث 6
Ŷ  القيسة التقجيخية لمستغيخ التابع في الدشة =i 
Xi  تذيخ إلي متغيخ الدمن في الدشة =i     حيث) i 0 ،0 ،. ،...... ،02 ) 
  ( السحدهبةtالقيسة بين القهسين تذيخ إلي ) 

R²  معامل التحجيج = 
 2.20)**( تذيخ إلي معشهية معامالت االنحجار عشج مدتهي معشهي  

 ( .0التحميل االحرائي لبيانات ججول )المردر: 
 

كسا قج ثبتت معشهية الشسهذج ككل أي أن الشسهذج 
 السدتخجم يالئم طبيعة بيانات الجراسة.
( والبالغ قيستة Fوبإجخاء تحميل التباين )اختبار

حيث ثبتت معشهية االختبار  (3بالجدول )كسا  4.5.
أي نقبل الفخ   2.20عشج مدتهي معشهية احرائية 

البجيل القائل بأن ىشاك اختالف معشهي بين متهسط 
-0222االستثسار القهمي لمفتخات الدمشية الثالثة )

( األمخ 0200-0202(، )0222-0202(، )0222
أختبار السقارنات الستعجدة  الحي دعي إلي إجخاء

(L.S.D)  حيث تبين أن الفخق السعشهي بين الفتخة
مميار جشية  2.األولي يقل عن الفتخة الثانية بسقجار 

وكحلك تقل الفتخة األولي بسقجار معشهي عن الفتخة الثالثة 
مميار جشية، بيشسا يقل الفخق السعشهي في  .4بسقجار 

 مميار جشية. 83ثة بسقجار الفتخة الثانية عن الفتخة الثال

التغير%  ²R F المعادلة المتغير
 الدنهي 

 Ŷi  = 85.0 + 8.1 Xi  الرقم القياسي

    (21.1)** (20.1)** 
0.97 401.8 5.2 

 االستثمار القهمي
 Ŷi  = 4141 + 4.41 Xi الجاري 

        (441)    (4141)** 
0.94 211.4 10.7 

 Ŷi  = 44.1 + 6.5 Xi الحقيقي

      (6.8)**  (9.7)** 
0.87 93.8 6.5 

 الزراعياالستثمار 
 Ŷi  = 10.8 - 1.2 Xi + 0.09 Xi2 الجاري 

      (6.5)**  (-2.7)** (3.4)** 
0.59 9.4 -- 

 Ŷi  = 9.02 – 0.9 Xi + 0.04 Xi2 الحقيقي

      (9.2)**  (-3.3)** (2.9)** 
0.49 6.3 -- 

االستثمار في باقي 
 القطاعات

 

 Ŷi  = 8.2 + 17.5 Xi الجاري 

( **14.2(   )0.96) 
0.94 201.6 11.2 

 Ŷi  = 37.4 + 6.7 Xi الحقيقي

( **9.4(   )5.4)        
0.86 87.5 7.1 

ندبة االستثمار 
الزراعي إلي 

 االستثمار القهمي
----- Ŷi  = 12.6 – 0.68 Xi 

( **-5.7   )**(11)   
0.70 32.8 - 10 

ندبة االستثمار في 
القطاعات إلي 
 االستثمار القهمي

----- Ŷi  = 87.4 + 0.7 Xi 

( **5.7(**  )76.1) 
0.70 32.8 0.8 
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( لالستثسارات القهمي والدراعي L.S.D( وإختبار السقارنات الستعجدة )Fنتائج إختبار تحميل التباين ) .3جدول 

 والقظاعات األخخي 
 

 الثانية األولي الفترة F انــــــــــــــــــالبي
  **36- الثانية **48.5  الرقم القياسي

 **47- **83- الثالثة

 االستثمار القهمي 
  **107- الثانية **38.9 جاري 

 **81- **188- الثالثة
  **53- الثانية **39.7 حقيقي

 **15- **68- الثالثة

 االستثمار الزراعي
 جاري 
  0.4 الثانية 2.3 

 3.2- 2.9- الثالثة
  1.7 الثانية 2.6 حقيقي

 0.3- 1.4 الثالثة

 االستثمار في باقي القطاعات
 جاري 
  **107- الثانية **39.2 

 **78- **185- الثالثة
  **55- الثانية **39.4 حقيقي

 **14- **69- الثالثة
ندبة االستثمار الزراعي إلي 

 االستثمار القهمي
 

  **6.6 الثانية **22.1
 0.4 **7.0 الثالثة

ندبة االستثمار في القطاعات 
 إلي االستثمار القهمي

22.1** 
 

  **6.6 الثانية
 2.8 **7.0 الثالثة

 ( بالبحث .0جسعت وحدبت من بيانات ججول ) المردر:
 

 
تم التهةل  (3بالجدول )من تمك الشتائج  السهضحة 

إلي أن االستثسار القهمي باألسعار الجارية يديج خالل 
 02(، كحلك كان لثهرة 0202-0222فتخة الجراسة )

 يشايخ اثخ ايجابي عمي زيادة االستثسار القهمي.
   

 تطهر االستثمار القهمي الحقيقي -ب
 

تظهر االستثسار القهمي في  (0جدول )يتزح من 
( 0202-0222الفتخة ) مرخ باألسعار الحقيقية خالل

 22حيث بمغ الحج االدني لالستثسار القهمي حهالي 
% من متهسط 22.0بسا يسثل  0220مميار جشية عام 

مميار جشية، بيشسا بمغ الحج  55.3الفتخة البالغ نحه 
األقري لالستثسار القهمي باألسعار الجارية حهالي 

وبسا يسثل  0202مميار جشية وذلك عام  028.8
 ن متهسط الفتخة.% م028.5

وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي العام لتظهر 
االستثسار القهمي باألسعار الحقيقة خالل الفتخة 

تبين أن  (7بجدول )( والسهضح 0222-0202)
االستثسار القهمي يديج بسقجار معشهي احرائيا بمغ نحه 

% من 2.2مميار جشية سشهيا بسا يسثل نحه  2.2
مميار جشية، ويبين  55.3حه متهسط الفتخة البالغ ن

% من 43أي أن  2.43معامل التحجيج والبالغ نحه 
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باألسعار الحقيقة  التغيخات الحادثة في االستثسار القهمي
تخجع إلي التغيخات الحادثة في الستغيخات التي يعكذ 
أثخىا الدمن، كسا قج ثبتت معشهية الشسهذج ككل أي أن 

 ات الجراسة. الشسهذج السدتخجم يالئم طبيعة بيان
( والبالغ قيستة Fوبإجخاء تحميل التباين )أختبار

حيث ثبتت معشهية االختبار  ،(3بالجدول )كسا  5.3.
أي نقبل الفخ   2.20عشج مدتهي معشهية احرائية 

البجيل القائل بأن ىشاك اختالف معشهي بين متهسط 
-0222االستثسار القهمي لمفتخات الدمشية الثالثة )

( األمخ 0200-0202(، )0222-0202(، )0222
الحي دعي إلي إجخاء أختبار السقارنات الستعجدة 

(L.S.D) ث تبين أن الفخق السعشهي لمفتخة األولي حي
مميار جشية وكحلك تقل  .2يقل عن الفتخة الثانية بسقجار 

 24الفتخة األولي بسقجار معشهي عن الفتخة الثالثة بسقجار 
مميار جشية، بيشسا يقل الفخق السعشهي في الفتخة الثانية 

 مميار جشية. 02عن الفتخة الثالثة بسقجار 
م التهةل إلي أن االستثسار من تمك الشتائج ت

القهمي باألسعار الجارية يديج خالل فتخة الجراسة 
يشايخ اثخ  02(، كحلك كان لثهرة 0222-0202)

 ايجابي عمي زيادة االستثسار القهمي.
 

 ثانيًا: االستثمار الزراعي في مرر
 

تتسثل ةهر االستثسار الدراعي في كل من مجال 
مجال و مجال اإلنتاج الحيهاني و  اإلنتاج الشباتي 

مجال استردالح و اسدتدراع و الرشاعات الدراعية 
 االراضدى. 
 

 تطهر االستثمار الزراعي الجاري  - أ
 

تظهر االستثسار الدراعي في  (0جدول )يتبين من 
( 0202-0222مرخ باألسعار الجارية خالل الفتخة )

مميار  2.0حيث بمغ الحج االدني لالستثسار حهالي 
% من متهسط الفتخة 24.2بسا يسثل  0200جشية عام 
مميار جشية، بيشسا بمغ الحج األقري  4.3البالغ نحه 

 08.4لالستثسار الدراعي باألسعار الجارية حهالي 
% من 032.0وبسا يسثل  0208مميار جشية وذلك عام 

 متهسط الفتخة. 

وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي العام لتظهر 
االستثسار الدراعي باألسعار الجارية خالل الفتخة 

تبين أن  (7بجدول )( والسهضح 0222-0202)
الرهرة التخبيعية ىي أفزل الرهر مالئسة لمبيانات، 

ار الدراعي يقل بسقجار معشهي حيث تبين أن االستثس
مميار جشية  3.8احرائيا حتي بمغ ادني قيسة لو نحه 

% من متهسط 42.0بسا يسثل نحه  0222وذلك عام 
مميار جشية ثم اخح االستثسار  4.3الفتخة البالغ نحه 

الدراعي في التدايج بسقجار سشهي معشهي احرائيا بمغ 
، ويبين %0.0مميار جشية سشهيا بسا يسثل  2.04نحه 

% من 25أي أن  2.25معامل التحجيج والبالغ نحه 
التغيخات الحادثة في االستثسار الدراعي تخجع إلي 
التغيخات الحادثة في الستغيخات التي يعكذ أثخىا الدمن، 
كسا قج ثبتت معشهية الشسهذج ككل أي أن الشسهذج 

 السدتخجم يالئم طبيعة بيانات الجراسة. 
 ..0( والبالغ قيستة F)أختبار وبإجخاء تحميل التباين

حيث لم تثبت معشهية االختبار عشج ( ،3بالجدول )كسا 
أيًا من مدتهيات السعشهية االحرائية السألهفة أي نقبل 
الفخ  الرفخي القائل بأنو ال يهجج اختالف معشهي 
بين متهسط االستثسار الدراعي لمفتخات الدمشية الثالثة 

(0222-0222( ،)0222-0202( ،)0200-
 (L.S.D( وبإجخاء أختبار السقارنات الستعجدة )0202

حيث تبين أن الفخوق بين الفتخات الثالثة تخجع إلي 
الرجفة حيث أن الفخق الغيخ معشهي لمفتخة األولي يديج 

مميار جشية بيشسا تقل  2.8عن الفتخة الثانية بسقجار 
 مميار جشية عن الفتخة الثالثة ، 0.5الفتخة األولي بسقجار 

كحلك يقل الفخق السعشهي في الفتخة الثانية عن الفتخة 
 مميار جشية. 0..الثالثة بسقجار 

من تمك الشتائج تم التهةل إلي أن االستثسار 
الدراعي باألسعار الجارية يقل بذكل عام خالل فتخة 

يشايخ  02(، كحلك كان لثهرة 0202-0222الجراسة )
لدراعي عن أثخ ايجابي معشهي عمي زيادة االستثسار ا

   الفتختين األولي والثانية.
 
 تطهر االستثمار الزراعي الحقيقي -ب
 

تظهر االستثسار الدراعي في  (0جدول )يتبين من 
( 0202-0222مرخ باألسعار الحقيقة خالل الفتخة )

مميار  0.3حيث بمغ الحج االدني لالستثسار حهالي 
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% من متهسط الفتخة 83.8بسا يسثل  0200جشية عام 
مميار جشية، بيشسا بمغ الحج األقري  2.3البالغ نحه 

مميار  4.0حهالي الحقيقة لالستثسار الدراعي باألسعار 
% من 5..08وبسا يسثل  0220جشية وذلك عام 
 متهسط الفتخة.

وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي العام لتظهر 
تخة خالل الفالحقيقة االستثسار الدراعي باألسعار 

تبين أن  (7بجدول )( والسهضح 0222-0202)
الرهرة التخبيعية ىي أفزل الرهر مالئسة لمبيانات، 
حيث تبين أن االستثسار الدراعي يقل بسقجار معشهي 

مميار جشية  2.0احرائيا حتي بمغ ادني قيسة لو نحه 
% من متهسط 45.2بسا يسثل نحه  0224وذلك عام 

شية ثم اخح االستثسار مميار ج 2.3الفتخة البالغ نحه 
الدراعي في التدايج بسقجار سشهي معشهي احرائيا بمغ 

%، ويبين 0.8مميار جشية سشهيا بسا يسثل  2.24نحه 
% من 85أي أن  2.85معامل التحجيج والبالغ نحه 

التغيخات الحادثة في االستثسار الدراعي تخجع إلي 
دمن، التغيخات الحادثة في الستغيخات التي يعكذ أثخىا ال

كسا قج ثبتت معشهية الشسهذج ككل أي أن الشسهذج 
 السدتخجم يالئم طبيعة بيانات الجراسة. 
 0.2( والبالغ قيستة Fوبإجخاء تحميل التباين )أختبار

حيث لم تثبت معشهية االختبار عشج ( ،3بالجدول )كسا 
أيًا من مدتهيات السعشهية االحرائية السألهفة أي نقبل 

ئل بأنو ال يهجج اختالف معشهي الفخ  الرفخي القا
بين متهسط االستثسار الدراعي لمفتخات الدمشية الثالثة 

(0222-0222( ،)0222-0202( ،)0200-
 (L.S.D( وبإجخاء أختبار السقارنات الستعجدة )0202

حيث تبين أن الفخوق بين الفتخات الثالثة تخجع إلي 
الرجفة حيث أن الفخق الغيخ معشهي لمفتخة األولي يديج 

مميار جشية كحلك يديج في  0.3عن الفتخة الثانية بسقجار 
مميار جشية عن الفتخة الثالثة ،  0.8الفتخة األولي بسقجار 

فتخة بيشسا يقل الفخق السعشهي في الفتخة الثانية عن ال
 مميار جشية. ..2الثالثة بسقجار 

من تمك الشتائج تم التهةل إلي أن االستثسار 
يقل بذكل عام خالل فتخة الحقيقة الدراعي باألسعار 

يشايخ  02(، كحلك كان لثهرة 0202-0222الجراسة )
اثخ ايجابي عمي زيادة االستثسار الدراعي عن الفتخة 

   الثانية.
 

 ثالثًا: االستثمار لباقي القطاعات في مرر 
 
 الجاري لباقي القطاعات تطهر االستثمار - أ
 

تظهر االستثسار لباقي  (0جدول )يتزح من 
القظاعات في مرخ باألسعار الجارية خالل الفتخة 

( حيث بمغ الحج االدني لالستثسار 0222-0202)
بسا يسثل  0220مميار جشية عام  22.8حهالي 
مميار  022.3هسط الفتخة البالغ نحه % من مت2.8.

جشية، بيشسا بمغ الحج األقري لالستثسار لباقي 
مميار جشية  ..00.القظاعات باألسعار الجارية حهالي 

% من متهسط 022.4وبسا يسثل  0202وذلك عام 
 الفتخة.

وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي العام لتظهر 
ية خالل االستثسار لباقي القظاعات باألسعار الجار 

تبين أن  (7بجدول )( والسهضح 0202-0222الفتخة )
يديج بسقجار معشهي احرائيا  لباقي القظاعاتاالستثسار 
مميار جشية سشهيا بسا يسثل نحه  03.2بمغ نحه 
مميار  022.3% من متهسط الفتخة البالغ نحه 00.0

أي أن  2.58جشية، ويبين معامل التحجيج والبالغ نحه 
الحادثة في االستثسار لباقي  % من التغيخات58

القظاعات تخجع إلي التغيخات الحادثة في الستغيخات 
التي يعكذ أثخىا الدمن، كسا قج ثبتت معشهية الشسهذج 
ككل أي أن الشسهذج السدتخجم يالئم طبيعة بيانات 

 الجراسة. 
( والبالغ قيستة  Fوبإجخاء تحميل التباين )أختبار

ثبتت معشهية االختبار حيث  (،3بالجدول )كسا  5.0.
أي نقبل الفخ   2.20عشج مدتهي معشهية احرائية 

البجيل القائل بأن ىشاك اختالف معشهي بين متهسط 
االستثسار لباقي القظاعات لمفتخات الدمشية الثالثة 

(0222-0222( ،)0222-0202( ،)0200-
( األمخ الحي دعي إلي إجخاء أختبار السقارنات 0202
حيث تبين أن الفخق السعشهي بين  (L.S.Dالستعجدة )

مميار  023الفتخة األولي يقل عن الفتخة الثانية بسقجار 
جشية وكحلك تقل الفتخة األولي بسقجار معشهي عن الفتخة 

مميار جشية، بيشسا يقل الفخق  042الثالثة بسقجار 
 34السعشهي في الفتخة الثانية عن الفتخة الثالثة بسقجار 

 مميار جشية.
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الشتائج تم التهةل إلي أن االستثسار لباقي من تمك 
القظاعات باألسعار الجارية يديج خالل فتخة الجراسة 

يشايخ اثخ  02(، كحلك كان لثهرة 0222-0202)
  ايجابي عمي زيادة االستثسار لباقي القظاعات.

 
 تطهر االستثمار الحقيقي لباقي القطاعات: -ب
 

 تظهر االستثسار لباقي (0جدول )يتزح من 
القظاعات في مرخ باألسعار الحقيقية خالل الفتخة 

( حيث بمغ الحج االدني لالستثسار 0222-0202)
بسا يسثل  0220مميار جشية عام  83.5حهالي 
مميار  58% من متهسط الفتخة البالغ نحه 22.52

جشية، بيشسا بمغ الحج األقري لالستثسار لباقي 
ميار م 083.3حهالي الحقيقية القظاعات باألسعار 
% من 023.0وبسا يسثل  0202جشية وذلك عام 
 متهسط الفتخة.

وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي العام لتظهر 
خالل الحقيقية االستثسار لباقي القظاعات باألسعار 

تبين أن  (7بجدول )( والسهضح 0202-0222الفتخة )
يديج بسقجار معشهي احرائيا  لباقي القظاعاتاالستثسار 
% 3.0مميار جشية سشهيا بسا يسثل نحه  2.3بمغ نحه 

مميار جشية، ويبين  58من متهسط الفتخة البالغ نحه 
% من 42أي أن  2.42معامل التحجيج والبالغ نحه 

التغيخات الحادثة في االستثسار لباقي القظاعات تخجع 
عكذ أثخىا إلي التغيخات الحادثة في الستغيخات التي ي

الدمن، كسا قج ثبتت معشهية الشسهذج ككل أي أن 
 الشسهذج السدتخجم يالئم طبيعة بيانات الجراسة. 

( والبالغ قيستة Fوبإجخاء تحميل التباين )أختبار
حيث ثبتت معشهية االختبار  ،(3بالجدول )كسا  5.8.

أي نقبل الفخ   2.20عشج مدتهي معشهية احرائية 
شاك اختالف معشهي بين متهسط البجيل القائل بأن ى

االستثسار لباقي القظاعات لمفتخات الدمشية الثالثة 
(0222-0222( ،)0222-0202( ،)0200-

( األمخ الحي دعي إلي إجخاء أختبار السقارنات 0202
حيث تبين أن الفخق السعشهي بين  (L.S.Dالستعجدة )

مميار  22الفتخة األولي يقل عن الفتخة الثانية بسقجار 
شية وكحلك تقل الفتخة األولي بسقجار معشهي عن الفتخة ج

مميار جشية، بيشسا يقل الفخق السعشهي  25الثالثة بسقجار 

مميار  08في الفتخة الثانية عن الفتخة الثالثة بسقجار 
 جشية.

من تمك الشتائج تم التهةل إلي أن االستثسار لباقي 
راسة يديج خالل فتخة الجالحقيقية القظاعات باألسعار 

يشايخ اثخ  02(، كحلك كان لثهرة 0222-0202)
  ايجابي عمي زيادة االستثسار لباقي القظاعات.

 

 رابعًا: ندبة االستثمار الزراعي إلي االستثمار القهمي
 

تظهر ندبة االستثسار  (0جدول )يتزح من 
الدراعي إلي االستثسار القهمي في مرخ باألسعار 

( حيث بمغ الحج 0202-0222الجارية خالل الفتخة )
% 2.0.بسا يسثل  0200عام  %2.1االدني حهالي 

%، بيشسا بمغ الحج 2.4من متهسط الفتخة البالغ نحه 
 ندبة االستثسار الدراعي إلي االستثسار القهمياألقري 
% 000.8وبسا يسثل  0220وذلك عام  00.5ي حهال

 من متهسط الفتخة.
ندبة وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي العام لتظهر 

خالل الفتخة  االستثسار الدراعي إلي االستثسار القهمي
ندبة تبين أن  (7بجدول )( والسهضح 0222-0202)

تقل بشدبة  االستثسار الدراعي إلي االستثسار القهمي
%  سشهيا بسا يسثل 2.42ئيا بمغت نحه معشهية احرا

%، ويبين 2.4% من متهسط الفتخة البالغ نحه 02نحه 
% من 32أي أن  2.32معامل التحجيج والبالغ نحه 
ندبة االستثسار الدراعي إلي التغيخات الحادثة في 
تخجع إلي التغيخات الحادثة في  االستثسار القهمي

قج ثبتت معشهية الستغيخات التي يعكذ أثخىا الدمن، كسا 
الشسهذج ككل أي أن الشسهذج السدتخجم يالئم طبيعة 

 بيانات الجراسة. 
( والبالغ قيستة Fوبإجخاء تحميل التباين )أختبار

حيث ثبتت معشهية االختبار ، (3بالجدول )كسا  00.0
أي نقبل الفخ   2.20عشج مدتهي معشهية احرائية 

متهسط البجيل القائل بأن ىشاك اختالف معشهي بين 
ندبة االستثسار الدراعي إلي االستثسار القهمي لمفتخات 

(، 0202-0222(، )0222-0222الدمشية الثالثة )
( األمخ الحي دعي إلي إجخاء أختبار 0200-0202)

حيث تبين أن الفخق  (L.S.Dالسقارنات الستعجدة )
السعشهي بين الفتخة األولي يديج عن الفتخة الثانية بشدبة 

ديج الفتخة األولي بشدبة معشهية عن % وكحلك ت2.2
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%، بيشسا زاد الفخق السعشهي في 2.5الفتخة الثالثة بشدبة 
 %.2.8الفتخة الثانية عن الفتخة الثالثة بشدبة 

ندبة االستثسار من تمك الشتائج تم التهةل إلي أن 
تقل  خالل فتخة الجراسة  الدراعي إلي االستثسار القهمي

يشايخ اثخ سمبي  02هرة (، كحلك كان لث0222-0202)
ندبة االستثسار الدراعي إلي االستثسار عمي انخفا  

  .القهمي
 

ندبة االستثمار في القطاعات إلي االستثمار -ب
 القهمي
 

تظهر ندبة االستثسار لباقي  (0جدول )يتزح من 
القظاعات إلي االستثسار القهمي في مرخ باألسعار 

( حيث بمغ الحج 0202-0222الجارية خالل الفتخة )
% 3..5بسا يسثل  2001عام  %87.1االدني حهالي 

%، بيشسا بمغ الحج 93من متهسط الفتخة البالغ نحه 
ندبة االستثسار لباقي القظاعات إلي األقري 
 0220% وذلك عام 97.9حهالي  ار القهمياالستثس

 % من متهسط الفتخة...022وبسا يسثل 
ندبة وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي العام لتظهر 
خالل  االستثسار لباقي القظاعات إلي االستثسار القهمي

تبين أن  (7بجدول )( والسهضح 0202-0222الفتخة )
 القهمي ندبة االستثسار لباقي القظاعات إلي االستثسار

%  سشهيا 2.3تقل بشدبة معشهية احرائيا بمغت نحه 
% من متهسط الفتخة البالغ نحه 2.4بسا يسثل نحه 

أي أن  2.32%، ويبين معامل التحجيج والبالغ نحه .5
ندبة االستثسار لباقي % من التغيخات الحادثة في 32

تخجع إلي التغيخات  القظاعات إلي االستثسار القهمي
ستغيخات التي يعكذ أثخىا الدمن، كسا قج الحادثة في ال

خجم ثبتت معشهية الشسهذج ككل أي أن الشسهذج السدت
 يالئم طبيعة بيانات الجراسة.

 

 : االستثمار القهمي العام والخاص في مرر خامداً 
 

 تطهر االستثمار القهمي العام  -0
 

 تطهر االستثمار القهمي العام الجاري   - أ
 

 تظهر االستثسار القهمي (5جدول )يتزح من 
-0222في مرخ باألسعار الجارية خالل الفتخة ) العام

 0.8.( حيث بمغ الحج االدني لالستثسار حهالي 0202
% من متهسط 88.0بسا يسثل  0220مميار جشية عام 
مميار جشية، بيشسا بمغ الحج  30.0الفتخة البالغ نحه 

ية األقري لالستثسار القهمي العام باألسعار الجار 
وبسا  0202مميار جشية وذلك عام  0.2.5حهالي 
 % من متهسط الفتخة.4..04يسثل 

وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي العام لتظهر 
باألسعار الجارية خالل الفتخة  االستثسار القهمي العام

تبين أن  (2بجدول )( والسهضح 0222-0202)
مغ يديج بسقجار معشهي احرائيا ب االستثسار القهمي العام

% من 5.8مميار جشية سشهيا بسا يسثل نحه  2.3نحه 
مميار جشية، ويبين  30.0متهسط الفتخة البالغ نحه 
% من 52أي أن  2.52معامل التحجيج والبالغ نحه 

تخجع إلي  التغيخات الحادثة في االستثسار القهمي العام
التغيخات الحادثة في الستغيخات التي يعكذ أثخىا الدمن، 

معشهية الشسهذج ككل أي أن الشسهذج  كسا قج ثبتت
 السدتخجم يالئم طبيعة بيانات الجراسة. 
( والبالغ قيستة Fوبإجخاء تحميل التباين )أختبار

حيث ثبتت معشهية االختبار ، (5بالجدول )كسا  ..05
أي نقبل الفخ   2.20عشج مدتهي معشهية احرائية 

البجيل القائل بأن ىشاك اختالف معشهي بين متهسط 
لمفتخات الدمشية الثالثة  العام الستثسار القهميا
(0222-0222( ،)0222-0202( ،)0200-

( األمخ الحي دعي إلي إجخاء أختبار السقارنات 0202
حيث تبين أن الفخق السعشهي بين  (L.S.Dالستعجدة )

مميار  5.الفتخة األولي يقل عن الفتخة الثانية بسقجار 
قجار معشهي عن الفتخة جشية وكحلك تقل الفتخة األولي بس

مميار جشية، بيشسا يقل الفخق  23.2الثالثة بمغ نحه 
 04.2السعشهي في الفتخة الثانية عن الفتخة الثالثة بسقجار 

 مميار جشية.
من تمك الشتائج تم التهةل إلي أن االستثسار 

باألسعار الجارية يديج خالل فتخة الجراسة  القهمي العام
يشايخ اثخ  02ثهرة (، كحلك كان ل0222-0202)

ايجابي عمي زيادة االستثسار القهمي العام عن الفتختين 
   األولي والثانية.

 

 تطهر االستثمار القهمي العام الحقيقي -ب
 

 تظهر االستثسار القهمي (5جدول )يتزح من 
في مرخ باألسعار الحقيقية خالل الفتخة  العام
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( حيث بمغ الحج االدني لالستثسار 0222-0202)
بسا يسثل  0220مميار جشية عام  03.0حهالي 
مميار  2..8% من متهسط الفتخة البالغ نحه 20.5

جشية، بيشسا بمغ الحج األقري لالستثسار القهمي العام 
مميار جشية وذلك عام  ..20باألسعار الحقيقية حهالي 

 % من متهسط الفتخة.082.2وبسا يسثل  0202
ام لتظهر وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي الع

باألسعار الحقيقية خالل الفتخة  االستثسار القهمي العام
تبين أن  (2بجدول )( والسهضح 0222-0202)

يديج بسقجار معشهي احرائيا بمغ  االستثسار القهمي العام
% من 2مميار جشية سشهيا بسا يسثل نحه  0.0نحه 

مميار جشية، ويبين  2..8متهسط الفتخة البالغ نحه 
% من 33أي أن  2.33ج والبالغ نحه معامل التحجي

تخجع إلي  التغيخات الحادثة في االستثسار القهمي العام
التغيخات الحادثة في الستغيخات التي يعكذ أثخىا الدمن، 
كسا قج ثبتت معشهية الشسهذج ككل أي أن الشسهذج 

 السدتخجم يالئم طبيعة بيانات الجراسة. 
الغ قيستة ( والبFوبإجخاء تحميل التباين )أختبار

حيث ثبتت معشهية االختبار ،  (5بالجدول )كسا  00.2
أي نقبل الفخ   2.20عشج مدتهي معشهية احرائية 

البجيل القائل بأن ىشاك اختالف معشهي بين متهسط 
لمفتخات الدمشية الثالثة  العام االستثسار القهمي

(0222-0222( ،)0222-0202( ،)0200-
( األمخ الحي دعي إلي إجخاء أختبار السقارنات 0202
حيث تبين أن الفخق السعشهي بين  (L.S.Dالستعجدة )

مميار  03الفتخة األولي يقل عن الفتخة الثانية بسقجار 
جشية وكحلك تقل الفتخة األولي بسقجار معشهي عن الفتخة 

مميار جشية، بيشسا يقل الفخق  .0.2الثالثة بمغ نحه 
الغيخ معشهي في الفتخة الثانية عن الفتخة الثالثة بسقجار 

 مميار جشية. ...
من تمك الشتائج تم التهةل إلي أن االستثسار 

باألسعار الحقيقية يديج خالل فتخة الجراسة  القهمي العام
 يشايخ اثخ 02(، كحلك كان لثهرة 0222-0202)

ايجابي عمي زيادة االستثسار القهمي العام عن الفتختين 
  األولي والثانية.

 
 
 
 

 تطهر االستثمار القهمي الخاص -7
 
 تطهر االستثمار القهمي الخاص الجاري   - أ
 

 تظهر االستثسار القهمي (5جدول )يتزح من 
في مرخ باألسعار الجارية خالل الفتخة  الخاص
( حيث بمغ الحج االدني لالستثسار 0222-0202)

بسا يسثل  0222مميار جشية عام  2.5.حهالي 
مميار  58.0% من متهسط الفتخة البالغ نحه 0.4.

جشية، بيشسا بمغ الحج األقري لالستثسار القهمي 
مميار جشية  022الخاص باألسعار الجارية حهالي 

% من متهسط 004.5وبسا يسثل  0202عام  وذلك
 الفتخة.

وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي الخاص لتظهر 
باألسعار الجارية خالل الفتخة  االستثسار القهمي الخاص

تبين أن  (2بجدول )( والسهضح 0222-0202)
يديج بسقجار معشهي احرائيا  االستثسار القهمي الخاص

بسا يسثل نحه مميار جشية سشهيا  00.28بمغ نحه 
مميار  58.0% من متهسط الفتخة البالغ نحه 00.3

أي أن  2.45جشية، ويبين معامل التحجيج والبالغ نحه 
% من التغيخات الحادثة في االستثسار القهمي 45

تخجع إلي التغيخات الحادثة في الستغيخات التي  الخاص
يعكذ أثخىا الدمن، كسا قج ثبتت معشهية الشسهذج ككل 

 لشسهذج السدتخجم يالئم طبيعة بيانات الجراسة. أي أن ا
 80.4( والبالغ قيستة Fوبإجخاء تحميل التباين )أختبار

حيث ثبتت معشهية االختبار عشج ، (5بالجدول )كسا 
أي نقبل الفخ  البجيل  2.20مدتهي معشهية احرائية 

القائل بأن ىشاك اختالف معشهي بين متهسط االستثسار 
-0222ات الدمشية الثالثة )لمفتخ  الخاص القهمي
( األمخ 0200-0202(، )0222-0202(، )0222

الحي دعي إلي إجخاء أختبار السقارنات الستعجدة 
(L.S.D)  حيث تبين أن الفخق السعشهي بين الفتخة

مميار جشية  23.3األولي يقل عن الفتخة الثانية بسقجار 
لثة وكحلك تقل الفتخة األولي بسقجار معشهي عن الفتخة الثا

مميار جشية، بيشسا يقل الفخق الغيخ  002بمغ نحه 
 20.4معشهي في الفتخة الثانية عن الفتخة الثالثة بسقجار 

 مميار جشية.
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 (0202-0222) الفتخة خالل تظهر االستثسار القهمي العام والخاص باألسعار الجارية والحقيقية .5 جدول

 ) جنيو بالمليار : القيمة(

 الدنهات
 االستثمار القهمى باألسعار الجارية

 الرقم القياسي )*(
 االستثمار القهمى باألسعار الحقيقية

 اإلجمالي الخاص العام اإلجمالي الخاص العام
2000 ...2 .2.5 28.8 114.9 29.2 26.9 56.1 
2001 .0.8 .0.0 2..2 115.6 27.1 27.9 55.0 
2002 .2.3 .0.4 23.2 116.6 30.6 27.3 57.9 
2003 .8.2 ...2 24.0 117.9 29.2 28.5 57.8 
2004 80.2 .3.0 35.2 118.3 35.9 31.4 67.3 
2005 22.2 82.8 52.2 125.6 39.8 37.0 76.8 
 50.8 75.8 37.1 008.7 23.3 32.5 32.5 المتهسط
2006 85.8 22.. 002.3 129.0 38.3 51.4 89.7 
2007 24.2 53.. 022.. 144.8 40.1 67.2 107.3 
2008 32.2 005.0 055.2 157.1 44.8 82.2 127.0 
2009 020.3 52.2 053.0 165.8 61.3 57.6 118.9 
2010 022.0 002.3 0.0.4 174.6 60.2 72.6 132.8 
 222.2 331.5 755.2 220.3 855.5 205.5 385.2 المتهسط
2011 43.8 080.3 005.0 183.3 47.7 77.3 125.0 
2012 50.2 02..2 082.0 192.0 48.2 80.0 128.2 
2013 52.5 082.3 080.2 200.7 47.8 72.6 120.4 
2014 002.2 0.0.2 020.2 209.5 57.6 63.0 120.6 
2015 130.9 206.0 336.9 218.2 60.0 94.4 154.4 
 129.7 77.5 52.2 200.7 261.2 155.8 105.5 المتهسط

المتهسط 
 99.7 56.1 43.6 155.2 165.3 94.1 71.2 العام

 )*( الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واالحراء المردر: 
 وزارة التخظيط ،الكتاب اإلحرائي الدشهي، نذخات البشك السخكدي ، نذخات البشك االىمي .
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 (0202-0222خالل الفتخة )معادالت االتجاه الدمشي العام لتظهر االستثسار القهمي العام والخاص  .2جدول 
 ) جنيو بالمليار : القيمة)

 

   i= القيسة التقجيخية لمستغيخ التابع في الدشة  Ŷ   حيث6
         Xi  تذيخ إلي متغيخ الدمن في الدشة =i     حيث) i 0 ،0 ،. ،...... ،02 )   
 = معامل التحجيج  R²       السحدهبة( tالقيسة بين القهسين تذيخ إلي )         
 2.20)**( تذيخ إلي معشهية معامالت االنحجار عشج مدتهي معشهي         
 .( 3جدول )التحميل االحرائي لبيانات  المردر:

 
 العام والخاص القهمي( لالستثسار L.S.D( وأختبار السقارنات الستعجدة )Fنتائج أختبار تحميل التباين ) .5جدول 

 
 الثانية األولي الفترة F انـــــــــــــــالبي

 االستثمار القهمي العام
  **39- الثانية **19.3 جاري 

 *28.5- **67.5- الثالثة
  **17- الثانية **11.5 حقيقي

 3.3- **20.3- الثالثة

 االستثمار القهمي الخاص
 جاري 
  **67.7- الثانية **41.8 

 52.8- **120- الثالثة
  **36.4- الثانية **37.8 حقيقي

 11.3- **47.6- الثالثة

 االستثمار القهمي اإلجمالي
 جاري 
  **107- الثانية **38.9 

 **81- **188- الثالثة
  **53- الثانية **39.7 حقيقي

 **15- **68- الثالثة
 (.8جسعت وحدبت بيانات ججول )المردر: 

 

رقم  المتغير
التغير%  ²R F المعادلة المعادلة

 الدنهي 

االستثمار القهمي 
 العام

 Ŷi  = 44.2 + 6.7 Xi الجاري 

     (2.5)**    (11.5)** 
0.90 131.9 9.4 

 Ŷi  = 25.2 + 2.2 Xi الحقيقي

     (8.2)**    (6.9)** 
0.77 46.95 5 

االستثمار القهمي 
 الخاص

 Ŷi  = 0.3 + 11.04 Xi الجاري 

      (0.03)    (10.9)** 
0.89 118 11.7 

 Ŷi  = 19.03 + 4.4 Xi الحقيقي

      (3.3)**  (7.4)** 
0.80 54.4 7.8 

االستثمار القهمي 
  اإلجمالي

 Ŷi  = 4141 + 4.41 Xi الجاري 

        (441)    (4141)** 
0.94 211.4 10.7 

 Ŷi  = 44.1 + 6.5 Xi الحقيقي

      (6.8)**  (9.7)** 
0.87 93.8 6.5 
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من تمك الشتائج تم التهةل إلي أن االستثسار 

باألسعار الجارية يديج خالل فتخة  القهمي الخاص
يشايخ  02(، كحلك كان لثهرة 0202-0222الجراسة )

اثخ ايجابي عمي زيادة االستثسار القهمي الخاص عن 
   الفتختين األولي والثانية.

 
 االستثمار القهمي الخاص الحقيقي تطهر -ب
 

 تظهر االستثسار القهمي (5جدول )يتزح من 
في مرخ باألسعار الحقيقية خالل الفتخة  الخاص
( حيث بمغ الحج االدني لالستثسار 0222-0202)

% 84بسا يسثل  0222مميار جشية عام  02.5حهالي 
مميار جشية، بيشسا  22.0من متهسط الفتخة البالغ نحه 

لحج األقري لالستثسار القهمي الخاص باألسعار بمغ ا
 0202مميار جشية وذلك عام  58.8الحقيقية حهالي 
 % من متهسط الفتخة.44.0وبسا يسثل 

وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي الخاص لتظهر 
باألسعار الحقيقية خالل  االستثسار القهمي الخاص

تبين أن  (2بجدول )( والسهضح 0202-0222الفتخة )
يديج بسقجار معشهي احرائيا  ستثسار القهمي الخاصاال

% 3.4مميار جشية سشهيا بسا يسثل نحه  8.8بمغ نحه 
مميار جشية، ويبين  22.0من متهسط الفتخة البالغ نحه 
% من 42أي أن  2.42معامل التحجيج والبالغ نحه 

تخجع  التغيخات الحادثة في االستثسار القهمي الخاص
في الستغيخات التي يعكذ أثخىا  إلي التغيخات الحادثة

الدمن، كسا قج ثبتت معشهية الشسهذج ككل أي أن 
 الشسهذج السدتخجم يالئم طبيعة بيانات الجراسة. 

( والبالغ قيستة Fوبإجخاء تحميل التباين )أختبار
حيث ثبتت معشهية االختبار  (5بالجدول )كسا  3.4.

أي نقبل الفخ   2.20عشج مدتهي معشهية احرائية 
البجيل القائل بأن ىشاك اختالف معشهي بين متهسط 

لمفتخات الدمشية الثالثة  الخاص االستثسار القهمي
(0222-0222( ،)0222-0202( ،)0200-

( األمخ الحي دعي إلي إجخاء أختبار السقارنات 0202
حيث تبين أن الفخق السعشهي بين  (L.S.Dالستعجدة )

مميار  2.8.الفتخة األولي يقل عن الفتخة الثانية بسقجار 
جشية وكحلك تقل الفتخة األولي بسقجار معشهي عن الفتخة 

مميار جشية، بيشسا يقل الفخق  83.2الثالثة بمغ نحه 

الغيخ معشهي في الفتخة الثانية عن الفتخة الثالثة بسقجار 
 .مميار جشية ..00

من تمك الشتائج تم التهةل إلي أن االستثسار 
باألسعار الحقيقية يديج خالل فتخة  القهمي الخاص
يشايخ  02(، كحلك كان لثهرة 0202-0222الجراسة )

اثخ ايجابي عمي زيادة االستثسار القهمي الخاص عن 
 الفتختين األولي والثانية.

 

 : االستثمار الزراعي العام والخاص في مرر سادساً 
 

 تطهر االستثمار الزراعي العام  -0
 

 تطهر االستثمار الزراعي العام الجاري   - أ
 

 تظهر االستثسار الدراعي (2جدول )يتزح من 
-0222في مرخ باألسعار الجارية خالل الفتخة ) العام
 0.8.( حيث بمغ الحج االدني لالستثسار حهالي 0202

% من متهسط 88.0بسا يسثل  0220مميار جشية عام 
مميار جشية، بيشسا بمغ الحج  30.0البالغ نحه الفتخة 

األقري لالستثسار الدراعي العام باألسعار الجارية 
وبسا  0202مميار جشية وذلك عام  0.2.5حهالي 
 % من متهسط الفتخة.4..04يسثل 

وبجراسة معادلة االتجاه الدمشي العام لتظهر 
 باألسعار الجارية خالل الفتخة االستثسار الدراعي العام

تبين أن  (8بجدول )( والسهضح 0222-0202)
يديج بسقجار معشهي احرائيا  االستثسار الدراعي العام

% 5.8مميار جشية سشهيا بسا يسثل نحه  2.3بمغ نحه 
مميار جشية، ويبين  30.0من متهسط الفتخة البالغ نحه 
% من 52أي أن  2.52معامل التحجيج والبالغ نحه 
تخجع إلي  سار الدراعي العامالتغيخات الحادثة في االستث

التغيخات الحادثة في الستغيخات التي يعكذ أثخىا الدمن، 
كسا قج ثبتت معشهية الشسهذج ككل أي أن الشسهذج 

 السدتخجم يالئم طبيعة بيانات الجراسة. 
( والبالغ قيستة Fوبإجخاء تحميل التباين )أختبار

حيث ثبتت معشهية االختبار  (5بالجدول )كسا  ..05
أي نقبل الفخ   2.20شج مدتهي معشهية احرائية ع

البجيل القائل بأن ىشاك اختالف معشهي بين متهسط 
لمفتخات الدمشية الثالثة  العام االستثسار الدراعي

(0222-0222( ،)0222-0202( ،)0200-
 ات دددد( األمخ الحي دعي إلي إجخاء أختبار السقارن0202
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 (0202-0222) الفترة خالل تطىر االستثمبر السراعي العبم والخبص ببألسعبر الجبريت والحقيقيت . 7 جدول

 ) جنيه بالمليار : القيمة(

 

 السنوات
الرقن القياسي  االستثمار الزراعي باألسعار الجارية

)*( 

 الحقيقيةاالستثمار الزراعي باألسعار 

 اإلجمالي الخاص العام اإلجمالي الخاص العام

2000 2.0 9.4 1.0 114.9 2.8 4.3 7.1 

2001 0.4 2.2 1.0 115.6 2.5 4.6 7.1 

2002 2.3 2.4 4.9 116.6 3.2 5.1 8.2 

2003 2.0 2.0 9.9 117.9 2.7 2.7 5.4 

2004 2.9 9.2 3.9 118.3 3.0 3.4 6.4 

2005 2.0 9.2 3.9 125.6 2.5 3.4 5.9 

 4.7 3.9 5.8 008.5 7.9 0.4 3.3 المتوسط

2006 0.1 2.0 1.2 129.0 2.2 4.1 6.2 

2007 0.9 2.9 3.1 144.8 1.7 3.7 5.4 

2008 0.4 2.0 1.0 157.1 1.8 3.3 5.1 

2009 0.3 9.0 9.4 165.8 1.7 2.5 4.1 

2010 0.4 2.4 9.1 174.6 1.6 2.2 3.9 

 50.8 09.8 9.1 770.3 37.9 53.8 03.7 المتوسط

2011 2.2 2.9 9.1 183.3 1.8 1.9 3.7 

2012 0.9 0.2 2.0 192.0 1.4 1.3 2.7 

2013 9.4 3.2 00.9 200.7 2.4 3.7 6.2 

2014 9.1 1.2 09.1 209.5 3.2 3.8 7.1 

2015 5.2 4.9 14.6 218.2 2.4 4.3 6.7 

 5.3 3.0 2.2 200.7 10.8 6.2 4.6 المتوسط

 المتوسط

 العام
3.5 5.1 8.7 155.2 2.3 3.4 5.7 

 )*( الجهبز المركسي للتعبئت العبمت واالحصبء المصدر: 

 وزارة التخطيط ،الكتبة اإلحصبئي السنىي، نشراث البنك المركسي ، نشراث البنك االهلي .
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 (0202-0222خالل الفتخة )معادالت االتجاه الدمشي العام لتظهر االستثسار الدراعي العام والخاص  .8جدول 
 )جنيو بالمليار : )القيمة

 

  i= تذيخ  إلي متغيخ الدمن في الدشة  i  ،     Xi= القيسة التقجيخية لمستغيخ التابع في الدشة  Ŷحيث 6
 = معامل التحجيج   ، R²( السحدهبة، tالقيسة بين القهسين تذيخ إلي )  ( i 0 ،0 ،. ،...... ،02 (حيث 

  2.20)**( تذيخ إلي معشهية معامالت االنحجار عشج مدتهي معشهي 
 ( .3التحميل االحرائي لبيانات ججول )المردر: 

 
 

 الدراعي العام والخاص( لالستثسار L.S.D( وأختبار السقارنات الستعجدة )Fنتائج أختبار تحميل التباين ) .5جدول 
 

 الثانية األولي الفترة F انـــــــــــــــــالبي

 االستثمار الزراعي العام
  0.6 الثانية *4.9 جاري 

 **1.8- *1.3- الثالثة
  *0.98 الثانية **7 حقيقي

 0.4- 0.5 الثالثة

 االستثمار الزراعي الخاص
  0.2- الثانية 1.2 جاري 

 1.4- 1.6- الثالثة
  0.8 الثانية 1.3 حقيقي

 0.2 0.9 الثالثة

 االستثمار الزراعي اإلجمالي
  0.4 الثانية 2.3 جاري 

 3.2- 2.9- الثالثة
  1.7 الثانية 2.6 حقيقي

 0.3- 1.4 الثالثة
 (.3جسعت وحدبت من بيانات ججول ) المردر: 

رقم  المتغير
التغير%  ²R F المعادلة المعادلة

 الدنهي 

 االستثمار الزراعي العام
 Ŷi  = 2.4 + 0.13 Xi الجاري 

     (4.5)**  (2.2)** 
0.27 5.06 3.6 

 Ŷi  = 3.6  - 0.3 Xi + 0.02 Xi2 الحقيقي

     (8.9)**  (-3.1)** (2.7)** 
0.46 5.4 __ 

االستثمار  الزراعي 
 الخاص

 Ŷi  = 6.5 – 0.75 Xi + 0.5 Xi2 الجاري 

    (5.4)**  (-2.3)*  (2.8)** 
0.48 6.1 __ 

 Ŷi  = 5.5 – 0.5 Xi + 0.03 Xi2 الحقيقي

      (7.4)** (-2.7)** (2.3)* 
0.40 4.4 __ 

االستثمار  الزراعي 
 اإلجمالي

 Ŷi  = 4141 + 4.41 Xi الجاري 

        (441)    (4141)** 
0.94 211.4 10.7 

 Ŷi  = 44.1 + 6.5 Xi الحقيقي

      (6.8)**  (9.7)** 
0.87 93.8 6.5 
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حيث تبين أن الفخق السعشهي بين  (L.S.Dالستعجدة )

مميار  5.الفتخة األولي يقل عن الفتخة الثانية بسقجار 
جشية وكحلك تقل الفتخة األولي بسقجار معشهي عن الفتخة 

مميار جشية، بيشسا يقل الفخق  23.2الثالثة بمغ نحه 
 04.2السعشهي في الفتخة الثانية عن الفتخة الثالثة بسقجار 

 مميار جشية.
من تمك الشتائج تم التهةل إلي أن االستثسار 

باألسعار الجارية يديج خالل فتخة الجراسة  الدراعي العام
يشايخ اثخ  02(، كحلك كان لثهرة 0222-0202)

ايجابي عمي زيادة االستثسار الدراعي العام عن الفتختين 
 األولي والثانية.

  
 عـــــالمراج

 
االستثسار العام  .0555الرسهل عبدأحمد أبه اليزيد 

مجلة اإلسكندرية  والخاص في الدراعة السرخية،
 .32-71، (7)55للبحهث الزراعية، المجلد 

تحميل سمهك  .0585منير فهده   ،أحمد أحمد جهيلى
مذخوع تظهيخ نظم االستثسار القهمي السرخي، 

ص، ص   ،الدراعة السرخية بهزارة الدراعة، القاىخة
50-57. 

دراسة تحميمية لمعهامل  .7118ثناء النهبي أحمد سليم 
السؤثخة عمى االستثسار القهمي الدراعي في مرخ، 
 المجلة المررية لالقتراد الزراعي، المجلد

08(3،) 253-815. 
دراسة  .0555 سهزان مرطفى أحمد عبد الحميد

 اقترادية لسشاخ االستثسار الدراعي في مرخ،
االقتراد الزراعى, كلية رسالة دكتهراه، قدم 

 . الزراعة، جامعة عين شمس
واقع ومدتقبل االستثسار في  .7112على لطفى 
الثاني عذر، معيد المؤتمر الدنهي  مرخ،

 .701-711، ص ص التخطيط القهمي
اآلثار . 0555دمحم دمحم مفتاح، محمهد دمحم فهاز 

لمدياسة االستثسارية بقظاع الدراعة في االقترادية 
مجلة اتحاد  (،0550-0532مرخ خالل الفتخة )

الجامعات العربية للدراسات والبحهث الزراعية، 
.31-02 ،(0)3مجلد جامعة عين شمس، 

 


