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 مجلة اتحاد الجامعات العربية

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2013، 62-41 (،1) دد(، ع21)جلدم

 
 (2012ديسمبر  5 )سلم البحث فى

 (2012ديسمبر  15)ووفق على البحث فى 
 

 

 المالمح االقتصادية للسلوك اإلستثماري فى القطاع الزراعى المصري فى  ضوء
 المتغيرات االقتصادية المحلية والعالمية

]3[ 
 2محمد التابعى على البغدادي - 1محمد على محمد شطا

 مصر -المنصورة  – ورةـجامعة المنص –كلية الزراعة  -قسم األقتصاد الزراعي  -1
 مصر -السويس  – جامعة قناة السويس –كلية الزراعة  -قسم األقتصاد الزراعي  -2

 
 

السللك األاتسللرى، القألال الل األال اا لل أل كلمااات دالااة 

ألال،صاي

 الملخص

أل

يعرباألال ا األال اا ىألأحدألأهمألال ا   تألاإلنر جيل أل

فللىألاإلصرصلل دألال،صللايأل  كللىألالللافمأل،لل أل لللاألفلل  أل

ال،شكك ألالبحىي ألرشياألردنىألنصيبألال ا األال اا ىأل، أل

%أل،للللل ألصي،للللل أل3، ااتأل الرلللللىألللللللمألررجللللل   ألاالسلللللرى

قأل لل لاألسسلرفدفتألأل2011اإلسرى، ااتألال  ،ي ألفلىأل ل مأل

الدااس ألالعديدأل،ل ألالفلدامأل،نفل ألالرعلامأل كلىألال  ل أل

اللللااه أللثسلللرى، اتألال اا يللل أل دااسللل أل،لللدلأل دالللل أل

ر  ي ألاالسرى، ااتألال  ،يل ألبلي ألال ا  ل تألاإلصرصل دي أل

ا يلل ألفللىأل لل  ألال،خركفلل ألقأل ر للدياألاإلسللرى، ااتألال ا

أل.ألأل2030سسرااريجي ألالرن،ي ألال اا ي أل
 

 وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج منها  
 

راا حللللتألنسللللب ألاإلسللللرى، ااتألال، جفلللل أللك الللل األأل-1

(ألبللللي ألأل2011أل-1995ال اا للللىألخللللة ألالفرللللا أل أل

%ألفىأل ل مأل14.21 ح الىألأل2010%ألفىأل  مأل2.91

أل.أل2002

اا يلللل ألصللللداتأل،ر سللللاألاإلسللللرى، ااتألالع ،لللل ألال أل-2

%أل،ل أل43.89،كي  ألجنيهألبنشي ألأل2656.28بح الىأل

سج، لىألاالسر،ى اتألال اا ي ألفىألحي ألصداأل،ر سلاأل

،كيلل  ألجنيللهألأل3395.95اإلسللرى، اتألالخ صلل ألبنحلل أل

أل%ألخة ألفرا ألالدااس أل.56.11بنسب أل

صللداتألنسللب ألالعداللل ألفللىألر  يلل ألاالسللرى،ااتألبلللي ألأل-3

مألل،عيللل األ،سللل ه، ألالنللل ر أل ال ا  للل تألالسلللكعي أل ف للل 

 %أل.75.3ال ا  ىألفىألاالصرص دألال  ،ىألبح الىأل

أ ألبدااسلل ألاهللمأل،حللدداتألاالسللرى، األال اا للىألربللي ألأل-4

%أل،لل ألالرريللااتألفللىألصي،لل ألاإلسللرى، اتأل78.3نحلل أل

فىألال ا األال اا ىأليفساه أل،رريلااتألسلعاألالف ةلد أل

 كلللللىألال لللللا  ألال اا يللللل ألقألسلللللعاألالف ةلللللد  كىأل

ال لللا  ألال،صلللافي ألقأل ،علللد ألالر لللخمألقألسلللعاأل

 الا/ألجنيللهألقألفللىألحللي ألرفسللاأل،رريللااتألالصللامألد

أجللل األالع،للل  ألب لجنيلللهأل/أليللل مألقألصي،للل ألال،لللدخااتأل

ال اا يلللل ألبلللل ل،كي  ألجنيللللهألقألصي،لللل ألاإلسللللرى، ااتأل

%أل،للللل أل96.3الخ صللللل ألبللللل ل،كي  ألجنيلللللهألحللللل الىأل

الرريااتألفىألصي، ألاإلسرى، اتألفىألال ا األال اا ىأل

قألأ، أل،رريلااتألصي،ل ألاإلسلرى، اتألفيلاألال اا يل ألقأل

 يلللل ألقألاإلسللللرى، األالعلللل مألقألالنلللل ر ألال للللا  ألال اا

%أل،لل ألالرريللااتألفللىأل92.4ال اا للىألرفسللاألحلل الىأل

ألصي، ألاإلسرى، األال اا ي أل.

ألأل2030فىألسسلرااريجي ألألأل5%لك ص  ألسلىأل،عد ألن، ألأل-5

%أل،للل ألنللل ر أل51.75البلللدأل أ أليلللرمألسسلللرى، األنحللل أل

ال ا األال اا ىأل ه ألأ،األصعبألجدامألب ألصلدأليكل  أل

أل،سرحيةمأل.
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،  لل أل،لل ألالر صللي تألالف ،لل أل سنرفللتألالدااسلل ألب،ج

 للا ا ألرالل ياأل رحللدياألال لل اني أل الرشللايع تأل،نفلل أل

اإلسلرى، اي ألب،لل أليرن سلبأل ال،سللرجداتأل الرريلااتأل كللىأل

الع،لل أل كللىأل  لل ألسي سلل ألالسلل ح ألال،حكيلل أل الع ل،يلل ألقأل

سسرى، اي ألررن سبأل سل، تألال ال األال اا لىألال،صلايأل

قأل للا ا أل،لل ألرفرللتألحيلل  يأل سنرشلل األال،ككيلل ألال  ،يلل أل

 د ألهيكك ألبناألالرن،ي أل اإلةر،  ألال اا ىألب، أليسل  د ألس 

 كلللىألال يللل مألبلللد ا ألالفللل مأل،للل ألخلللة ألرن يللل ألال،صللل داأل

اإلةر، نيلللل أل سنشلللل  ألفللللا األلللللهألفللللىألال،نلللل ا ألالج  بلللل أل

 لثسرى، اتأل.
 

 هـمقدم
أل

يعرباألال ا األال اا ىألأحدألأهمألال ا   تألاإلنر جيل أل

ألفللىألاإلصرصلل دألال،صللايألففلل ألال الل األال،نلل األبللهألرلل فيا

ال،راكبللل تألالر اةيللل أل الكسللل ةي أل الرلللىألررسلللمألب ل يللل د أل

ال،سللر،ا ألنريجلل ألال يلل د ألالسللك ني ألقألس لل ف ألسلللىألخكلل أل

فلللالألالع،للل ألل اللل األكبيلللاأل،للل ألالسلللك  ألحيلللاألرشلللياأل

اإلحص ةي تألسلىألأ ألال ا األال اا ىأليسلر  بألحل الىأل

%أل،ل ألالع، لل أل24.86ألمأل  ، ألب، أليع د ألنح ألأل5784

أل2011ألمأل  ، ألفىأل  مألأل23265الككي أل ال، دا ألبنح أل

قألقألب إل  ف ألسلىأل لاألفل  أل،ل ألي يلدأل ل ألسحري ج رلهأل،ل أل

الع، ل ألرعرباأل،صداامأللكع، ل ألفىألال ا  ل تألاإلصرصل دي أل

اتخايألال،ك ن أللثصرص دألال  ، ألقألسلىألج نبأل لاألف  أل

،سلل ه،رهألفللىألالنلل ر ألال،حكللىألاإلج،لل ل ألصللدألبكرللتألنحلل أل

مألبنسللللب ألأل190.16 لنلللل ر أل%أل،لللل ألا14.52،كيلللل األجنيفلللل 

مألفلىألأل1309.9ال،حكىألاإلج، ل أل الب لغألنح أل ،كيل األجنيفل 

مألأل2011  مأل قألك، أليعرباألال ال األال اا لىأل،صلداامأله ،ل 

لرلل فياألالع،للةتألاتجنبيلل ألالة ،لل أللع،كيلل تألالرن،يلل أل،لل أل

أل6374خللة ألالصلل دااتألال اا يلل أل الرللىألصللداتألبنحلل أل

مألبنسلللب أل %أل،للل ألالصللل دااتألالككيللل أل6.75،كيللل  ألجنيفللل 

مألفلىأل ل مألأل182.61 أل الب لر ألنح  ،ل ألأل2011،كي األحنيف 

ال ا  لل تألاتخللايألال،ك نلل أللبنلل  ألألىللمألف نللهأليرف  لل أل،لل 

ال، رصللدألال لل ، ألات،للاألاللل يأليراكللبأل  لل ألسي سلل تأل

سصرصللل دي أل اا يللل ألرسلللرفدمألالنفللل  ألبفللل األال اللل األ

ألالحي يأل الف مأل رح ي أل،عدالتألن، أل  لي أل.

أل راجلل ألأه،يلل ألاإلسللرى، األسلللىألاتد ااألالرللىألي ديفلل 

حجلاألال ا يل ألألاإلسلرى، األفىأل ،كي ألالرني،ل ألحيلاأليعربلا

فلللللىأل ،كيللللل ألالرن،يللللل ألالشللللل ،ك ألبشللللل يف ألاإلصرصللللل ديأل

 اإلجر،  ىألب  رب ا ألالداف أل ال،حااألاتس س أللرح يل أل

،عدالتألالن، ألاإلصرص دي أل، ألخة أل ي د ألالدخ أل خكل أل

فللالأللكع،لل ألقأل  كيللهألفلل  ألاإلسللرى، األال اا للىأليعربللاأل

مألال،حللللااألالاةيسلللل  أللع،كيلللل ألالرن،يلللل ألال اا يلللل ألأي لللل 

ال،سللردا، أل السللبي ألال حيللدأللرح يلل ألأهللدامألسسللرااريجي أل

الرن،ي ألفىألال ال األال اا لىألقأل ير صلمألنجل األسي سل تأل

الرن،يللل ألال اا يللل أل كلللىألحجلللمألاإلسلللرى، ااتألال، جفللل أل

لك ا األال اا ىأل ك لاأل كلىألر  يل ألركلاألاإلسلرى، ااتأل

، أليس  دألبي ألاتنشا ألال،خركف ألداخ ألال ا األال اا ىألب

فىألرح ي أل ي د أل، ااد ألفىأله األال ا األ خ صل ألفلىأل

ظ أل، أليع ني ألاإلصرص دألال،صايألفىألالفرا ألاتخيا أل، أل

،ش ك أل ،ع ص تألأىلاتألبل لاب أل كل ألال ال األال اا لىأل

  كلل ألصدارللهأل كللىألال فلل  ألب،راكبلل تألال،جر،لل ألخ صلل أل

ألالر اةي أل،نف أل.أل

 ي اجللهألاإلسللرى، األبصللف أل  ،لل أل ال اا للىألبصللف أل

العديدأل، ألال،رريااتألالسي سي أل اإلصرص دي أللعل ألخ ص أل

ألأه،ف أل:

 للللدمألاإلسللللر اااألالسي سلللل أل اإل للللاااب تألالرللللىأل -1

رشلللفده ألاللللبةدألقألات،لللاألالللل يأليللل ىاأل كلللىألرشلللجي أل

أل ج بألاإلسرى، األس ا ألال،حك ألأ ألاتجنب 

النظللا ألالرج ايلل ألصصلليا ألاتجلل أل الرللىألالألررن سللبأل -2

سللىألأل اإلسرى، األفىألال ال األال اا لىأل الل يأليحرل  

 فرااتأل ،ني ألا يك أللك ص  ألل،احك ألالابحي 

رعددألاتجف  أل الجف تألال،شاف أل كىألاإلسرى، األ ، أل -3

يصلل حبأل لللاأل،لل ألرع يللداتأل بللا ألفللىألاإلجللاا اتأل

ال،رعك ل ألب لحصل  أل كلىألالرلااخيلألالة ،ل ألاال،لاأل

 ال يألي ديألسلىأل   مألال،سرى،اي أل كىألاإلسرى، األ

ي أل،،لل ألر لل ابألالسي سلل تألاإلسللرى، اي أل اإلصرصلل د -4

يلل ديألسلللىأل للدمألاإلسللر اااألاإلصرصلل ديألس لل ف ألسلللىأل

رللده األصي،لل ألالجنيللهألأ،لل مألالع،للةتألاتخللايألات،للاأل

اللل يأليعنللىألسنخفلل  ألال ي،لل ألالح ي يلل أللثسللرى، ااتأل

 ،لل أليلل ديألسلللىألسنخفلل  ألصي،لل ألاتابلل األال،رحصلل أل

  كيف أل.

العجلل ألال،سللر،األفللىألال، ا نلل ألالع ،لل أللكد للل أل اللل يأل -5

 هل ألأل2012/2013ن أل%ألفىأل، ا 11رج   ألنسب أل

 ، ألسي ىاألب لاب أل كىألاإلنف قألاإلسرى، ايألالع مأل.

هل األ ف لةمأل ل أل للاألفل  ألال ال األال اا لىألي اجلهأل

ألبع ألالرحدي تأللع ألأه،ف أل:

رح ي ألاإلكرف  ألال ار أل،ل ألالسلك ألال اا يل أل خ صل أل -1

ألاإلسرااريجي أل،نف 
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 عمأل،ص داألالر، ي ألس ل ف ألسللىأل،ل أليع نيل ألكىيلاأل -2

دارفمأل كلىألسلدادألديل نفمأللبنلاأل، ألال، اا ي ألفلىألصل

الرن،يلل أل اإلةر،لل  ألال اا للىأل س ألكلل  ألصللاااألاةللي أل

الج،ف ايلل ألاتخيللاألب سلل  األألالللدي  أل لل ألال،رعىللاي أل

 لل ألالسلللدادألسالألأ ألات،لللاأليلل ىاأل كلللىألنشللل األالبنلللاأل

 د ا ألالحيلل يألفللىأل ،كيلل ألالر، يلل ألتنشللا ألال الل األ

 ال اا ىأل.

 لللا ا أل، اجفللل ألال،شللل ك ألالرلللىألأصلللبحتألب،ى بللل أل -3

 أل، ،نل ألفلىألال ال األال اا لىألأل،ىل أل،شل ك ألأ،اا

الايألس ا ألال،رعك  ألبنظمأل شبك تألاللايأل الصلامأل

 راشيدألسسرخدامأل،ي  ألالايألقأل ،ش ك ألالبني ألالرحريى أل

 سلىألفياأل لاأل، ألال،ش ك أل.

 لللعمألاإلسلللرى، ااتألال اا يللل ألال، جفللل أللك اللل األ -4

ال اا للل أل  ،للل ألقأل الحك ،يللل أل،نفللل ألخ صللل ألحيلللاأل

اإلسللرى، ااتألال اا يلل ألرشللياألاإلحصلل  اتألسلللىألا أل

،كيلل  ألجنيللهألب،لل أليعلل د ألنحلل ألأل6833.7صللداتألبنحلل أل

%ألف للاأل،لل ألاإلسللرى، ااتألالككيلل أل الب لرلل ألحلل الىأل3

بكغألنصليبألألس أل 2011،كي  ألجنيهألفىأل  مألأل229066

مألأل3257.7ال اللل األالعللل مأل،نفللل ألحللل الىأل ،كيللل  ألجنيفللل 

أل 3558%أل ال اللل األالخللل لألبنحللل أل47.93بنسلللب أل

 ألسج، ل ألاإلسرى، ااتأل%أل،52.7،كي  ألجنيهألبنسب أل

ألال اا ي ألفىألنف ألالع مأل.أل

 

  أهمية البحث

أل

مألفىألك فل ألال، رصلداتأل ر دلألاإلسرى، ااتألد اامحي ي 

قأل ألال،ر د، أل الن ،ي أل كىألحدألس ا ال  ،ي ألفىألك ف ألالد 

أ،لل أل ات،للاألكلل لاألفلل  ألد ا أليرعلل ظمألفللىألالللد  ألالن ،يلل أل

ع ،ل ألالرىألرع ن أل ج امأل،ر ايلدامألفلىألكل أل،ل ألال، ا نل ألال

 السللك  أل،ىك،لل ألالحلل  ألفللىأل،صللاألقأل ،لل ألىللمألفلل  ألد األ

فللىألاإلصرصلل دألال لل ،ىألال،صللايألللل أليكلل  ألألاالسللرى، ا

ص صاامأل كلىألسحلدااألن،ل ألفلىألكل أل،ل ألال، رصلدألال ل ، أل

 ال اا للىألال،صللاي  أل سن،لل أل،لل ألأجلل ألال،ح فظلل أل كللىأل

،عللدالتألالن،لل ألالرللىألسللرحداأل،لل ألجللاا ألاإلسللرى، ااتأل

 ألالدااسل ألرحظل أل كىأل،سلر يألكل أل،نف،ل أل لل األفل  ألهل 

ألب ل، يدأل، ألاته،ي أل ب داألأكباأل، ألاإلهر، مأل.

 مشكلة الدراسه 

أل

رر،ى أل،شكك ألالبحاألفىألىةاأل،ح  األاةيسلي ألأ لفل أل

، ألاالسلرى، ااتألال  ،يل ألألال ا األال اا ىألردنىألنصيب

رلللهألفلللىألكللل أل،للل ألاالصرصللل دأله،يأأل،للل رن سلللبأل الرلللىألالألر

 ليدألراإلصرص دي ألاتخايأل، ألخة ألألال ا   تال  ،ىأل 

جكبألالع،لةتألاتجنبيل ألقأل اسلريع بألأل قألألالدخ ألال  ،ى

ال  لألالع ،كل ألقأل البعلدألاإلجر،ل   أل الفل مأللفل األال ال األ

فلىألألاال، ألالرل اةىحياألأنهألال ا األال،سة  أل  ألرح ي أل

ال صتألال يأللمألررجل   ألصي،ل ألاإلسلرى، ااتألال اا يل أل،ل أل

%ألف لاأل،ل ألاإلسلرى، ااتألال  ،يل ألفلىأل3الأليرج   ألنح أل

قألأ، ألال،ح األالى ن ألفير،ى ألفلىألر بل بألنسلب ألأل2011  مأل

، أل ل مألسللىألأخلاألحيلاألرشلياألبي نل تألركاألاإلسرى، ااتأل

بلل ل،كح ألسلللىألأنفلل ألراا حللتألبللي ألحللدألأل(1الجاادور رقاام )

 حلدألاصصل ألبكلغألأل2011%ألفىأل ل مأل2.91أدنىألبكغألنح أل

قألأ،لل ألال،حلل األالى لللاألأل2002%ألفللىأل لل مأل14.2حلل الىأل

 ألفللىألاإلنخفلل  ألال،سللر،األ اتخيللاألفللىألال،شللكك ألفير،ىلل

لنصللليبألال اللل األال اا لللىأل،للل ألاإلسلللرى، ااتألال  ،يللل أل

خ صلل ألخللة ألالعشللاألسللن اتألاتخيللا ألقألات،للاألالللل يأل

يسلللرك مأل لللا ا ألدااسللل ألاإلسلللرى، األال اا لللىأل أهلللمأل

، شااتألالكفل   أل الرعلامأل كلىألأهلمألالع ا،ل ألال،ل ىا أل

 كىألاإلسرى، األال اا ىأل الرلىألر،كل أل،ل ألالرركلبأل كلىأل

أل،صاأل.،ع ص رهألفىأل

 

 هدف البحث

أل

مأل، ألال،شكك ألالبحىي أليسر ألدااسل بحلاألفدمألالسناةص 

السللك األاإلسللرى، األلك الل األال اا للىأل  لللاأل،لل ألخللة أل

دااسلل أل،ج،  لل أل،لل ألال،حلل  األالف ،لل ألالرللىألرسلل  دألفللىأل

ألرح ي أله األالفدمأل هىأل:أل

 لثسلللللرى، ااتألال  ،يللللل ألألال  للللل ألاللللللااه دااسللللل أل

  ال اا ي ألال،صاي أل.

 إلسللرى، ااتألبللي ألال ا  لل تألدااسلل أل داللل ألر  يلل ألا

 اإلصرص دي ألالاةيسي ألفىأل،صاأل

 الرعلللامأل كلللىألأهلللمأل،حلللدداتألاإلسلللرى، األال اا لللىأل

 ال،صايأل.

 ر للدياأل، شلللااتألالكفلل   ألاإلسلللرى، اي ألداخلل ألصاللل األ

 ال اا  أل

 ر لدياألاإلحري جل تألاإلسلرى، ايهألال اا يل ألفلىأل ل  أل

أل.أل2030سسرااريجي ألالرن،ي ألال اا ي أل  مأل

أل
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 صادر البيانات الطريقة البحثية وم

أل

ألرح ي لل مألتهللدامألالدااسلل ألف للدألرللمألسسللرخدامألأسلل ليب

اإلحصلللل ةي ألال صللللفي ألفللللىأل صللللمألبعلللل ألالرحكيلللل أل

ال،رريللللااتألاإلصرصلللل دي ألال،رعك لللل ألب،  لللل األالبحللللاألأل

قأل(2011أل-أل1990لبي نلل تألسكسللك أل ،نيلل ألخللة ألالفرللا أل 

أل الرىأل،نف : ك لاألبع ألاتس ليبألاإلحص ةي ألالرحكيكي أل

 فلللللىألدااسللللل ألراللللل األأللخالللللىاألأسلللللك بألاإلنحلللللداا

اإلسللرى، ااتألال اا يلل ألبشلل يهألالعلل مأل الخلل لأل كلل األ

دااسلل ألرالل األاإلسللرى، ااتألال ا  يلل أل العةصلل ألبللي أل

 اإلسرى، األال اا ىأل أهمأل،حددارهأل.

 سسللرخدامأل،ع ،لل ألجينللىأل ،نحنللىألللل ان ألل يلل  أل،للديأل

  دال ألر  ي ألاإلسرى، ااتألبي ألال ا   تألالاةيسي أل

 ياألاإلحري جلللل تألن،لللل   ألهلللل  ادأل د ،لللل األفللللىألر للللد

 أل 2030اإلسرى، اي ألالة ، ألفىألسا األسسرااريجي أل

  ،خة ألألصي  ألالكف   ألاإلسرى، اي أللك ا األال اا ىأل

 ،ج،   ألال، شااتألالر لي أل:

أل

 اللل يألي  للمألحجللمألاإلسللرى، األألمعاادر اإلسااتثمار   -1

الللة مألإلنرلل  أل حللد أل احللد أل،لل ألالنلل ر ألال اا للىأل يللرمأل

 اا ل أل كلىألالنل ر ألحس ب أل، ألخة ألصس، ألاإلسرى، األال

ال اا للىأل ،لل ألىللمألفكك،لل ألسنخف للتألصي،رلل أل لل ألال احللدأل

 الصحيمألكك، أل ك أل لاألسارف األالكف   ألاإلسرى، اي أل.

 يشلياألسللىأل، لدااألالرريلاألفلىألأل مضاعف اإلساتثمار -2

صي،لل ألالنلل ر ألال،ر لللدأل،لل ألرريللاألاإلسللرى، األب حللد أل احللد أل

 يحسبأل، ألخة ألصس، ألالررياألفىألالنل ر ألال،حكل أل كلىأل

 فىألاإلسرى، األ.ألالرريا

 ي  لللمأل،لللدلأل،سللل ه، ألال اللل األأل معامااار التاااوطن -3

ال اا ىألفىألر ليدألالن ر ألال،حك أل كك،ل ألسنخف لتألصي،ل أل

ه األال،ع ، أل  ألال احدألالصحيمألكك، أل ك أل لاأل ج دأل

 كف   ألفىألاإلسرى، األال اا ىأل.

 ال يأليشياألسللىألالنسلب ألأل:معامر التكثيف الرأسمالي -4

،لل  ألأل يحسللبأل،لل ألبللي ألاإلسللرى، األال اا للىأل  للددألالع

 خة ألصس، ألاإلسرى، األال اا ىأل كىأل ددألالع،  أل.

 ي لل  ألألأل:نصاايا الااادان ماان اإلسااتثمار الزراعااى -5

 .ب س، ألاإلسرى، األال اا ىأل كىألال،س ح ألال، ا   أل

 س ر،للدتألالدااسلل أل كللىألالبي نلل تألال،نشلل ا ألخللة أل

(أل،لل ألال،صلل داألال،خركفلل أل،ىلل ألأل2011أل-أل1990الفرللا أل أل

اإلصرصل دي أل كل ألشلبك ألال،عك ،ل تأل، ص أل  اا ألالرن،ي أل

الد لي ألقألالجف  ألال،اكل يأللكرعبةل ألالع ،ل أل اإلحصل  ألقأل

أل نشااتألاإلصرص دألال اا ىألأل.

 

 مناقشة النتائج

 

أوالً   الوضع الراهن لإلستثمارات القومية والزراعياة 

 (  2011 : 1990خالر الاترة )

 

تطور اإلساتثمارات حساا القطاعاات اإلقتصاادية . 1-1

 (  2011 : 1990ية خالر الاترة )الريئس

 

 1990تطور اإلستثمار الزراعى خاالر الاتارة ) 1.-1-1

: 2011  ) 

أل

أل أل، شاات ألأ ألأل(1الجدور رقم )ر  م ب ل،حك 

ألالدااس ألبي أل اإلسرى، األال اا ىألصدألراا األخة ألفرا 

أل ألح الى ألبكغ ألأدن  أليع د ألأل1718.4حد ألب،  ألجنيه ،كي  

الع مأل الب لغألأل%أل، ألنظيا ألاإلج، ل ألفىألنف 6.57نح أل

،كي  ألجنيهقأل حدألأصص ألبكغألح الىألأل26152.2ح الىأل

ألأل9593.5 أل  م ألفى ألجنيه ألنح ألأل2002،كي   أليع د  ب، 

أل الب لغأل14.21 ألنف ألالع م ألفى ألاإلج، ل  ألنظيا  %أل، 

أل ألاإلارف األأل67511.5ح الى أليع ي أل صد ألجنيه ،كي  

ألرمأل ألالرى ألالف ةك  ألاإلسرى، اات ألسلى ألالفرا  ألركا خة 

 شك ألقأل صدألبكغألال،ر ساألالسن يأل خف ألفىأل،شا األر

ألح الىأل ألالدااس  ألفرا  ألخة  ألال اا ى لثسرى، ا

ألأل6052.23 ألح الى أليع د  ألجنيه أل، أل6.57،كي   %

ألنح أل أل الب لغ ألال  ،ي  ألاإلسرى، ات ألإلج، ل  نظيا 

أل،كي  ألجنيهأل.أل92037.27

أ ألأل(1بالجادور رقام ) (1ه األ رشياألال،ع دلل ألاصلمأل 

مألبنحللل ألاإلسلللرى، ااتألال اا يللل ألرر ايلللدألسلللن  أل284.84ي 

%أل،للل أل،ر سلللاهأل4.71،كيللل  ألجنيلللهألب،للل أليعللل د ألنحللل أل

السن يألخة ألفرا ألالدااسل أل السل ب ألاإلشل ا ألسليلهأل صلدأل

رأكدتأل،عن ي ألركاألال ي د ألسحص ةي مأل ندأل،سر يأل،عن ي أل

.ألك،لل أل0.562%ألقأل بكرللتألصي،لل أل،ع ،لل ألالرحديللدألنحلل أل1

بكرتألال ي د ألالسن ي ألفىألاإلسرى، األال اا ي ألب، أليعل د أل

%أل،لللللل ألنظيارفلللللل ألالسللللللن ي ألإلج،لللللل ل أل3.12نحلللللل أل

مأل نللدأل،سللر يأل اإلسللرى، اتألال  ،يلل أل ال، كللد ألسحصلل ةي 

،كيل  ألجنيلهألأل9119.74%أل الرىألصداتألبنحل أل1،عن ي أل

أل.ألأل(1)معادلة رقم بالجدور رقم خة ألفرا ألالدااس أل
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بل ل،كح ألأل(1الجادور رقام )ه األ يرب أل،ل أل، شلااتأل

ال اا لللىألألر بللل بألنسلللب ألاإلسلللرى، ااتألال، جللل أللك اللل ا

ب لنسب أللثسى، اتألال  ،ي أل هل أل،ل ألأكدرلهألصي،ل أل،ع ،ل أل

%أل أنف ألراا حلتألبلي أل40اإلخرةمأل الرىألصداتألبنح أل

 حلللدألأل2010%ألفلللىأل للل مأل2.91حلللدألأدنللل ألبكلللغألحللل الىأل

أل.ألأل2002%ألفىأل  مأل14.21أصص ألبكغألح الىأل

 بدااسلللل ألالعةصلللل ألبللللي ألاإلسللللرى، ااتألال اا يلللل أل

 يل د ألاإلسلرى، ااتألأل اإلسرى، اااتألال  ،ي ألف دألربي ألأ 

ال  ،ي ألبنح أل،كي  ألجنيهألر ديألسلىأل يل د ألاإلسلرى، ااتأل

ألألللمألجنيلله(أل18،كيلل  ألجنيللهأل أل0.018ال اا يلل ألبنحلل أل

اإلرج ه تألالع ،ل أللثسلرى، ااتألال  ،يل ألأل(1جدور رقم )

حسلللبألال ا  للل تألاإلصرصللل دي ألالايةسلللي ألخلللة ألالفرلللا أل

أل9مأل ،ع دلل ألاصلأل.ال ي، ألبل ل،كي  ألجنيلهأل(2011أل:أل1990 

ب لجد  ألال، ك ا(أل هىألنسب ألبسيا ألالألررن سبأل أه،ي أل

ال الل األال اا للىأل د ا ألالحيلل يأل الفلل مألفللىألالبينيلل  أل

اإلصرص ديألال  ، ألات،األال يأليسرد ىأل لا ا ألس ل د أل

النظلللاألفلللىألاالسلللرى، ااتألالرلللىأليلللرمألر جيففللل أللك اللل األ

ألال اا ىألب، ألي،كنهأل، ألرح ي ألأهدافهأل.

أل

ياااااة اغخااااار   يااااار تطاااااور اإلساااااتثمار القطاع 1-2-1

 (  2011 : 1990الزراعية خالر الاترة )
أل

ب ل،حك ألأ ألصي، ألأل(1الجدور رقم )ر  مأل، شااتأل

ألراا حتأل اإلسرى، ااتألفىألصا األالصن   أل الرعدي ألصد

ألأدن ألبكغألح الىأل ألبي ألحد ألالدااس  ألأل4894.4خة ألفرا 

أل ألنح  أليع د  ألب،  ألجنيه ألنظيا أل12.23،كي   أل،  %

أل ح ألق ألالع م ألنف  ألفى ألح الىألاإلج، ل  ألبكغ ألأصص  د

ألأل42294 ألفىأل  م أليع د ألح الىألأل2008،كي  ألجنيه ب، 

ألبكغأل21.2 أل صد ألنف ألالع م ألفى ألاإلج، ل  ألنظيا  %أل، 

أل13289.5،ر ساهألالسن يألخة ألفرا ألالدااس ألح الىأل

أل ألح الى أليع د  ألجنيه ألنظيا أل14.44،كي   أل،  %

ألإلج، ل ألاإلسرى، اتألال  ،ي أل.

أ ألأل(1رقام )( بالجادور 2المعادلاة رقام )ه األ رشياأل

مأل سسلرى، ااتألصال األالصلن   أل الرعللدي ألصلدألأخل تألسرج هلل 

مألبكرلللتأل مأل،ر ايلللدامألب يللل د ألسلللن ي أل،عن يللل ألسحصللل ةي    ،للل 

%أل9.6،كيلل  ألجنيللهألب،لل أليعلل د ألنحلل ألأل1275.53حلل الىأل

،لل أل،ر سلللاهألالسلللن يألخلللة ألفرلللا ألالدااسللل أل السللل ب أل

%أل،للل ألال يللل د ألالسلللن ي أل13.98اإلشللل ا ألسليلللهألقأل نحللل أل

أل ااتألال  ،ي أل.ألإلج، ل ألاإلسرى،

أليرعك ألب إلسرى، اتألفىألصا األالبرا  ألف دأل ألفي،  أ، 

ألأل2571.8أنف ألصدألراا حتألبي ألحدألأدن ألبكغألح الىألربي أل

%أل، أل7.94ب، أليع د ألنح ألأل1992،كي  ألجنيهألفىأل  مأل

نظيا ألاإلج، ل ألفىألنف ألالع مألقأل حدألأصص ألبكغألح الىأل

ب، أليع د ألح الىألأل2010،كي  ألجنيهألفىأل  مألأل61305.7

ألقأل26.44 ألالع م ألنف  ألفـى ألاإلج، ل  ألنظيا  أل،  %

ألبنح أل ألصدا ألالدااس  ألفرا  ألخة  ألسن ي  ب،ر سا

%أل، ألنظيا أل17.28،كي  ألجنيهألي،ى ألنح ألأل15904.57

ألإلج، ل ألاإلسرى، اتألال  ،ي أل.

أ ألأل(1( بالجادور رقام )3المعادلاة رقام )ه األ رشياأل

مأل اإلسرى، ااتألالسلن ي ألفلىألصال األالبرلا  ألأخل تألسرج هل 

مأل، مألصداتألبنح أل  ،  ر ايدامألب ي د ألسن ي أل،عن ي ألسحص ةي 

%أل،للللل أل13.29،كيللللل  ألجنيلللللهألي،ىللللل ألنحللللل ألأل2113.41

،ر ساهألالسن يألخة ألفرا ألالدااسل أل السل ب ألاإلشل ا أل

%أل،لل ألال يلل د ألالسللن ي ألإلج،لل ل أل23.17سليللهألقأل نحلل أل

ألاإلسرى، ااتألال  ،ي أل.أل

ألف ألالكفاب   ألإلسرى، ااتألصا ا ألراا حتأل ب لنسب   د

ألأدن ألبكغألح الىألألخة ألفرا  ألبي ألحد ألأل2380.8الدااس 

أل ألفىأل  م ألأل1990،كي  ألجنيه %أل، ألنظيا أل9.11بنسب 

ألح الىأل ألبكغ ألأصص  أل حد ألق ألالع م ألنف  ألفى اإلج، ل 

ب، أليع د ألح الىألأل2010،كي  ألجنيهألفىأل  مألأل24276.8

ألقأل10.47 ألالع م ألنف  ألفى ألاإلج، ل  ألنظيا  أل،  %

هأل،كي  ألجنيأل8324.11 ب،ر ساألسن يألخة ألبكغألنح أل

أل ألنح  ألاإلسرى، اتأل9.04ي،ى  ألإلج، ل  ألنظيا  أل،  %

ألال  ،ي أل.

أ ألأل(1( بالجادور رقام )4المعادلاة رقام )ه األ رشياأل

سسللرى، ااتألصالل األالكفابلل  ألصللدألر ايللدتأل يلل د أل،عن يلل أل

مألصداتألبنح أل مألبنسلب ألأل893.06سحص ةي  ،كي  ألجنيهألسن ي 

%أل،لل أل،ر سللاهألالسللن يألخللة ألفرللا ألالدااسلل أل10.73

%أل،للل ألال يللل د أل9.79سليلللهألقأل نحللل أل السللل ب ألاإلشللل ا أل

ألالسن ي ألإلج، ل ألاإلسرى، ااتألال  ،ي أل.أل
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 : 2011)االرج ه تألالع ، أللثسرى، ااتألال  ،ي ألحسبألال ا   تألاإلصرص دي ألالايةسي ألخة ألالفرا ألأل(.1جدور رقم )

ألال ي، ألب ل،كي  ألجنيهألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل(1990

أل

α β T R لقطاعات اإلقتصادية م
2 

F 
المتوسط 

 السنو 

معدر 

 التغير

معامر 

 اإلختالف

(5.06) 284.84 2776.49 القطاعى الزراعى 1
** 

0.562 (25.64)
** 

6052.23 4.71 40.77 

(4.52)أل1275.53أل(1379.06) قطاع التصنيع والتعدين 2
** 

0.505 (20.4)
** 

أل87.71أل9.6أل13289.5

(7.15) 2113.41 (8399.69) قطاع البترور 3
** 

0.719 (51.15)
** 

 101.77أل13.29أل15904.57

(6.34) 893.06 (1946.13) قطاع الكهرباء 4
** 

0.667 (40.14)
** 

8324.11 10.73 85.27 

(7.95) 199.58 (431.77) قطاع التشيد والبناء 5
** 

0.76 (63.23)
** 

أل79.79 10.71 1863.45

(7.52) 2003.38أل(2241.56) قطاع الخدمات اإلنتاجية 6
** 

0.738 (56.47)
أل**

20797.34 9.63 72.79 

(10.27) 2355.01أل(1231.08) قطاع الخدمات اإلجتماعية 7
** 

0.841 (105.54)
** 

25851.57 9.11 64.52 

(8.93)أل9119.74 (12839.5) اإلستثمارت القومية 8
أل**

0.8 (79.81)
أل**

92037.27 9.91 71.95 

العالقة بين اإلستثمار الزراعى  9

 واإلستثمار القومى

4435.01 0.018 (2.39
أل*

(5.712)أل0.222
أل* 

   

 ( بالملحق 1المصدر   حسبت من بيانات الجدور رقم ) 

أل

ألفر  مأل أل البن   ألالرشيد ألصا ا ألسسرى، اات أل   أ، 

أل راا حتألبي ألحدألأدن أل، شااتألالجد  ألال، ك األأنف 

أل371.5بكغألح الىأل بنسب ألأل1990،كي  ألجنيهألفىأل  مألأل

ألالع1.15 ألنف  ألفى ألاإلج، ل  ألنظيا  أل،  أل حدأل% ألق  م

أل ألنح  ألبكغ ألأل5762.5أصص  أل  م ألفى ألجنيه أل2011،كي  

أل ألح الى ألنف أل2.52ي،ى  ألفى ألاإلج، ل  ألنظيا  أل،  %

،كي  ألجنيهألأل1863.45الع مألقأل ب،ر ساألسن يألبكغألنح أل

أل ألنح  ألاإلسرى، اتأل2.02يع د  ألإلج، ل  ألنظيا  %أل، 

ألال  ،ي أل

أ ألأل(1( بالجادور رقام )5المعادلاة رقام )ه األ رشياأل

مألبحلل الىألسسللرى، ااتألصالل األ الرشلليدأل البنلل  ألرر ايللدألسللن ي 

 صللدألرأكللدتأل،عن يلل ألركللاألال يلل د أل،كيلل  ألجنيللهألأل199.58

مأل %أل،للل أل،ر سلللاهأل10.71 ب،للل أليعللل د ألنحللل ألألسحصللل ةي 

السللن يألخللة ألفرللا ألالدااسلل أل السلل ب ألاإلشلل ا ألسليللهألقأل

%أل،لللللل ألال يلللللل د ألالسللللللن ي ألإلج،لللللل ل أل2.19 نحلللللل أل

ألاإلسرى، ااتألال  ،ي أل.أل

ب ل،حك ألأل(1ور رقم )الجدر  مأل، شااتألفىألحي أل

ألراا األ ألصد ألاإلنر جي  ألالخد، ت ألصا ا ألفى ألاإلسرى، ا أ 

ألأدن ألبكغألح الىأل ألبي ألحد ألالدااس  ألأل6092.8خة ألفرا 

أل أل  م ألفى ألجنيه ألأل1990،كي   ألنح  %أل، أل23.3يع د 

نظيا ألاإلج، ل ألفىألنف ألالع مألقأل حدألأصص ألبكغألح الىأل

ب، أليع د ألح الىألأل2011،كي  ألجنيهألفىأل  مألأل57040.2

%أل، ألنظيا ألاإلج، ل ألفىألنف ألالع مألقأل صدألبكغأل24.9

،كي  ألجنيهأليع د ألأل20797.34،ر ساهألالسن يألح الىأل

أل ألاإلسرى، اتأل22.6ح الى ألإلج، ل  ألنظيا  أل،  %

ألال  ،ي أل.

أ ألأل(1( بالجادور رقام )6المعادلاة رقام )ه األ رشياأل

مأل سسلرى، ااتألصال األالخللد، تألاإلنر جيل ألصللدألأخل تألسرج هلل 

مأل،ر ايلللدامألب يللل د  مألبكرلللتألأل  ،للل  سلللن ي أل،عن يللل ألسحصللل ةي 

%أل،لل أل9.63،كيلل  ألجنيللهألر،ىلل ألنحلل ألأل2003.38حلل الىأل

،ر ساف ألالسن يألخة ألفرا ألالدااس أل السل ب ألاإلشل ا أل

%أل،لل ألال يلل د ألالسللن ي ألإلج،لل ل أل21.97سليللهألقأل نحلل أل

ألاإلسرى، ااتألال  ،ي أل.أل

أل أليرعك  ألالخد، تأل في،  ألصا ا ألفى ب إلسرى، اات

أل ألف د ألاإلجر،  ي  ألبي  ألح الىألراا حت ألبكغ ألأدن  حد

ألأل6141.4 ألفىأل  م ألجنيه ألأل1990،كي   %أل23.48بنسب 

ألأصص ألبكغأل أل حد ألق ألاإلج، ل ألفىألنف ألالع م ، ألنظيا 

ي،ى ألح الىألأل2011،كي  ألجنيهألفىأل  مألأل68860.3نح أل

ألقأل30.06 ألالع م ألنف  ألفى ألاإلج، ل  ألنظيا  أل،  %

أل ألنح  ألبكغ ألسن ي ألجنيهألأل25851.57 ب،ر سا ،كي  

ألإلج، ل ألاإلسرى، اتأل%أل، ألنظ28.09يع د ألنح أل يا 

ألأل.ال  ،ي 
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أ ألأل(1( بالجادور رقام )7المعادلاة رقام )ه األ رشياأل

مأل سسللرى، ااتألصالل األالخللد، تألاإلجر،  يلل ألرر ايللدألسللن ي 

 صلدألرأكلدتأل،عن يل ألركلاأل،كي  ألجنيهألأل2355.01بح الىأل

مأل %أل، أل،ر ساف أل9.11 ب، أليع د ألنح ألألال ي د ألسحص ةي 

اإلشلل ا ألسليللهألقألالسللن يألخللة ألفرللا ألالدااسلل أل السلل ب أل

%أل،لللللل ألال يلللللل د ألالسللللللن ي ألإلج،لللللل ل أل25.82 نحلللللل أل

ألاإلسرى، ااتألال  ،ي أل.أل

مألفلىألاإلسلرى، ااتأل ه األ بدااس ألأكىاألال ا   تألىب ر 

يربلللي أل،للل ألدااسللل ألصي،للل أل،ع ،للل ألاإلخلللرةمألالللل ااد أل

بلل ل،كح ألأ ألال الل األال اا للىألافللمألأل(1بالجاادور رقاام )

أكىللاألسنخفلل  ألنسللب ألاإلسللرى، اتألال، جفللهأللللهألسالألأنللهأل

ال ا  لل تألاإلصرصلل دي ألسسللر اااامألنظللاامألإلنخفلل  ألصي،لل أل

،ع ،للللل ألاإلخلللللرةمأليكللللل أل للللللاألصا  للللل تألالخلللللد، تأل

اإلجر،  ي ألىمألالخد، تألاإلنر جي أل صال األالرشليدأل البنل  أل

أل ك ألاص ألال ا   تألسسر اااامأله ألصا األالبرا  أل.
أل

تطااور اإلسااتثمارات حسااا الملكيااة خااالر الاتاارة  .1-2

(1990 : 2011  ) 
 

تطور اإلستثمار الزراعى العام والخاص خاالر  .1-2-1

 (  2011 : 1990الاترة )
أل

أل أل، شاات ألأ ألأل(2الجدور رقم )ر  م ب ل،كح 

أل ألال اا ى ألال ا ا ألفى ألالع ،  ألاإلسرى، اات راا حتألصد

أل ألح الى ألبكغ ألأدن  ألحد ألبي  ألالدااس  ألفرا  ألأل854.4خة 

أل أل  م ألفى ألجنيه ألأل1990،كي   ألنح  %أل، أل49.72ر،ى 

ألاالسرى، أل حدألسج، ل  ألق ألالع م ألنف  ألفى أل ألال اا ى  ا

أل ألنح  ألبكغ ألأل4351.3أصص  أل  م ألفى ألجنيه أل1998،كي  

%أل، ألسج، ل ألاالسرى، األال اا ىألأل53.34ي،ى ألح الىأل

أللثسرى، اتأل ألالسن ي ألال،ر سا أل صدا ألق ألنف ألالع م فى

ألنح أل ألسليف  ألال،ش ا ألالفرا  ألخة  ألال اا ي  الع ، 

أل%أل، ألنظيا 43.89،كي  ألجنيهأليع د ألنح ألأل2656.28

ألإلج، ل ألاإلسرى، اتألال اا ي أل.

أ ألأل(2( بالجدور رقم )1المعادلة رقم )ه األ رشياأل

أل ي د أل م ألسن ي  ألرر ايد ألال اا ي  ألالع م ألال ا ا سسرى، اات

أل ألبح الى ألصدات م ألسحص ةي  ألجنيهألأل86.13،عن ي  ،كي  

أل أليع د ألنح  ألالسن يألخة أل3.24 ب،  %أل، أل،ر ساف 

أل ن ألق ألسليه أل الس ب ألاإلش ا  ألالدااس  ألفرا  %أل30.24ح 

ألال اا ي أل ألاإلسرى، اات ألإلج، ل  ألالسن ي  ألال ي د   ،

أل،كي  ألجنيهأل.ألأل284.85 ال، دا ألبنح أل

أ،لل ألفلليمأليرعكلل ألب إلسللرى، ااتألالخ صلل ألفللىألال الل األ

الجادور رقام ف نهأليربي أل،ل ألدااسل أل، شلااتألال اا ىأل

راا حتألخة ألفرا ألالدااسل ألبلي ألحلدألب ل،كح ألأنف ألأل(2)

بنسلب ألأل1993جنيهألفىأل  مألأل،كي  أل725أدن ألبكغألح الىأل

%أل،لل ألسج،لل ل ألاالسللرى، األال اا للىألألفللىألنفلل أل26.84

،كي  ألجنيهألفىأل ل مألأل5898الع مألقأل حدألأصص ألبكغألنح أل

%أل،لل ألسج،لل ل ألاالسللرى، األ61.48ي،ىلل ألحلل الىألأل2002

ال اا لىألألفللىألنفلل ألالعلل مألقأل ب،ر سلاألسللن يألبكللغألنحلل أل

%أل، ألنظيلا أل56.11،كي  ألجنيهأليع د ألنح ألأل3395.95

المعادلااة هلل األ رشللياألاإلسللرى، اتألال اا يلل أل.إلج،لل ل أل

أ ألصي،لللل ألاإلسللللرى، ااتألأل(2( بالجاااادور رقاااام )2رقاااام )

مأل،ر ايللدامألب يلل د أل مأل  ،لل  الخ صلل ألال اا يلل ألأخلل تألسرج هلل 

مألصللداتألبنحلل أل ،كيلل  ألأل198.71سللن ي أل،عن يلل ألسحصلل ةي 

%أل،لل أل،ر سللاف ألالسللن يألخللة أل5.58نحلل ألألر،ىلل جنيلهأل

%أل69.76قأل نحل ألألفرا ألالدااسل أل السل ب ألاإلشل ا ألسليله

،لل ألال يلل د ألالسللن ي ألإلج،لل ل ألاإلسللرى، ااتألال اا يلل أل

أل،كي  ألجنيهأل.ألأل284.85 ال، دا ألبنح أل

ه األ بدااسل ألاته،يل ألالنسلبي أللر  يل ألاإلسلرى، ااتأل

ال اا ي ألبلي ألال ال  ي ألالعل مأل الخل لأل الرلىأليلرمأل،ل أل

خةلفلل أل،للدلألرريللاأل،سلل ه، ألكلل ألصالل األ،لل ألال الل  ي أل

الجادور ربي أل، ألدااس أل، شااتألخة ألفرا ألالدااس ألفي

بل ل،كح أل جلل دألسحلة ألرللدايج ألللد األال الل األأل(2رقام )

الخلل لأل،حلل ألال الل األالعلل مألنريجلل ألخصخصلل ألال الل األ

الع مأل ي كدأل لاألنسب ألاإلسرى، ااتألالع ،ل أل الرلىألبكرلتأل

حيللللاألبكرللللتألنحلللل ألأل2007أدنللللىألصي،لللل أللفلللل ألفللللىأل لللل مأل

%ألفلللىأل للل مأل73.16%أل حلللدألأصصللل ألبكلللغألنحللل أل31.23

ي ألالرحااألالك ،ل ألل ال األال اا ل أل ،ل أل هىألبداأل1994

ىللمألبللدأألاالحللة ألالرللدايج أللك الل األالخلل لألبعللدأل لل مأل

 ، ألىمألف دألبكرتألنسب أل،سل ه، ألال ال األالخل لألأل1994

%أل أدنلىأل،سلر يأل68.77بنسلب ألأل2007 ا رف ألفىأل  مأل

أل%أل.أل26.84بنسب ألأل1994لف ألفىأل  مأل

أل(2( بالجاادور رقاام )4،  3المعااادلتين )هلل األ رشللياأل

مألأ ألنسلب ألا إلحللة ألبللي ألال الل  ي ألالعلل مأل الخلل لألسللن ي 

مأل ألأل0.955صللداتألبنحلل أل مألسللن ي  ألللمألأل955،كيلل  ألجنيفلل 

%أل،لل ألنسللب ألاإلحللة أل كللىألأل72.4جنيللهأل(ألرعلل د ألنحلل أل

،كيلل  ألأل1.319،سللر لألاإلصرصلل دألال لل ، أل الب لرلل ألنحلل أل

مأل نلدأل مأل صدألرأكدتأل،عن ي ألركاألالنسب ألسحص ةي  جنيهألسن ي 

أل%أل.1،سر يأل،عن ي أل
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 2011)االرج ه تألالع ، أللثسرى، ااتألال اا ي أل سج، لىألاإلسرى، ااتألحسبألال،ككي ألخة ألالفرا ألأل(.2قم )جدور ر

ألال ي، ألب ل،كي  ألجنيهألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل(1990 :

أل

α β T R المتغيرات
2 

F 
المتوسط 

 السنو 

معدر 

 %التغير

معامر 

 اإلختالف%

اإلستثمار 

 الزراعى

(3.41) 86.13 1665.74 العام 1
** 

0.368 (11.65)
** 

2656.28 3.24 34.71 

(5.18) 198.71 1110.75 الخاص 2
** 

0.572 (26.78)
** 

3395.95 5.85 50.22 

% لإلستثمار  3

 العام

57.57 - 0.955 (3.42)
** 

0.37 (11.68)
** 

   

% لإلستثمار  4

 الخاص

42.43 0.955 (3.42)
** 

0.37 (11.68)
** 

   

اإلستثنمار 

 اإلجمالي

(7.74) 3375.53 5915.82 العام 5
** 

0.75 (59.88)
** 

44734.36 7.55 56.59 

(8.31) 5744.21 ((18755.6 الخاص 6
** 0.775 (69.02)

** 
47302.91 12.14 89.55 

% لإلستثمار  7

 العام

69.22 - 1.319 (6.61)
** 

0.686 (43.71)
** 

   

% لإلستثمار  8

 الخاص

30.78 1.319 (6.61)
** 

0.686 (43.71)
** 

   

 ( بالملحق2المصدر   حسبت من بيانات الجدور رقم )

 

تطور إجمالي اإلستثمار القومى العام والخااص  1-2-2

 (  2011 : 1990خالر الاترة )
أل

بللل ل،كح ألأ ألأل(2الجااادور رقااام )ر  لللمأل، شلللااتأل

راا حلتألخلة ألفرلا ألصدألاإلسرى، ااتألالحك ،ي ألال  ،ي أل

،كيلل  ألألأل14251.2الدااسلل ألبللي ألحللدألأدنلل ألبكللغألحلل الىأل

%أل،للل ألسج،للل ل أل54.49بنسلللب ألأل1990جنيلللهألفلللىأل للل مأل

االسرى، األال  ،ي ألفىألنف ألالع مألقأل حدألأصص ألبكلغألنحل أل

ي،ىللل ألحللل الىألأل2010،كيللل  ألجنيلللهألفلللىأل للل مألأل105089

اإلرج هلللل تألالع ،لللل ألألأل(2جاااادور رقاااام )%أل،لللل أل45.33

لثسللرى، ااتألال اا يلل أل سج،لل ل ألاإلسللرى، ااتألحسللبأل

(ألال ي،لل ألبلل ل،كي  أل2011أل:أل1990ال،ككيلل ألخللة ألالفرللا أل 

أل.جنيه

أل صداأل ألق ألالع م ألنف  ألفى ألاالسرى، اات سج، ل 

ألخة أل ألالع ،  ألاإلسرى، ات ألإلج، ل  ألالسن ي ال،ر سا

أل ألنح  ألالدااس  ألنح ألأل44734.36فرا  ألي،ى  ألجنيه ،كي  

أل%أل، ألنظيا ألإلج، ل ألاإلسرى، اتأل.48.6

أ ألأل(2( بالجادور رقام )5المعادلاة رقام )ه األ رشياأل

مألبحل الىألاإلسرى، ااتألا ل  ،ي أللك ا األالع مألرر ايدألسلن ي 

 صلدألرأكلدتأل،عن يل ألركلاألال يل د أل،كي  ألجنيلهألأل3375.53

مأل %أل،لل أل،ر سللاف ألالسللن يأل7.55 ر،ىلل ألنحلل ألألسحصلل ةي 

%أل،للل ألال يللل د أل37.01خلللة ألفرلللا ألالدااسللل ألقأل نحللل أل

السللن ي ألإلج،لل ل ألاإلسللرى، ااتألال  ،يلل أل ال، للدا ألبنحلل أل

أل،كي  ألجنيهأل.ألأل9119.7

ألب لنسب ألأ،  ألال  ،ي  ألالخ ص  أللثسرى، ات فرشياأل 

ألأل(2الجدور رقم )بي ن تأل ألأنف  راا حتألخة ألب ل،كح 

،كي  ألألأل10396فرا ألالدااس ألبي ألحدألأدن ألبكغألح الىأل

أل أل  م ألفى ألأل1991جنيه ألسج، ل أل34.14بنسب  أل،  %

ألأصص ألبكغأل أل حد ألق ألفىألنف ألالع م االسرى، ااتألال  ،ي 

ح الىألي،ى ألأل2011،كي  ألجنيهألفىأل  مألأل141676نح أل

ألقأل61.85 ألالع م ألنف  ألفى ألاالسرى، اات ألسج، ل  أل،  %

أل ألنح  ألبكغ ألسن ي ألجنيهألأل47302.91 ب،ر سا ،كي  

أل ألنح  ألاإلسرى، اتأل51.4يع د  ألإلج، ل  ألنظيا  %أل، 

ألال  ،ي أل.

أ ألأل(2( بالجادور رقام )6المعادلاة رقام )ه األ رشياأل

سسرى، ااتألال ا األالخ لألفىألاإلصرص دألال ل ، ألرر ايلدأل

مألصللداتألبنحلل أل يلل د ألسللن ي أل،عن  أل5744.21يلل ألسحصلل ةي 

%أل،لل أل،ر سللاف ألالسلللن يأل12.14،كيلل  ألجنيللهألبنسلللب أل

%أل،للل ألال يللل د أل62.99خلللة ألفرلللا ألالدااسللل ألقأل نحللل أل

السللن ي ألإلج،لل ل ألاإلسللرى، ااتألال  ،يلل أل ال، للدا ألبنحلل أل

أل،كي  ألجنيهأل.ألأل9119.7
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ه األ بدااسل ألاته،يل ألالنسلبي أللر  يل ألاإلسلرى، ااتأل

علل مأل الخلل لأللكرعللامأل كللىألال  ،يلل ألبللي ألال الل  ي ألال

بل ل،كح ألأل(2الجادور رقام )نصيبألك أل،نف، ألف  ألبي ن تأل

رعكللل ألأىلللاألرابيللل ألبانللل ، ألالخصخصللل أل الللل يألشلللفدأل

 ا رللهألفللىألفرللا ألالرسللعين تأل،لل ألال للا ألال،  لل ألحيللاأل

ير مألأ ألنسب ألاالسرى، اتألالع ، ألصلدألبكرلتألأدنلىألصي،ل أل

%أل حلدأل35.31حيلاألبكرلتألنحل ألألأل 2008لفل ألفلىأل ل مأل

ات،للاألاللل يألأل1994%ألفلىأل لل مأل71.97 ألأصصل ألبكللغألنحلل

يعنىألنسب أل،س ه، ألال ا األالخ لألصدألبكرتأل ا رف ألفىأل

%أل أدنللىألنسللب أللفلل ألفللىأل لل مأل64.69بنسللب ألأل2008 لل مأل

أل%أل.أل28.03بنسب ألأل1994

أل(2( بالجاادور رقاام )8،  7المعااادلتين )هلل األ رشللياأل

مأل أ ألنسلب ألاإلحللة ألبللي ألال الل  ي ألالعلل مأل الخلل لألسللن ي 

مألأل صللدألرأكللدتأل،أل1.319صللداتألبنحلل أل مألسللن ي  كيلل  ألجنيفلل 

أل%.1،عن ي ألركاألالنسب ألسحص ةي مأل ندأل،سر يأل،عن ي أل

هللللل األ رشلللللياألصي،للللل أل،ع ،للللل ألاالخلللللرةمألسللللللىألأ أل

سسرى، ااتألال ال األال اا لىألك نلتألأكىلاألسسلر اااامأل،ل أل

نظيارف ألال  ،ي أل ك لاألسسلرى، ااتألال ال األالعل مألك نلتأل

أ ألألأكىاألسسر اااامألسل  أل كلىأل،سلر لألال ال األال اا لى

أل كىأل،سر لألاإلصرص دألال  ،ىأل.

أل

ثانياً   عدالة توزيع اإلستثمارات الكلية بين القطاعاات 

 الرئيسية وفقاً لنسبة مساهمتها فى الناتج القومى

أل

يعر،للللللدألر  يلللللل ألاإلسللللللرى، ااتألبللللللي ألال ا  لللللل تأل

اإلصرص دي أل كىألنسبأل،س ه،رف ألفىألالن ر ألالكك ألبحيلاأل

مأل مأللفل األأل–ايبل ألر أل–يأرىألر  ي ألاإلسرى، ااتأل،رن سلب   ف ل 

ال،عي األقأل ل األفل  ألهل  ألالج ةيل أل،ل ألالدااسل ألرسلرفدمأل

الرعامأل كىأل،دلأل دالل ألالر  يل ألبلي ألال ا  ل تأل هل أل

ررن سبألنسب ألاإلسرى، ااتألال، ج أللك ا األال اا ىأل،ل أل

نسب أل،س ه،رهألفىألالن ر ألال،حكىأل صدألرمألسسرخدامأل،ع ،ل أل

ألجين أللكرعامأل كىأل،دلأل دالل ألالر  يل ألحيلاألرنحصلا

صي، أل،ع ، ألجينىألبي ألالصلفاأل ال احلدألالصلحيمأل كك،ل أل

سصرابتألركاألال ي، أل، ألالصفاألكك، ألد أل للاأل كلىأل دالل أل

ألالر  ي ألبي ألال ا   تأل.

أ ألصي،لل ألأل(3الجاادور رقاام )هلل األ ر  للمأل، شللااتأل

 هللل أل،للل أليعنلللىألأ ألألأل0.247،ع ،للل ألجينللل ألبركلللتألنحللل أل

داج أل دال ألالر  ي ألبي ألال ا   تألالسلعكي ألبكرلتألنحل أل

ات،األال يأليشلياألسللىألأ ألر  يل ألاالسلرى، ااتألأل75.3%

مألل،س ه،رف ألفىألالن ر ألال،حكىألأل بي ألال ا   تألالسكعي أل ف  

يرسلمألب لعداللل ألفللىأل لل  أل،سلل ه، ألكلل ألصالل األفللىألالنلل ر أل

ال،حكىأل ، ألىمألف  ألسنخفل  ألاإلسلرى، ااتألال، جفل ألالأل

ي رصللاألف للاأل كللىألال الل األال اا للىأل سن،لل أليشلل، ألكلل أل

أ أل،لل ألسللب ألاإلشلل ا ألسليللهأل،لل ألال ا  لل تألهلل األب إل لل ف أل

 ا ا أل،اا   ألاتهدامألاالجر،  ي أللك ال األال اا لىأل

  كىأل،رخ يألال اااألفي، أليرعك ألب إلسلرى، األفلىألال ال األ

ال اا ىألأالأليك  أل،عي األالابحي أله ألال،عيل األاتس سل أل

 سن، ألرح يل ألاتهلدامألاإلجر،  يل أل اإلصرصل دي أللك ال األ

ألال اا ىأله ألال،عي األاتس س أل.

أل

 السااااتثمارة لمحااااددثاااااً   المتغياااارات اإلقتصااااادية الثال

 الزراعى فى مصر 

 

ررعددألالع ا، ألالرلىأليرحلددألاأللل ألأس سلف ألاإلسلرى، األ

عنللدألدااسلل ألالعةصلل ألبللي ألفللىألايألصالل األ،لل ألال ا  لل تألف

رل ىاأل،ل ألبع لف أل ال،رريلااتألالرل  حجلمألاالسلرى، ااتأل

يجلللبألأالألالللبع ألفللل ألرحديللدألحجلللمألهلل  ألاالسلللرى، ااتأل

 رعربلاألهل  أل قاألأيأل  ، أل، ألركاألالع ا،ل أليسرف  ألبرأىي

العةص أل، صف ألبداج أل،ع  ل ألفل ألالنظايل ألاالصرصل دي أل

ك ،ك ألالر صيمأل الرحديلدأل،ل ألن حيل أل سالألأنف ألرعرباألفيا

 ،لل ألاكىيللالأل-ألفلل ألال اصلل ألالع،كلل أل-ر جللدألأخللايألحيللاأل

الع ا،لللل ألالسي سللللي أل االجر،  يلللل أل االصرصلللل دي ألالرلللل أل

فل ألنفل ألال صلتأل  أللفل أليك يصعبألر صيفف ألك،يم أل الر 

 بللد األالأليسللرف  ألبللهألفلل ألرحديللدألحجللمألاالسللرى، ااتأل

  ، ، ألي،ك ألر سيمألركاألال،حدداتألسلىألركاألالرىألرركع أل.

ب لبية ألاإلسرى، اي أل الد ل (أل ركاألالرىألررعكل ألب ل،سلرى،األ

ألنفسهأل.أل

 

رش، ألأل هىألالمتعلقة بالدولة المحددات )العوامر(  -1

أل ألفى أل ال،ر،ىك  أل،حدداتألسصرص دي  ألداخكف  السي س تألفى

ألاالصرص دل ألب لفيك  ألال،رصك  أل ال  اني   السي س تألق

أل ، اي أل أل ا ف  ات أل نف  ت أل ااةب أل،  ال، لي 

ألر ىا ألالرى ألالن دي  ألالصامأل  السي س ت ألسعا  كى

ألاالسع اـ الف ة أل ،سر ي ت أل د  ألال  ن ني ق ألال،حددات

ألـح بأل ـ ال،رعك  ألالر،كا أل، أل  االنر    ق  الح، ي 

أل الرأ،ي أل ح ـال،ص دا  ألال،ككيـم ألالفكايـ ق  ألـ 

أل،حدداتأل الألاالسرى، اق   أل كىـ تألال،حفـ الرشايع
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مألل،سل ه،رف ألفلىألالنل ر ألال،حكل ألأل(.3جدور رقم ) نسب ألالراكيل ألفلىألر  يل ألاالسلرى، ااتألبلي ألالا   ل تألالسلكعي أل ف ل 
ألال ي، ألب ل،كي  ألجنيهألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل(ألألألألألألألألألألألألأل2011أل:أل1990خة ألالفرا أل 

أل

القطاعات 
 اإلقتصادية

% للناتج 
 القطاعى

% لإلستثمار 
 القطاعى

% المتراكمة 
 للناتج

 %
المتراكمة 
 لإلستثمار

1 ii
yx 

ii
yx

1  درجة
 التركيز

  13.32 29.65 13.32 29.65 القطاعى الزراعى
 

 

قطاع التصنيع 

 والتعدين
33.7 29.25 63.35 42.75 1267.54 843.82  

  3768.41 4914.69 77.58 88.15 35.01 24.8 قطاع البترور

  7063.66 8453.59 95.9 91.05 18.32 2.9 قطاع الكهرباء

قطاع التشيد 

 والبناء
8.95 4.1 100 100 9105 9590  

 0.247 21265.89 23740.82   100 100 اإلجمالي

 ( بالملحق . 2لمصدر   حسبت من بيانات الجدور رقم ) 

أل

أل

ألال أل،دلسي سي  ألفى ألر ىا ألالسي سىألأل الرى االسر ااا

ألال، سس تأل أل د ا أل الة،اك ي  أل ال،اك ي   الشف في 

ألال اااات ألارخ   ألفى أل ألال،خركف  جر،  ي ألاال ،حدداتالق

 ع داتأل الر  ليد،ر،ىك ألفىأل،نظ ، ألال يمأل ال الى  في ألال 

ألر ىاـالر ألال،يـ كألى أللةدخـى أل االسرى، األـ   ا

أل. االسرفةا
أل

ألالألأل هىأل المستثمرب متعلقةالمحددات ال -2 ،حددات

ألاإلسرى، اي  ألالبية  أل،حددات أل   ألأه،ي  ، ألأل،نف ألر  

 البكدألالرىأليعيشألفيف ألقأل، ألحياأل رعك ألب ل،سرى،األ ارهي

أل ألااب حه أل نسب  ألبكد  ألفى ألاالسرى، اي   قألبف الفال

ألالع،  أل ألن  ب ت أل د ا أل الرشايعي  ألالبيةي   ال ي د

ألالعيني  أل ال، اي  ألاالج ا أل داج أل  ،سر ي ت لكع ،كي 

ألاالخرااقأل ألفى أل الافب  ألالسي ل  أل ف ة  ال،ن فس 

أل .   السياا أل كسبألاالس اق

ال اااألاالسرى، الأل كىأل، دااأل بصف أل  ، ألير صمأل

أل،  ألال،ر ح  ألألن حي  الفالألاالسرى، اي  أل  كى الع ةدألق

ألف لفالأل ألاخال. ألن حي  أل،  ألاالسرى، ا أل،  ال،ر ص 

ألركعب ألن،األ االسرى، اي  ألرحديد ألفى أل ح س،  أله ،  د اا

ألاالسرى، اق أل، أل ارج ه ت ألال،ر ص  ألالع ةد   ك لا

أل.االسرى، األ

 ي،كلللل ألحصللللاألأهللللمألال،رريللللااتألاإلصرصلللل دي ألأ أل

الع ا، ألالرىألير ص ألا أليكل  أللفل ألرلأىياأل كلىألاإلسلرى، األ

،للل ألسلللعاألالف ةلللد أل كلللىألال لللا  ألال اا لللىألفلللىألكللل أل

ال اا يلل ألقألسللعاألالف ةللد أل كللىألال للا  ألال،صللافي ألقأل

،عد ألالر خمألقألسعاألالصامألقألال لا  ألال اا يل ألقأل

اإلسرى، ااتألفيلاألال اا يل ألقألاإلسلرى، األالعل مألقألالنل ر أل

ال اا لللىألقألأجللل األالع،للل  ألقألال،لللدخااتألال اا يللل ألقأل

ألاإلسرى، األالخ لأل.

الدااسل أل،ل ألخلة أل صدألألرمألدااسل ألهل األالجل  أل،ل أل

ن ارللي ألأس سلليري ألات لللىألهللىألدااسلل ألالعةصلل ألال،رب دللل أل

بي ألاإلسرى، األال اا ىأل ك أل،رررياأل، ألركاألال،رريااتأل

 الى نيلللل ألرنلللل   ألدااسلللل ألالعةصلللل ألال ي سللللي ألبللللي ألهلللل  أل

ال،رريلللللااتأل اإلسلللللرى، األال اا لللللىأللكرعلللللامأل كلللللىأل

ألال،حدداتألالاةيسي أللثسرى، األال اا ىألفىأل،صاأل.

صللل ألال،رب دلللل ألبلللي ألاإلسلللرى، األال اا لللىأل أهلللمأل أ(ألالعة

أل1990خلة ألالفرلا ألأل ال،رريااتألاإلصرص دي ألال،حدد أللهأل

أل(2011أل:

أل

  اإلستثمار الزراعى والناتج الزراعى

أل

( بالجاادور رقاام 1المعادلااة رقاام )ر  للمأل، شللااتأل

أ ألالعةصللللل ألبلللللي ألاإلسلللللرى، األال اا لللللىأل النللللل ر ألأل(4)

ر ألال اا ىألبنح ألال اا ىأل ةص أل، جب أل أ أل ي د ألالن 

،كيلل  ألجنيللهألرلل دلألسلللىأل يلل د ألاإلسللرى، ااتألال اا يلل أل

ألألمألجنيه(ألأل26،كي  ألجنيهأل أل0.026نح أل
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أل:أل1990العةص ألال،رب دل ألبي ألاإلسرى، األال اا لىأل أهلمألال،حلدداتألاارلىألرل ىاأل كيلهألخلة ألالفرلا أل أل(.4جدور رقم )
أل(ألألألألألألألألأل2011

 

α β T R المتغيرات رقم المعادلة
2 

F 

1 
الن ر ألال اا ىألفىألنف أل

 الع م
4537.3 0.026 (2.62)

** 
0.27 (6.89)

** 

(3.4) 3.61 (11926.8) الع، ل ألال اا ي  2
** 

0.38 (11.57)
** 

3 
سعاألالف ةد أل كىألال ا  أل

 ال اا ي 
15320.5 - 660.76 (2.85)

** 
0.3 (8.13)

** 

4 
سعاألالف ةد ألفىألالجف  أل

 ال،صاف 
12430.99 - 544.39 (2.41)

** 
0.233 (5.78)

** 

(4.03) 289.75 - 8943.63 ،عد ألالر خم 5
** 

0.461 (16.23)
** 

(3.004) 8412.23 - 8564.74ألسعاألالصام 6
** 

0.322 (9.025)
** 

(4.37) 0.306 3201.1 ال،دخااتألال اا ي  7
** 

0.502 (19.13)
** 

(4.64) 0.377 2387.28ألال ا  ألال اا ي  8
** 

0.531 (21.5)
** 

(16.19) 1.362 1468.12أل األالخ لاإلسرى، 9
** 

0.932 (262.03)
** 

(7.46) 2.36 (220.7)ألاإلسرى،ااألالع م 10
** 

0.746 (55.7)
** 

أل( بالملحق .3المصدر  حسبت من بيانات الجدور رقم )

أل

 هلل  ألال يلل د ألرعكلل ألسنخفلل  ألصللدا ألال الل األال اا للىأل

 كللىألالر، يلل ألاللل ار ألات،االلل يأليعلل يألسلللىألسنخفلل  أل

ل اا للىأل  للدمألصدارللهأل كللىألسسللريف  ألسحري جلل تألالنلل ر ألا

ال،ل اا ي ألاإلسلرفةكي أل،،ل ألنلر أل نلهألسنخفل  ألالجلل  أل

ال،خصلللأللثسللرى، األ صللدألرأكللدتأل،عن يلل ألركللاألالنريجلل أل

%أل بكرلللتألصي،للل أل،ع ،للل ألالرحديلللدألنحللل أل1 نللدأل،سلللر يأل

أل.أل0.27
 

 اإلستثمار الزراعى والعمالة الزراعية 
أل

رقاام  ( بالجاادور2المعادلااة رقاام )ر  للمأل، شللااتأل

أ أل يللل د ألالع، لللل ألبنحللل ألأللللمأل  ،للل ألرحرللل  ألسللللىأل (4)

،كيلل  ألجنيللهأل هلل األأ،للاألأل3.612سسللرى، ااتألر للداألبنحلل أل

،نا للل ألحيلللاألأ ألال اللل األال اا لللىأليرسلللمألخلللة ألهللل  أل

مأل صللدألرأكللدتأل،عن يلل ألهلل  أل الفرللا ألب ارفلل األاتجلل األنسللبي 

%أل بكرللتألصي،لل أل،ع ،لل أل1ال يلل د أل نللدأل،سللر يأل،عن يلل أل

أل.أل0.38الرحديدألنح أل
أل

ساااتثمار الزراعاااى وساااعر الاائااادة علاااى القااارو  اإل

 الزراعية 
أل

أل ألاإلسرى، ايعربا أل،حددات ألأحد ألالف ةد  حياألألسعا

أل  ، أل ألير صمأل كى ألاالسرى، ال ألالاكب ألا  ألكين  يال

الابمأل ،  ان ألسعاألالف ةد ألب لع ةدأل، ألاالسرى، األقأل أ أل

سنخف  ألسعاألالف ةد أليعك ألسار  األ،عدالتألالع ةدأل كىأل

ر  مأل.أله األ ألرنشياأل جك ألاإلسرى، األ  ي د ألاإلسرى، ا

أل أ ألأل(4( بالجدور رقم )3المعادلة رقم )، شاات

ألبنح أل ألال اا ي  ألال ا   أل كى ألالف ةد  ألسعا أنخف  

ألبنح أل1 ألال اا ي  ألاإلسرى، ات أل ي د  ألسلى ألي دي %

ألال،نا ألأل660.76 أل،  أليرف  ألأ،ا أل ه ا ألجنيه ،كي  

اإلصرص ديألحياأليس  دألسنخف  ألسعاألالف ةد ألفىألرحفي أل

ألخة ألال، أل،  ألاإلسرى، ا أل كى أل ال ااا( سرى،اي 

ألالف ، أل ألال،ص دا ألأحد ألرعربا أل الرى ال ا  ألال اا ي 

ألركاأل ألرأكدتأل،عن ي  أل صد لكر، ي ألفىألال ا األال اا ىأل

أل أل،عن ي  أل،سر ي أل ند أل،ع ، أل1النر ة  ألصي،  %أل بكرت

أل.ألأل0.3الرحديدألنح أل
 

 اإلستثمار الزراعى وسعر الاائدة فى الجهاز المصرفي
أل

  ألكبيللاأل،لل ألاإلنفلل قألاإلسللرى، ايأل كللىألير صللمألجلل

اإلصراا أل يعرباألسعاألالف ةد أل كىألال ا  ألال،،ن حل أل

يلل ىاألسلعاألالف ةللد أللك،سلرى،اي ألرككفل ألسصرللاا أل ،ل ألىلمأل

رلللأىيااألص يللل أل كلللىأل،سلللر لألاإلسلللرى، األ أليرن سلللبأل،علللهأل

( بالجادور 4المعادلاة رقام ) ألر  لمأل، شلااتألأل كسي 

ال،صللاف ألألأنخفلل  ألسللعاألالف ةللد ألفللىألالجفلل  أل(4رقاام )

%ألي ديألسلىأل ي د ألاإلسرى، اتألال اا ي ألبنحل أل1بنح أل

،كيلللل  ألجنيللللهأل هلللل أل،لللل أليرفلللل أل،لللل ألال،نالللل ألأل544.39

اإلصرصللل ديألقأل صلللدألرأكلللدتأل،عن يللل ألركلللاألالنرللل ة أل نلللدأل
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%أل بكرلتألصي،ل أل،ع ،ل ألالرحديلدألنحلل أل1،سلر يأل،عن يل أل

أل.أل0.233
 

 اإلستثمار الزراعى ومعدر التضخم
أل

( بالجاادور رقاام 5)المعادلااة رقاام يربللي أل،لل ألدااسلل أل

أ ألالعةصلللل ألبللللي أل،عللللد ألالر للللخمأل اإلسللللرى، ااتألأل(4)

ال اا يلل أل ةصلل أل كسللي أل هلل األأ،للاأل،نا لل ألحيللاألأ أل

سنخفلل  أل،عللد ألالر للخمأليعكلل ألسارفلل األال لل  ألالشللااةي أل

 ،لل ألىللمألي يللدأل،لل ألالحلل ف أل كللىألاإلسللرى، األحيللاألرشللياأل

%أل1ال،ع دللل ألسلللىألأ ألأنخفلل  أل،عللد ألالر للخمألبنحللل أل

أل289.75رى، اتألال اا يل ألبنحل أليل ديألسللىأل يل د ألاإلسل

،كيللل  ألجنيلللهألقأل صلللدألرأكلللدتأل،عن يللل ألهللل  ألالنرللل ة أل نلللدأل

%أل بكرلتألصي،ل أل،ع ،ل ألالرحديلدألنحلل أل1،سلر يأل،عن يل أل

أل.أل0.461

 

 اإلستثمار الزراعى وسعر الصرف

أل

( بالجاادور رقاام 6المعادلااة رقاام )يربللي أل،لل ألدااسلل أل

أ ألالعةصللل ألبلللي ألسلللعاألالصلللامأل د الاأل/ألجنيللله(ألأل(4)

اتألال اا يللل أل ةصللل أل كسلللي أل هللل األأ،لللاأل اإلسلللرى، ا

،نا  ألحيلاألأ ألسارفل األسلعاألالصلامأليعنلىألسنخفل  أل

صي،لل ألالع،كللل ألال،حكيللل أل ب لرلل ل ألسنخفللل  ألالحللل ف أل كلللىأل

اإلسللرى، األحيللاألرشللياألال،ع دللل ألسلللىألأ ألسارفلل األسللعاأل

صامألالد الاأل،  ب ألالجنيهألب، دااأل حد أل احلد أليل ديأل

أل8412.23سلللىألسنخفلل  ألاإلسللرى، اتألال اا يلل ألبنحلل أل

،كيللل  ألجنيلللهألقأل صلللدألرأكلللدتأل،عن يللل ألهللل  ألالنرللل ة أل نلللدأل

%أل بكرلتألصي،ل أل،ع ،ل ألالرحديلدألنحلل أل1،سلر يأل،عن يل أل

أل.أل0.322
 

 اإلستثمار الزراعى والمدخرات الزراعية
أل

رعربللاألال،للدخااتألال اا يلل ألهللىألاتدا ألالفع للل ألفللىأل

 ي د ألال دا أل كىألاالسرى، األحياأليعر،دألاإلسرى، األ كلىأل

( 7المعادلاة رقام ) اادأل رشلياأل، أليرمألرخصيصلهأل،ل أل،ل

سلللىألأ ألأل جلل دأل ةصلل ألااديلل ألبللي ألأل(4بالجاادور رقاام )

اإلسلللرى، األال اا لللىأل ال،لللدخااتألال اا يللل أل أ ألكللل أل

 يلل د ألفللىألال،للدخااتألال اا يلل ألبحلل الىأل،كيلل  ألجنيللهأل

أل0.306رللل دلألسللللىأل يللل د ألاإلسلللرى، األال اا لللىألبنحللل أل

أللللمألجنيللله(أل هلللىألنسلللب ألرعكللل ألأل306،كيللل  ألجنيلللهأل 

 أل،سللللل ه، ألال،لللللدخااتألفلللللىألر، يللللل ألسنخفللللل  ألنسلللللب

اإلسللرى، ااتألال، جلل أللك الل األال اا للىألات،للاألاللل يألصللدأل

،للللدخااتألال الللل األال اا للللىألصللللدألرللللمأليشللللياألسلللللىألأ أل

قأل صدألرأكدتأل،عن ي ألألسسرى، اه ألخ ا ألال ا األال اا ى

%أل بكرلللتألصي،للل أل،ع ،للل أل1ركلللاألالنريجللل أل نلللدأل،سلللر يأل

أل.أل0.502الرحديدألنح أل
 

 راعيةاإلستثمار الزراعى والقرو  الز
أل

رعرباألال ا  ألال اا ي ألهىألأحلدألال،صل داألالف ،ل أل

لر، يللل أل ،كيللل تألاإلسلللرى، األلخنشلللا ألال،خركفللل ألداخللل أل

المعادلااة رقاام صالل األال اا يلل ألحيللاألر  للمأل، شللااتأل

سلىألأ ألأل ج دأل ةص ألاادي ألبي ألأل(4( بالجدور رقم )8)

اإلسلللرى، األال اا لللىأل ال لللا  ألال اا يللل أل أ أل يللل د أل

،كيلل  ألجنيللهألرلل دلألسلللىألألال للا  ألال اا يلل ألبحلل الى

،كيلل  ألجنيللهألأل0.377 يلل د ألاإلسللرى، األال اا للىألبنحلل أل

ألمألجنيه(أل صلدألرأكلدتأل،عن يل ألركلاألالنريجل أل نلدألأل377 

.ألأل0.531%أل بكرتألصي، أل،ع ، ألالرحديلدألنحل أل1،سر يأل

 البللدأل،لل ألاإلشلل ا ألسلللىألأ ألركللاألالنريجلل ألألرشللياألسلللىألأ أل

ألصدألال اا ي  ال ا  ألالرىأليحص أل كيف ألال،سرى،ا  أل

 ،ل ألىلمألالألرسرخدمألفىألالرا ألال يألأ ايتأل،ل ألأجكلهأل

 للاألب،ل ألألفي بألالد األالاص ب أل  ا  ألس  د ألالنظاألفلىأل

افلللل ألنسللللب ألاإلسللللرى، ااتألال، جفلللل أل،لللل أليسلللل همألفللللىأل

 .ألال ا  ألال اا ي 
أل

 اإلستثمار الزراعى واإلستثمار الخاص 
أل

( 9المعادلاااة رقاااام )يربلللي أل،للل ألدااسللل أل، شلللااتأل

سلرى، ااتألالخ صل ألال، جل أل يل د ألاإلأل(4بالجدور رقام )

لك الل األال اا للىألبنحلل أل،كيلل  ألجنيللهألرلل دلألسلللىأل يلل د أل

،كيللل  ألجنيلللهقأل صلللدألأل1.362اإلسلللرى، األال اا لللىألبنحللل أل

%أل بكرللتأل1رأكللدتأل،عن يلل ألركللاألالنريجلل أل نللدأل،سللر يأل

أل.أل0.932صي، أل،ع ، ألالرحديدألنح أل
 

 اإلستثمار الزراعى واإلستثمار العام 
أل

أل(4بالجادور رقام )( 10المعادلة رقام )ر  مألنر ة أل

أ أل ي د ألسسرى، ااتألال ال األالعل مألبحل الىأل،كيل  ألجنيلهأل

،كيل  ألأل2.36ر دلألسلىأل ي د ألاإلسرى، األال اا ىألبنحل أل

جنيللهأل هلل  ألالنريجلل ألرعكلل ألأه،يلل ألسسللرى، ااتألال الل األ

العللل مأل الرلللىألر للل مألبفللل ألالد لللل ألفلللىألرحفيللل ألال ا  للل تأل
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اتخللايأل كللىألاإلسللرى، األقألأل صللدألرأكللدتأل،عن يلل ألركللاأل

%أل بكرللتألصي،لل أل،ع ،لل ألالرحديللدأل1يجلل أل نللدأل،سللر يألالنر

أل.أل0.746نح أل
أل

محاااددات اإلساااتثمار الزراعاااى فاااى مصااار خاااالر )ا( 

 ( 2011 :  1990الاترة  ) 
أل

رمألرصل،يمألن،ل   ألصي سل أللكرعلامأل كلىألال،حلدداتألأل

الاةيسي أللثسرى، األال اا ىألفىأل،صاأليش، ألاإلسرى، األ

 أل(ألك،رريللللاألرلللل ب أل ال،حللللدداتألالاةيسلللليألytال اا للللىأل 

لثسلللرى، األال اا لللىألك،رريلللااتأل،سلللر ك أل رلللمألر لللدياأل

الن،للل   ألفلللىألأكىلللاأل،للل ألصللل ا أللكرعلللامأل كلللىألركلللاأل

مأل ال،حلللدداتأل ر،لللتألال،ف  لللك ألبلللي ألركلللاألالصللل األ ف للل 

لك،نا ألاإلصرصل دلأل اإلحصل ة أل ربلي ألأف لكي ألن،ل   أل

الصل ا ألفلىألألRegression Multipleاإلنحلدااألال،رعلددأل

 cobb Douglasاتسلللي أل دالللل ألكلللل بألد جلللة أل

Functionأل الرلللىألرحللل  ألسللللىألالصللل ا ألالك ف ار،يللل أل)

ألألألالر ل أل:أل الرىألأخ تألالشك ألأل  Duble - Logال، د ج 

10102211 ln...................lnlnlnln ttt xbxbxby  
أل

   حيث أن 

 Ln ytاإلسرى، األال اا ىألالك ف اريمألالابيعىألل ي،  =أل 

أل.ألtألفىألالسن 

Ln xt1ي،ل ألسلعاألالف ةلد أل كلىألالك فل اريمألالابيعلىألل =أل 

أل.ألtفىألالسن ألا ي ألال ا  ألال ا

Ln xt2لسلللعاألالف ةلللد أل كلللىألالك فللل اريمألالابيعلللىأل =أل

أل.ألtفىألالسن ألألال ا  ألال،صافي 

Ln xt3فىألالسلن ألأل،عد ألالر خمالك ف اريمألالابيعىألل =أل

tأل.أل

Ln xt4أل/لسلعاألالصلامألد الاالك فل اريمألالابيعلىأل =أل

أل.ألtفىألالسن ألجنيهأل

Ln xt5ل ي،لل ألأجلل األالع،لل  ألالك فلل اريمألالابيعللىأل =أل

أل.ألtفىألالسن ألألب لجنيهأل|ألي م

Ln xt6ل ي،للل ألال،لللدخااتألالك فللل اريمألالابيعلللىأل =أل

أل.ألtفىألالسن ألألال اا ي ألب ل،كي  ألجنيه

Ln xt7ل ي،ل ألاإلسلرى، األالخل لألالك ف اريمألالابيعلىأل =أل

أل.ألtجنيهألفىألالسن ألب ل،كي  أل

Ln xt8ل ي،ل ألاإلسلرى، ااتألفيلاألالك فل اريمألالابيعلىأل =أل

أل.ألtفىألالسن ألجنيهألال اا ي ألب ل،كي  أل

Ln xt9ال ا  ألال اا يل ألالك ف اريمألالابيعىألل ي، أل =أل

أل.ألtفىألالسن ألب ل،كي  ألجنيهأل

Ln xt10اإلسللرى، األالعلل مألألالك فل اريمألالابيعللىألل ي،ل  =أل

أل.ألtجنيهألفىألال،ش هد ألب ل،كي  أل

Ln xt11النل ر ألال اا لىألألالك فل اريمألالابيعلىألل ي،ل  =أل

أل.ألtجنيهألفىألال،ش هد ألب ل،كي  أل

(ألسلللىألال،ا نلل تألألb1 : b11ال،علل ،ةتأل أل رشلليا

مأل  ر  للللمألالرللللىألالج ةيلللل أللكعن صللللاألال،لللل ك ا ألسلللل ب  

سلرى، األاإلسرج ب ألالنسلبي أللكرريلااتألالرلىألرحلداألفلىألاإل

ال،حللدداتأللرريللااتألالرللىألرحللداألفللىألال اا للىألنريجلل ألا

أل.%أل، ألىب تألب ي ألالع ا، ألاتخايأل1بنسب ألال، ك ا أل

فىألاإل،رلدادألأل لرةف ألبع أل،ش ك ألال ي  أل ال،ر،ىك 

الخال ألال،رعلددأل الل يأليشلياألسللىأل جل دألساربل األخالل أل

بي أل ددأل، ألال،رريااتألالرفسلياي ألفلىألن،ل   ألاإلنحلدااأل

  للللاألبسلللببأل،يللل ألبعللل ألال،رريلللااتألاإلصرصللل دي ألت أل

مأل بلاألالل ، ألنظلاامألتنفل ألررلأىاألج،يعفل ألبلنف أل رررياأل،ع 

الع ا، أل نريج ألأي  مألإلسرخدامألبي ن تألسكسك أل ،ني ألف دأل

ر سلليمأل،حللدداتألالن،لل   ألسلللىألىللةاألن،لل   ألصي سللي ألألرللم

أل.أل(5)جدور رقم )لكرركبأل كىألركاألال،ش ك أل

%أل78.3 ر  مأل، شااتألالن،ل   ألات  ألأ ألنحل أل

، ألالرريااتألفىألصي، ألاإلسرى، اتألفىألال ا األال اا ىأل

يفساه أل،رريااتألسعاألالف ةد أل كلىألال لا  ألال اا يل أل

عللللد ألقألسللللعاألالف ةللللد  كىألال للللا  ألال،صللللافي ألقأل ،

الر لللخمألقألسلللعاألالصلللامألد الا|جنيلللهألكللل لاألير لللمأل

%ألحيلاأل1،عن ي ألالن،   ألال، داأل ندأل،سلر لأل،عن يل أل

قألكلل لاألرشللياألنرلل ة ألأل19.07(ألبحلل الىألFصللداتألصي،لل أل 

الن،لل   ألسلللىأل،نا يرفلل أل،لل ألالن حيلل ألاإلصرصلل دي ألحيللاأل

ير مألأ ألصي، ألاإلسرى، ااتألررن سبأل كسي مأل، ألكةمأل،ل أل

ل اا يل أل ،علد ألالر للخمألسلعاألالف ةلد أل كلىألال لا  ألا

 كلللل لاألسللللعاألالصللللامأل ه ،لللل أليرفلللل أل،لللل ألالنظايلللل أل

%أل1اإلصرص دي ألحياألأ ألسنخف  ألسلعاألالف ةلد ألبنححل أل

أل1.788يلل ديألسلللىأل يلل د ألاإلسللرى، ااتألال اا يلل ألبنحلل أل

،كي  ألجنيهأل ه ألأ،األ،نا  ألحيلاألأ ألسنخفل  ألأسلع األ

الف ةللد أليشللج أل كللىألال للا  ألال اا يلل أل هللىأل،صللداأل

 ي ألفىألال ال األال اا لىأل خ صل ألأس س ألل،ص داألالر،

ألفىألظ ألسنخف  ألال،دخااتأل
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أل(2011أل:أل1990الن،   ألال ي سي ألال، دا ألل،حدداتألألاإلسرى، األال اا ىألفىأل،صاألخة ألالفرا أل أل.(5جدور رقم )

  

 R˴2 F النموذج المقدر رقم النموذج 

1 

          



77.322.537.138.262.8

ln65.0ln38.0ln86.0ln79.111.11ln
.

4321

sn

tttt xxxxy 0.78 (19.07)** 

2 

        



82.429.467.314.4

ln39.0ln53.0ln42.068.1ln 765 ttt xxxy 0.96 (176.33)**أل

3 

          snsn

tttt xxxxy
..

111098

44.063.209.436.2008.0

ln08.0ln46.0ln999.0ln44.0007.0ln


 0.92 (62.17)** 

أل( بالملحق . 3المصدر   حسبت من بيانات الجدور رقم ) 

أل

%أل1ال اا يلل ألقألكلل لاألسنخفلل  أل،عللد ألالر للخمألبنحلل أل

أل0.383ي ديألسلىأل ي د ألاإلسرى، ااتألال اا ي ألبحل الىأل

مأل  م(أل ه األأ،لاأل،نا ل ألحيلاألأل383،كي  ألجنيف  ألمألجنيف 

خف  أل،علد ألالر لخمأليعنلىأل يل د ألال ل  ألالشلااةي ألأ ألسن

 ، ألىمأل ي د ألال ي،ل ألالح ي يل أللثسلرى، ااتألال اا يل ألقأل

ك،لل ألأ ألسنخفلل  ألسللعاألالصللامألالللد الاألأ،لل مألالجنيللهأل

ال،صللللايألب، للللدااأل حللللد أل احللللد أليلللل ديألسلللللىأل يلللل د أل

مأل أل0.649اإلسرى، اتألال اا ي ألبنح أل أل649،كيل  ألجنيفل 

سنخفل  ألصي،ل ألسلعاألألألمألجنيهأل(أل ه ألأ،لاأل،نا ل ألت 

ألالصامألرعك ألح ف امأل كىألاالسرى، األ.

أ،للل ألب لنسلللب أللكن،للل   ألالىللل ن ألفر  لللمأل، شلللااتأل

أ أل،ج،  لللل ألأل(5( بالجاااادور رقاااام )2المعادلااااة رقاااام )

ال،حدداتألالرىألرش، ألأج األالع،  ألب لجنيهأل|ألي مألقألصي، أل

ال،دخااتألال اا ي ألب ل،كي  ألجنيهألقألصي، ألاإلسلرى، ااتأل

هألرفسلللاألفلللىأل،ج،كفللل ألحللل الىألالخ صللل ألبللل ل،كي  ألجنيللل

%أل، ألالرريااتألفىألصي، ألاإلسرى، اتألفلىألال ال األ96.3

ال اا ىألقألك، أليربي ألأ ألسنخف  ألأج األالع،  ألبح الىأل

مأل احللدامألفللىألاليلل مأليلل ديألسلللىأل يلل د ألاإلسللرى، اتأل جنيفلل 

مأل أل0.416ال اا يللل ألبحللل الىأل أللللمألأل416،كيللل  ألجنيفللل 

م(أل ه أل، أليرف أل، ألال،لنالألاإلصرصل ديألحيلاأل أ ألجنيف 

أجل األالع،لل  ألهللىألجلل  ألأس سل أل،لل ألالركلل ليمأل ،لل ألىللمأل

فل  ألسنخف  للف ألي،ىل ألسنخفلل  ألركل ليمألاإلنرلل  أل ،ل ألىللمأل

 ي د ألالع ةدأل ب لر ل أل ي د ألالح ف أل كىألاإلسلرى، األقألفلىأل

حللي ألرلل ديأل يلل د ألصي،لل ألال،للدخااتألال اا يلل ألبحلل الىأل

،كيلل  ألجنيللهألسلللىأل يلل د ألاإلسللرى، اتألال اا يلل ألبحلل الىأل

يلهأل هل أ،األ،نا ل أل يعنلىألأ أل،عللد أل،كيل  ألجنألأل0.527

اإلسللرى، األب لنسللب أللك،للدخااتألال اا يلل ألصللداألبحلل الىأل

%ألقألفىألحي ألر ديأل يل د ألاإلسلرى، اتألال اا يل أل52.7

مألسللىأل يل د ألاإلسلرى، ااتأل الخ ص ألبحل الىأل،كيل  ألجنيفل 

مأل صللدألأل0.393ال اا يلل ألاإلج، ليلل ألبحلل الىأل ،كيلل  ألجنيفلل 

%ألقأل1،عن يل ألرأكدتأل،عن ي ألركلاألالنرل ة أل نلدأل،سلر لأل

ك، ألرأكدتأل،عن ي ألالن،   ألال، داأل ندأل،سلر لأل،عن يل أل

أل.ألأل176.33(ألبح الىألألF%ألحياألصداتألصي، أل أل1

أ ألأل(5( بالجااادور رقااام )3المعادلاااة رقااام ) رشلللياأل

%أل،للل ألالرريلللااتألفلللىألصي،للل ألاإلسلللرى، األ92.4حللل الىأل

ال اا يلل ألراجلل ألسلللىألكلل أل،لل ألصي،لل ألاإلسللرى، اتألفيللاأل

قألاإلسلللرى، األالعللل مألقألال اا يللل ألقألال لللا  ألال اا يللل أل

النل ر ألال اا لىألأل أ ألسنخفلل  ألصي،ل ألاإلسلرى، اتألفيللاأل

ال اا يلللل ألبحلللل الىأل،كيلللل  ألجنيللللهألةلللل ديألسلللللىأل يلللل د أل

،كيلل  ألجنيللهأل هلل ألأل0.439اإلسللرى، اتألال اا يلل ألبنحلل أل

ا،للاأل،نا لل ألحيللاألاإلسللرى، ااتألاإلج، ليلل ألررلل  األبللي أل

ال ا  ل تألال،خركفل ألال،رن فسل أل،لل ألبع لف أل ،ل ألىلمألفلل  أل

إلسرى، اتألفىألأحدألال ا   تأليك  أل كىألحس بأل ي د ألا

ال الل األاتخللاألخ صلل ألفللىألظلل ألنللدا أل،صلل داالر، ي أل.أل

ك،للل ألير لللمأل،للل أل، شلللااتألالن،للل   ألال، لللداألأ أل يللل د أل

ال للا  ألال اا يلل ألبحلل الىأل،كيلل  ألجنيللهألرلل ديألسلللىأل

،كيللل  ألأل0.999 يللل د ألاإلسلللرى، اتألال اا يللل ألبحللل الىأل

ىألجنيللهأل هلل ألأ،للاأليعكلل ألأه،يلل ألال للا  ألال اا يلل ألفلل

ال الل األال اا لل أل اإل ر،لل دأل كيفلل ألبشللك أليكلل دأليكلل  أل

مألفىأل ،كي ألاإلسرى، األ.ألأ، ألفي، أليرعكل ألب إلسلرى، األ اس سي 

العللل مألفر  لللمأل، شلللااتألالن،للل   ألال،للل ك األأ أل يللل د أل

فلللىألال اللل األال اا لللىألبحللل الىألألألألاإلسلللرى، اتألالع ،للل 

مألرللل ديألسللللىأل يللل د ألاإلسلللرى، األال اا للل أل ،كيللل  ألجنيفللل 

مأل.أل صلللدألرأكلللدتألأل0.46اإلج،للل ل ألبحللل الىأل ،كيللل  ألجنيفللل 

أل1،عن ي أل،عك، تألالن،   ألال، داأل نلدأل،سلر يأل،عن يل أل

اإلسلرى، األالعل مألقألألال اا يل ألقأل%ألل،رريلااتألال لا  أل



 المالمح االقتصادية للسلوك اإلستثمارى فى القطاع الزراعى المصرى

Arab Univ. J. Agric. Sci., 21(1), 2013 

55 

%ألل،رريللاألاإلسللرى، اتألفيللاألأل5  نللدأل،سللر لأل،عن يلل أل

ال اا يللل ألفللل ألحلللي ألللللمألرىبلللتأل،عن يللل أل،عك،للل ألالنللل ر أل

،لل ألاإلصرصلل ديأل.ألكألال اا للىألافللمألسرف صفلل أل،لل ألال،نالل أل

رأكللدتأل،عن يلل ألالن،لل   ألال، للداأل نللدأل،سللر يأل،عن يلل أل

أل.أل62.17(ألبح الىألF%ألحياألصداتألصي، أل 1

أل

رابعاااً   المعااايير اإلقتصااادية لقياااس كااااءة اإلسااتثمار 

 فى القطاع الزراعى
 

 معدر اإلستثمار  -1
أل

ألألر  م ألأ ألأل(3الجدور رقم )، شاات ب ل،كح 

صي،رهألراا حتأل،عد ألاإلسرى، األفىألال ا األال اا ىألصدأل

أل ألح الى ألبكغ ألأدن  ألحد ألبي  ألالدااس  ألفرا  أل0.036خة 

أل أل  م ألفى ألأل2011جنيه ألح الى أليع د  %أل، أل20.57ب، 

جنيهألأل0.175نظيا أل كىألال،سر يألال  ،ىأل الب لغألنح أل

جنيهألفـىألأل0.179فىألنف ألالع مألقأل حدألأصص ألبكغألنح أل

أل ألأل1998 ـ م ألح الى أل كىأل77.82ي،ى  ألنظيا  أل،  %

ألال ألنف  ألفى أل ألال  ،ى ألال،ر ساألال،سر ي أل صدا ألق ع م

جنيهأليع د ألنح ألأل0.108السن يألل،عد ألاإلسرى، األنح أل

مألأل0.221%أل، ألنظيا ألال  ،ىأل الب لغألنح أل48.87 جنيف 

أل.

ألكف   أل أل ج د ألير م ألاإلسرعاا  أله ا  ، 

أل كىأل ألأ  ألال اا ى ألصا ا ألداخ  ألس ا  سسرى، اي 

ال،سر لألال  ، ألحياألسنخف تألصي، أل،عد ألاإلسرى، األ

ألال ا أل   ألالح لري  ألأ ألفى م ألأي   أليربي  ألك،  ألالصحيم حد

كف   ألاإلسرى، األداخ ألال ا األال اا ىألك نتألأ كىأل، أل

أل،عد أل ألأ  ألسال ألال  ،ى ألاإلصرص د أل،سر ل أل كى نظيارف 

االسرى، األ كىألال،سر لألال  ،ىألك  ألأكىاألسسر اااامأل، أل

أل،ع ، أل ألصي،  ألصدات ألحيا ألال اا ى ألال ا ا ألفى نظيا 

 ألال ا األ%أللكةمأل،15.38%ألقأل36.11االخرةمألبنح أل

ألال اا ىأل ال،سر يألال  ،ىأل كىألالراريبأل.
 

 مضاعف اإلستثمار -2
أل

بل ل،كح ألسارفل األأل(3)الجادور رقام ر  مأل، شااتأل

صي،لل أل، لل  مألاإلسللرى، األ لل ألال احللدألالصللحيمألسلل ا أل

 كللللىأل،سللللر لألال الللل األال اا للللىألأ أل كللللىأل،سللللر لأل

اإلصرصللل دألال للل ،ىألحيلللاألصلللداأل،ر سلللاهألخلللة ألفرلللا أل

 كلللىألالراريلللبأل هللل أل،للل ألأل6.25قألأل5.19الدااسللل ألبنحللل أل

يعكلل أل جلل دألكفلل   ألسسللرى، اي ألفللىألال الل األال اا للىأل

 ك لاأل كىألال،سر يألال  ،ىأل نظلاامألل،ل ألسلب ألاإلشل ا أل

سليللهأل،لل ألسسللر اااألفللىأل، لل يي ألالكفلل   أل كللىألال،سللر لأل

ال  ،ىأل،  ان ألب ا األال اا  ألف  أل،   مألاإلسلرى، األ

نظللاامألتنللهأليعر،للدألفللىألحسلل بهأل كللىألالرريللاألفللىألكللةمأل،لل أل

صدألأظفاألسارفل األالكفل   أل كلىألسرى، األ الن ر ألال  ،ىألاإل

ألال،سر لألال  ،ىأل،  ان ألب ا األال اا  أل.أل
 

 معامر التوطن -3
أل

ير مأل، ألدااس ألبي ن تألالجد  ألال، ك األأ ألصي، أل

ألال احدأل ألررعدل أللم ألالدااس  ألفرا  ألخة  ألالر ا  ،ع ، 

ألاإلسرى، اي أل ألالكف    ألسارف ا أليعك  أل،  أل ه  الصحيم

ألال اا ألالر ا أللك ا ا أل،ع ،  ألصي،  ألراا حت ألحيا  ى

ألح الىأل ألأدن ألبكغ ألبي ألحد ألركاألالفرا  فىألأل0.205خة 

أل ألأل2011  م ألنح  ألبكغ ألأصص  أل حد أل  مألأل0.863ق فى

ألنح ألأل2002 ألالر ا  ألل،ع ،  ألالسن ي ألال،ر سا أل صدا ق

أل ال، دا ألأل0.496 ألاالخرةم أل،ع ،  ألصي،  أل رشيا ق

أل أل،عظمألأل39.11بح الى ألفى ألنسب  ألىب ت أل ج د %ألسلى

ألالفرا ألالدااسي ألل ي، أل،ع ، ألالر ا أل.ألسن اتأل
 

 معامر التكثيف -4
أل

ب ل،كح ألأ ألصي، ألأل(3الجدور رقم )ر  مأل، شااتأل

،ع ، ألالركىيمألك نتألأص أل، ألال احدألالصحيمألحرىأل  مأل

ىمألبعدأل لاألسارفعتألصي،رف أل  ألال احدألالصحيمألأل1996

ك  ألال ا األال اا ىألأل1996 ه أل، أليعنىألأنهألحرىأل  مأل

أل،كىم ألفيا ألأ،األألصا ا أل ه ا ألال،   ألاأ  إلسرخدام

أل كىأل ألراب  ألك نت ألالرى ألالسي س ت أللابيعي  ،نا  

أل أل  م أل ،ن  ألال اا ى ألال ا األأل1997ال ا ا  بدأ

ألنريج أل ألال،   أللاأ  ألالكىيم ألاإلسرع،   ألفى ال اا ى

أل اإلنسح بأل ألاإلصرص دي ألالرحاا أللسي س  ابيعي 

الردايج أللكد ل أل سحة ألال ا األالخ لأل،حكف أل بصف أل

أل ألرشيا أللك ا األ  ،  ألالركىيم أل،ع ،  أل،ر سا صي، 

أل ألبنح  أل ال، دا  ألكىيمألأل1.176ال اا ى ألصا ا ألأنه سلى

ألسسرخدامألاأ ألال،  أل.أل

ألال  ،ىأل أل اإلصرص د ألال اا ى ألال ا ا أل ب،  ان  ه ا

ألهىأل أل ،شا   ره ألال  ،ى ألاإلصرص د ألأ  ير م

ألحياألرج   تأل ألاأ ألال،   ألسسرخدام ،شا   تألكىيف 

ألالصحيم ألال احد ألالركىيم أل،ع ،  ألفرا ألألصي،  خة 
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ألالركىيمأل كىأل أل،ع ،  ألصي،  أل،ر سا أل بكغ ألككف  الدااس 

ألال  ،ىألح الىأل ألير مألأل4.679،سر لألاإلصرص د ألك،  ق

أل، أل م ألىب ر  ألأكىا ألال اا ى أللك ا ا ألالركىيم أل،ع ،  أ 

ألصي، أل ألبكرت ألحيا ألال  ،ى ألل،شا   تألاالصرص د نظيا 

أل ألح الى ألاالخرةم أل38.35،ع ،  ألق أللكةمأل%54.29 %

ك ا األال اا ىألقألاإلصرص دألال  ،ىأل، أل،ع ، ألالركىيمألل

أل كىألالراريبأل.
 

 نصيا الادان من اإلستثمار الزراعى -5
أل

ألأ أل ألال، ك ا ألالجد   ألبي ن ت ألدااس  أل،  ير م

نصيبألالفدا أل، ألاإلسرى، ااتألال اا ي ألراا األخة أل

ألالدااس أل ألأدن ألبكغألح الىألفرا  جنيف مألأل248.39بي ألحد

ألأصص ألبكغألنح ألأل1990فىأل  مأل مألأل1177.4قأل حد جنيف 

أل أل  م ألأل2002فى ألنح  ألبكغ ألسن ي أل ب،ر سا أل744.47ق

مألقأل رشياألصي، أل،ع ، ألاالخرةمأل ال، دا ألبح الىأل جنيف 

ألسن اتألأل38.71 أل،عظم ألفى ألنسب  ألىب ت أل ج د %ألسلى

ألاإلسرى، ااتأل أل،  ألالفدا  أللنصيب ألالدااسي  الفرا 

ألال اا ي أل.
 

خامسااااااً  تقااااادير اإلحتياجاااااات اإلساااااتثمارية للقطااااااع 

  2030إستراتيجة التنمية الزراعية  الزراعى فى ضوء
أل

رعربللاألالخالل  ألات لللىألالرلل أليجللبألال يلل مألبفلل أل نللدأل

الرخالللياألل  للل ألأيألسسلللرااريجي ألهللل أل  للل أل،ي انيللل أل

ر ديايللل أللثسلللرى، ااتألالة ،للل أللرح يللل ألأهلللدامألركلللاأل

اإلسرااريجي ألب أل ،ص داألر فياه ألس ا أل، ألال،دخااتأل

فةكي ألأ ألالر أليرمألر فيفل ألبعلدألررايل ألاإلحري جل تألاإلسلر

أل، ألخة ألال ا  ألال اا ي أل.أل

أل  Hared & Domarهل ادأل ألد ،ل ا ن،ل    يعربلاأل

أحدألالن،   ألالرىألرسرخدمألفلىألرحديلدألنسلب ألدخل ألال ال األ

الرللىأليجللبألر جيففلل أللثسللرى، األداخلل ألال الل األلرح يلل أل

،عد ألالن، ألال،اك بألرح ي هأللف األال ا األألحياأليفرا أل

عي أليراكبأل،علدالألأ أل ي د ألالدخ ألب،عد أل،ه األالن،   أل

 ب سرخدامألنسلب أل ،عينم أل، ألاالسرى، األال،اك بألاإل  ف 

اأ ألال،  ألسل ألالن ر ألي،كل ألر لدياألاالسلرى، األال،اكل بأل

ال،سرفدف ألف ألاإلنرل  ألأ ألاللدخ ألالح ي ل أل لرح ي ألال ي د 

أل: ألك، أليك  قأل ي،ك ألالرعبياألاي  يم أل ك أله األالن،   
أل
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ر  للمأل، شللااتألال،ع دللل ألأ أل يلل د ألاإلسللرى، اتأل 

ال اا يلل ألبنحلل أل،كيلل  ألجنيللهألرلل ديألسلللىأل يلل د ألالنلل ر أل

أل،كي  ألجنيهأل.أل10.35ال اا ىألبنح أل

هلللل األ فللللىأل لللل  أل،عللللد ألالن،لللل ألاللللل يألرسللللرفدفهأل

%ألف نلللهأل5 هللل ألأل2030سسلللرااريجي ألالرن،يللل ألال اا يللل أل

 ألي،كللل ألر لللدياألنسلللب ألال،لللدخااتألالرلللىأليجلللبألسسلللرى، اه

ألاألال،عد ألك، أليك أل:لرح ي أله  أل
أل
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فللىألألأل5% هلل األيعنللىألأنللهأللك صلل  ألسلللىأل،عللد ألن،لل أل

البلللللدأل أ أليلللللرمألسسلللللرى، األنحلللللل ألألأل2030سسلللللرااريجي أل



 المالمح االقتصادية للسلوك اإلستثمارى فى القطاع الزراعى المصرى

Arab Univ. J. Agric. Sci., 21(1), 2013 

57 

%أل، ألنل ر ألال ال األال اا لىأل هل ألأ،لاألصلعبأل51.75

جللدامألبلل ألصللدأليكلل  أل،سللرحيةمألحيللاألصللداتألنسللب ألالر، يلل أل

اللللل ار أللك الللل األال اا للللىأل،لللل ألخللللة ألحسلللل بألنسللللب أل

ل،للدخااتألال اا يلل ألسلللىألالنلل ر ألال اا للىألخللة ألفرللا ألا

%ألفلىأل9.36الداس ألفراا حتألبي ألحدألأدنىألبكغألح الىأل

%ألفلىأل ل مأل22.34 حلدألأصصل ألبكلغألحل الىألأل1991  مأل

%أل هلل أل،لل أل16.15ب،ر سللاألسللن لألصللداألبنحلل ألأل1995

يعنللىألأ ألالحللدألاتصصلل ألل للدا ألالا لل األال اا للىأل كللىأل

،ل ألىلمأليكل  أل%أل 22.34الر، ي ألال ارىألالأليرعدلألنسب أل

العلللب ألهنللل أل كلللىألالد لللل أل،للل ألخلللة أل يللل د ألاإلنفللل قأل

اإلسللرى، ايألالحكلل ،ىأل كلل لاألدااسلل أل ر يلليمألالسي سلل أل

اإلسرى، اي ألفىألال ا األال اا ىأل سب ألد مألال، اا ي أل

س  ف ألسللىألرشليج ألال ال األالخل لألفلىألاللدخ  أللرن،يل أل

ال الل األال اا للىأللرح يلل أل،عللد ألالن،لل ألال،سللرفدمألفللىأل

أل.أل2030سسرااريجي أل
 

 أهم التوصيات
أل

فللىأل لل  ألالنرلل ة ألالرللىألرللمألالر صلل ألسليفلل ألر صلل أل

أل:الدااس ألب،ج،   أل، ألالر صي تأل ال، راح تألالر لي أل

 لللا ا ألراللل ياأل رحلللدياألال للل اني أل الرشلللايع تأل -1

اإلسللرى، اي ألب،لل أليرن سللبأل ال،سللرجداتأل الرريللااتأل

أل كىألالس ح ألال،حكي أل الع ل،ي أل

 للللا ا ألرلللل فياألص  للللد أللكبي نلللل تأل لللل ألالفللللالأل -2

اإلسلللرى، اي ألال،ر حللل أل،للل ألخلللة ألس لللدادألخاياللل أل

سسرى، اي أللك،ن ا ألال ا د ألألب،ل أليسل  دأل كلىألجل بأل

 ال، يدأل، ألاالسرى، ااتأل.

الع، أل كىأل   ألسي س ألسسرى، اي ألررن سبأل س، تأل -3

ال اللل األال اا لللىألال،صلللايأل،للل ألرفرلللتألحيللل  يأل

  سنرش األال،ككي ألال  ،ي أل.أل

أل للا ا ألاإلهر،للل مألب إلسلللرى، ااتألال، جفللل ألل اللل ا -4

ألصللدألي للااف ألالرصللني ألال اا للىألحيللاألأ ألسنخف  لل

ال،نلر ألال اا لىألسللىألرصلدياألالسلك ألال اا يل ألأل،عه

فللىألصلل ارف ألالخلل مألأ ألفللىألصلل ا ألنصللمأل،صللنع أل

،،لل ألالألير،شللىأل،لل ألال،يلل  ألالنسللبي ألأ ألالرن فسللي ألأ أل

مأل.  ككيف، أل،ع 

 للللا ا ألس لللل د ألهيككلللل ألبنللللاألالرن،يلللل أل اإلةر،لللل  أل -5

ا ألالفلل مأل،لل ألال اا للىألب،لل أليسلل  د أل كللىألال يلل مألبللد 

خللة ألرن يلل ألال،صلل داألاإلةر، نيلل أل سنشلل  ألفللا األلللهأل

 فىألال،ن ا ألالج  ب أللثسرى، اتأل.

اإلهر،لل مألبافلل ألداجلل ألاللل  ىألاإلسللرى، ايأللك الل األ -6

ال اا  أل، ألخة ألالرا ي ألل،ن خألاإلسلرى، األ   لدأل

 الند اتأل الك   اتأل ج بألاإلسرى، اتألاتجنبي أل.

ي ألبلي ألالللد  ألالر سل ألفلىأل  للدألاإلرف صيل تألاإلسللرى، ا -7

ب،للل أليسللل  دألر كيللل أل،خللل ااألاإلسلللرى، األ خكللل ألبيةللل أل

 سسرى، اي أل،ن سب أل.
 

 المراجع 
 

دااسللل ألألأحماااد بااادير الساااعد  )دكتاااور( وأخااارون  -1

كفللل   أل ،حلللدداتألاإلسلللرى، األال اا لللىألفلللىأل،صلللاألقأل

ال، ر،األالس ب أل شاأللثصرص ديي ألالل اا يي ألقألات ،ل أل

كللىألال اا لل ألال، ليل أل اإلصرصلل دي ألالع ل،يلل أل رلدا ي رف أل 

ال،صلللاي ألقألالج،عيللل ألال،صلللاي أللثصرصللل دألال اا لللىأل

أل.ألأل2009أكر باأل

أسماء إسماعير عيد )دكتاور(، جيهاان عباد المعاز  -2

،حدداتأل ،،كن تألاإلسرى، األال اا لىألألمحمد )دكتور( 

فللىألظلل ألسرف صيلل ألالجلل تألقألال،جكلل ألال،صللاي أللثصرصلل دأل

قألالج،عيللل ألال،صلللاي أللثصرصللل دألال اا لللىألال اا لللىألقأل

 .ألأل2011قألسبر،باألأل3قألالعددألأل21،جكدأل

ن،للل   ألألجاااابر أحماااد بسااايونى )دكتاااور( وأخااارون  -3

صي سلل أللكفلل   ألاإلسللرى، األال لل ،ىأل اإلسللرى، األال اا للىأل

فللىألج،ف ايلل أل،صللاألالعابيلل ألقألال،لل ر،األالسلل ب أل شللاأل

لثصرصلل ديي ألاللل اا يي ألقألات ،لل ألال، ليلل أل اإلصرصلل دي أل

ج،عيل ألالع ل،ي أل رلدا ي رف أل كلىألال اا ل ألال،صلاي ألقألال

 .أل2009ال،صاي أللثصرص دألال اا ىألأكر باأل

رحكيللل ألالر  يللل ألألساااامية عباااد الاتاااا  )دكتاااور(   -4

ال الللل  ىأللثسللللرى، ااتأل،لللل ألالراكيلللل أل كللللىألال الللل األ

ال اا للللىألال،صللللايألقألال،جكلللل ألال،صللللاي أللثصرصلللل دأل

قألالج،عيللل ألال،صلللاي أللثصرصللل دألال اا لللىألال اا لللىألقأل

 .ألأل2009قألديس،باألأل4قألالعددألأل19،جكدأل

دااسل ألسصرصل دي ألألر  العشار  واخارون محمد خيا -5

 للل أل،عللل يياألكفللل   ألاإلسلللرى، األفلللىألال اللل األال اا لللىأل

ال،صلللايألقألال،جكللل ألال،صلللاي أللثصرصللل دألال اا لللىألقأل

قألأل19قأل،جكللدألالج،عيلل ألال،صللاي أللثصرصلل دألال اا للىأل

 .ألأل2009قألديس،باألأل4العددأل

شااهيناز عيااد  و  )دكتااور( محمااد علااى محمااد شااطا -6

لثسلللرى، األالفعكللل ألألرحكيللل ألصي سللل أل )دكتاااور(  موساااي

قأل،جكلل ألأل ال،سللرفدمألفللىألال الل األال اا للىألال،صللال



 محمد التابعى على البغدادى –محمد على محمد شطا 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 21(1), 2013 

58 

ألأل1العكللل مألاالصرصللل دي أل االجر،  يللل ألال اا يللل ألقأل،جكلللدأل

أل.أل2010ديس،باألأل12العددأل

دااس ألصي سلي ألألممدو  الخطيا الكسواني )دكتور(  -7

لسللك األاإلسللرى، األفللىألالج،ف ايلل ألالعابيلل ألالسلل اي ألقأل

شللاألقألالعللددأل،جكلل ألج ،علل ألد،شلل ألقألال،جللد ألالى لللاأل 

أل.ألأل1997ات  أل

ر ييمألسي س ألاإلسلرى، األألناهد عبد اللطيف )دكتور( أل -8

- الر، يلللللل ألال اا للللللىألفللللللىأل،صللللللاأل ألال،حللللللدداتأل

قألأل52الحكل  أل(أل،جكلل ألبحل األسصرصلل دي أل ابيل ألقألالعللددأل

 .أل2010خايمأل
 

 دوريات ومواقع إلكترونية 

 

البناألاتهكىألال،صايألقألالنشا ألاإلصرص دي ألقألأ دادأل -1

  ها ،رفاص ألقألال 

الجف  ألال،اك لأللكرعبة ألالع ، أل اإلحص  ألقألالكر بأل -2

 اإلحص ة ألالسن لألقألأ دادأل،رفاص ألقألال  ها ألألألأل

ال، صلللل ألاإللكرا نلللل ألللللل  اا ألالرن،يلللل ألاإلصرصلللل دي ألألألألأل -3
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أل

http://www.mop.gov.eg/
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أل(2011:ألأل1990ل اا ىأل لثصرص دألال  ،ىألخة ألالفرا أل ، شااتألالكف   ألاإلسر،ى اي أللك ا األا.ألأل(3جدور رقم )

أل

 السنوات
 معامر التكثيف مضاعف اإلستثمار معدر اإلستثمار

معامر 
 التوطن

نصيا الادان 
من اإلستثمار 
 القومي الزراعى القومي الزراعى القومى الزراعى الزراعى

1990 0.096 0.286 ------ ------ 0.38 1.93 0.339 248.39 

1991 0.107 0.276 4.22 4.29 0.44 2.21 0.386 291.01 

1992 0.121 0.247 4.44 10.77 0.57 2.31 0.489 367.58 

1993 0.094 0.224 (8.48) 45.92 0.49 2.27 0.42 320.15 

1994 0.115 0.245 3.49 2.31 0.67 2.69 0.471 443.06 

1995 0.105 0.241 22.38 4.67 0.7 3 0.438 432.79 

1996 0.121 0.256 4.45 2.61 0.94 3.47 0.473 592.94 

1997 0.124 0.277 6.94 2.42 1.08 4.19 0.447 572.04 

1998 0.179 0.23 1.27 (2.77) 1.66 3.65 0.777 1051.06 

1999 0.172 0.226 12.54 5.91 1.69 3.67 0.759 1072.77 

2000 0.154 0.204 (13.69) 77.87 1.61 3.58 0.753 1038.36 

2001 0.149 0.191 34.8 (19.46) 1.6 3.54 0.778 1031.63 

2002 0.164 0.19 2.36 5.6 1.86 3.71 0.863 1177.4 

2003 0.1 0.174 (1.71) 60.94 1.23 3.65 0.575 789.3 

2004 0.109 0.174 4.7 5.73 1.43 4.16 0.626 913.03 

2005 0.098 0.19 (43.51) 2.97 1.37 4.88 0.517 884.94 

2006 0.098 0.199 10.38 3.87 1.47 5.68 0.494 956.34 

2007 0.078 0.218 (71.99) 3.26 1.41 7.07 0.356 911.57 

2008 0.071 0.233 46.75 3.27 1.45 8.77 0.306 957.36 

2009 0.05 0.209 (18.47) (37.09) 1.21 8.49 0.242 789.13 

2010 0.042 0.201 (213.97) 5.95 1.17 10.19 0.208 767.57 

2011 0.036 0.175 322.18 (57.7) 1.44 9.84 0.205 769.99 

 744.47 0.496 4.679 1.176 6.25 5.19 0.221 0.108 المتوسط

معامل 

 اإلختالف
%36.11 15.38%   38:35% 54.26% 39.11% 38.71% 
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