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 اتحاد الجامعات العربيةمجلة 

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2015، 362-345 (،2) دد(، ع23)جلدم

 

 (2015يونية  2)سلم البحث فى 

 (2015يونية  9)الموافقة على البحث فى  

 

 

 دراسة اقتصادية لبعض محددات االستثمار الزراعي في مصر 

]26[ 
 2يرة أحمد الشاطرأم  -1يدــأمل كامل ع

 مصر -الجيزة –الدقي -مركز البحوث الزراعية –معهد بحوث اإلقتصاد الزراعي  -قسم التحليل االقتصادي للسلع الزراعية -1

 رــــــمص -زةــــــــالجي –الدقي -ةـــــــمركز البحوث الزراعي –يـــــــمعهد بحوث اإلقتصاد الزراع -يـــــقسم بحوث االحصاء الزراع -2

 

 

االستثمار، االستثمار، الكفاءة، محددات  الكلمات الدالة:

 .التنبؤ

 

 زــــــــالموجـ

 

تتسم الزراعة بصفة عامة والزراعة في مصر 

بصفة خاصة ببعض الخصائص والسمات التي تؤثر 

في تمويل االستثمارات لهذا القطاع الحيوي الهام والذي 

يسهم في النشاط االقتصادي، كما يعد االستثمار من أهم 

ي البنيان العوامل التي يحدث من خاللها التغير ف

االقتصادي، فال يمكن إغفال دور االستثمارات في 

زيادة الدخل القومي فأي تقدم فني أو تكنولوجي يتطلب 

ً استثمارياً، مما يعني زيادة في معدل  بالضرورة إنفاقا

األداء االقتصادي وإقامة مشروعات جديدة تنمي القدرة 

ل اإلنتاجية والبشرية مما يؤدي إلى زيادة معدالت الدخ

وتحقيق الرفاهية االقتصادية وذلك عن طريق زيادة 

اإلنتاج وزيادة قدرة االقتصاد القومي على مواجهة 

التحديات العالمية وكذا خلق فرص عمل جديدة تسهم 

فى رفع مستوى المعيشة. ويتوقف نجاح سياسات 

التنمية االقتصادية واالجتماعية على عدة عوامل من 

ءة توزيعها فى شتي بينها حجم االستثمارات وكفا

المجاالت والمشروعات والمناطق، مما يستدعى لذلك 

أن تتمشى خطط وبرامج االستثمار الموضوعة مع قدرة 

 الدولة على االستخدام الفعال لتلك االستثمارات. 

وبالرغم من أهمية قطاع الزراعة إال أن مساهمته 

في الناتج المحلى اإلجمالي محدودة مقارنة بباقي 

 %15.4القطاعات حيث يساهم القطاع الزراعي بنحو 

-1995/1996من الناتج المحلى كمتوسط للفترة )

(، كما تقدر االستثمارات في القطاع 2013/2014

ارات  من إجمالي االستثم %7.8الزراعي بنحو 

. ويرجع البعض (1)كمتوسط للفترة السالفة الذكر

انخفاض مساهمة القطاع  الزراعي في الناتج المحلى 

إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع الزراعة، ومن أهم 

تلك المشاكل هي مشاكل محدودية التمويل الموجهة لهذا 

القطاع. باإلضافة إلي تواضع االستثمارات الموجهة 

ً يواجه القطاع الزراعي ويقف إليه وهو ما  يعد تحديا

ً في وجه تطوره على الرغم من أهمية القطاع  عائقا

 .الزراعي وقدرته على خلق فرص العمل

 

 مشكلة البحث
 

تتلخص مشكلة البحث في انه علي الرغم من الدور 

الهام للقطاع الزراعي في التنمية إال انه لوحظ انخفاض 

نسبة االستثمارات الزراعية إلي االستثمارات القومية 

مما يؤثر علي مساهمة القطاع الزراعي في الناتج 

القومي، وذلك قد يؤثر علي تنمية هذا القطاع الحيوي 

الغذائي في مصر، مما يؤدي ذلك وأيضا علي األمن 

إلي خلل في إمداد القطاعات االقتصادية األخرى بما 

                                                 
، أعداد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعيةوزارة التخطيط،  (1)

 .متفرقة
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تحتاجه من مخرجات القطاع الزراعي فضال عن أثر 

 ذلك علي التنمية االقتصادية.

 

 الهدف من البحث

 

يستهدف البحث دراسة وتحليل الموقف الحالي 

لمحددات االستثمار الزراعي في مصر والتي تسهم في 

زيادة  معدالت النمو االقتصادي وتحقيق التنمية 

االقتصادية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة وذلك 

 من خالل األهداف الفرعية التالية:

لتعرف علي األهمية النسبية لالستثمارات . ا1

الزراعية ومدي مساهمتها في االستثمارات 

 السلعية واإلجمالية.

المحلي الزراعي األهمية النسبية لقيمة الناتج . 2

اإلجمالي وأهميتة علي مستوي القطاع العام 

 والخاص.

األهمية النسبية لالستثمارات الزراعية علي . 3

 مستوي القطاع العام والخاص.

تقدير مؤشرات كفاءة االستثمار في القطاع . 4

 الزراعي.

تحديد أهم المحددات التي تؤثر في االستثمار . 5

الزراعي في  الزراعي والتنبؤ باالستثمار

 المستقبل.

 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات

 

اعتمد البحث علي تحليل البيانات التي أمكن 

الحصول عليها يما يتمشى مع أهداف البحث من ناحية 

تقدير المعامالت والمعدالت والنسب والمقارنات وكذلك 

تحديد العالقة بين المتغيرات التي تضمنها موضوع 

البحث وذلك باستخدام أسلوب التحليل االحصائى 

شرات االقتصادية الوصفي والكمي للحصول على المؤ

لقياس كفاءة االستثمار الزراعي ذات الداللة اإلحصائية 

والتي تفيد فى رسم سياسة استثمارية مستقبلية، كما تم 

في التنبؤ باالستثمارات، وذلك  ARIMAاستخدام نموذج 

 Statgraphic.باإلستعانه ببرنامج 

وقد اعتمد البحث علي البيانات الثانوية التي 

المعنية باإلحصاءات االقتصادية  تصدرها الجهات

لالستثمارات المتمثلة في كل من بيانات وزارة 

التخطيط، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

فضال عن بعض الرسائل العلمية والبحوث ذات الصلة 

بموضوع البحث، مع االستعانة ببعض المواقع علي 

 شبكة االنترنت.

 

 نتائج البحث ومناقشتها

 

األهمية النسبية لالستثمارات الزراعية ومدي  أوال:

 مساهمتها في االستثمارات السلعية واإلجمالية

 

يتم توزيع االستثمارات القومية في مصر علي 

العديد من القطاعات الرئيسية تتمثل في قطاعات 

الزراعة، الصناعة، البترول، الكهرباء، التشييد والبناء، 

الشكل  اإلنتاجية. ومنالخدمات االجتماعية، والخدمات 

( يتضح أن نصيب قطاع الزراعة بها نحو 1رقم )

من إجمالي االستثمارات في القطاعات  5.6%

االقتصادية المختلفة وهي بذلك تحتل المرتبة السادسة 

من حيث األهمية النسبية، بينما يأتي في المرتبة األولي 

يليه في  %36.7قطاع الخدمات االجتماعية  بنحو 

، ثم يحتل %19.2الثانية قطاع البترول بنحو  المرتبة

كال من قطاع الخدمات اإلنتاجية والقطاع الصناعي، 

والكهرباء من المرتبة الثالثة إلي المرتبة الخامسة بنحو 

علي التوالي من إجمالي  6.6%، 13.4%، 16.7%

االستثمارات في القطاعات االقتصادية، ويأتي في 

 %1.8د حيث يمثل نحو المرتبة األخيرة قطاع التشيي

 من إجمالي االستثمارات.

يتضح أن  (1الجدول رقم )وباستقراء بيانات 

من  %11.96استثمارات قطاع الزراعة تمثل نحو 

إجمالي االستثمارات في القطاع السلعي، ونحو 

من  %5.57من إجمالي الخدمات، وحوالي  10.42%

 عامإجمالي االستثمارات القومية، حيث بلغت أدناها في 

بالقطاع السلعي وبنحو  %4.89( بنحو 2011/2012)

من  %2.19من إجمالي الخدمات، ونحو  3.98%

 إجمالي االستثمارات القومية خالل نفس العام. 
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 (2013/2014-1995/1996الفترة ) طاالقتصادية خالل متوسي القطاعات األهمية النسبية لالستثمارات موزعة عل .1 شكل
 ( بالملحق1جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر:

 

 

األهمية النسبية لالستثمارات الزراعية ومدي . 1جدول رقم 
والخدمات واإلجمالية  مساهمتها في االستثمارات السلعية

 (2014/ 2013-1995/1996) خالل الفترة

البيان          

 السنة

% 

لالستثمارات 

الزراعية من 

 القطاع السلعي

(1) 

لالستثمارات  %

الزراعية من 

 إجمالي الخدمات

(2) 

لالستثمارات  %

الزراعية من 

إجمالي 

 (3) االستثمارات

1995/1996 18.93 14.45 8.20 

1996/1997 17.63 13.33 7.59 

1997/1998 27.89 25.71 13.38 

1998/1999 28.57 24.28 13.13 

1999/2000 29.14 22.13 12.58 

2000/2001 29.93 22.65 12.89 

2001/2002 31.58 25.88 14.22 

2002/2003 22.78 16.00 9.40 

2003/2004 21.90 16.93 9.55 

2004/2005 15.91 14.80 7.67 

2005//2006 13.16 14.57 6.91 

2006/2007 8.98 11.40 5.02 

2007/2008 8.02 8.22 4.06 

2008/2009 7.32 6.71 3.50 

2009/2010 5.90 5.67 2.89 

2010/2011 6.94 5.19 2.97 

2011/2012 4.89 3.98 2.19 

2012/2013 7.24 6.69 3.48 

2013/2014 10.51 7.28 4.3 

 5.57 10.42 11.96 المتوسط

 بالملحق.( 1جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر:
 االستثمارات الزراعية/إجمالي استثمارات القطاع السلعي.  (1)
 االستثمارات الزراعية/إجمالي الخدمات.  (2)
 االستثمارات الزراعية/إجمالي االستثمار العام.  (3)

( حيث بلغت 2001/2002بلغت أقصاها عام ) بينما

بالقطاع السلعي، ونحو  %31.58نسبة مساهمتها نحو 

من  %14.22من إجمالي الخدمات، ونحو  25.88%

 إجمالي االستثمارات القومية.

بالملحق أن االستثمار  (1الجدول رقم )ويستدل من 

 -1996/1995الزراعي قد تراوح خالل فترة الدراسة )

مليار جنية  4.5( بين حد أدني بلغ حوالي 2014/2013

من المتوسط  %59.8بما يمثل نحو  1996 95/عام 

مليار جنيه للفترة سالفة  7.53السنوي البالغ حوالي 

مليار جنيه عام  11.4الذكر، وحد أقصى بلغ حوالي 

خالل متوسط  %151.4( بما يمثل نحو 2013/2014)

 نفس الفترة.
 

ثانيا: األهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي علي 

 مستوي القطاع العام والخاص
 

إلي أن إجمالي قيمة الناتج  (2)الجدول رقم يشير 

 74المحلي القومي العام في مصر بلغ حده األدني بنحو 

(، في حين بلغ أقصاه 1995/1996مليار جنية عام )

( بمتوسط 2013/2014مليار جنية عام ) 753.6بحوالي 

مليار جنية خالل الفترة  279.3بلغ حوالي 

ج (. بينما بلغ إجمالي النات1995/1996-2013/2014)

 140.2المحلي القومي الخاص في مصر أدناه حوالي 

 (، بينما بلغ أقصاه1995/1996مليار جنية عام )

 

 

  

بالمليار جنية خالل  تطور االستثمارات القومية والناتج المحلي علي مستوي القطاع العام والخاص .2 جدول رقم

 (2013/2014-1995/1996الفترة )

       
    

        
     

       
     

        
           

    
                 

     

                
     

                                                                             
                 -          
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البيان               

 السنة

  الناتج المحلي اإلجمالي

إجمالي الناتج 

 المحلي

 االستثمارات قومية

 إجمالي

 قطاع االستثمارات

 عام

 قطاع

 خاص

 قطاع

 عام

 قطاع

 خاص

1995/1996 74.0 140.2 214.2 34.2 20.7 54.9 

1996/1997 84.0 163.1 247.1 40.3 28.3 68.5 

1997/1998 83.9 182.8 266.7 40.6 20.7 61.3 

1998/1999 86.1 196.5 282.6 33.6 30.04 64.0 

1999/2000 96.8 218.8 315.6 33.5 30.9 64.4 

2000/2001 103.7 228.8 332.5 31.4 32.2 63.6 

2001/2002 121.6 233 354.6 35.7 31.8 67.5 

2002/2003 143.6 247 390.6 34.5 33.6 68.1 

2003/2004 172.3 284 456.3 42.5 37.1 79.6 

2004/2005 193.9 312.6 506.5 50.1 46.4 96.5 

2005/2006 230.8 350.4 581.2 49.4 66.3 115.7 

2006/2007 274.8 435.6 710.4 58.0 97.3 155.3 

2007/2008 334.6 520.7 855.3 70.5 129.0 199.5 

2008/2009 379.2 614.8 994 101.6 95.5 197.1 

2009/2010 429.1 721.5 1150.6 105.1 127.6 231.8 

2010/2011 494.5 815.4 1309.9 87.4 141.7 239.1 

2011/2012 591.6 916.9 1508.5 92.6 153.5 246.1 

2012/2013 658.0 1019.4 1677.4 95.9 145.7 241.6 

2013/2014 753.6 1157.0 1910.6 100.14 164.95 265.1 

 135.25 75.40 59.84 740.24 460.97 279.27 المتوسط

 أعداد متفرقة ،خطة التنمية االقتصادية واالجتماعيةوزارة التخطيط،  المصدر:  
 

  

( بمتوسط 2013/2014مليار جنية عام ) 1157حوالي 

مليار جنية خالل فترة الدراسة. ومن  461بلغ حوالي 

دراسة تطور الناتج المحلي القومي في مصر خالل 

الفترة السالفة الذكر تبين إن إجمالي الناتج المحلي 

مليار جنية عام  214.2القومي قد زاد من حوالي 

مليار جنية عام  1910.6( إلي حوالي 1995/1996)

مليار  1696.4( بزيادة قدرت بحوالي 2013/2014)

من إجمالي الناتج المحلي في  %792جنية تعادل نحو 

 (. 1995/1996عام )

تبين انخفاض قيمة الناتج  (3الجدول رقم )ومن 

مليار  0.196المحلي الزراعي )قطاع عام( من حوالي 

مليار جنية   0.05( إلي حوالي1995/1996جنية عام )

مليار  0.11سط بلغ حوالي ( بمتو2013/2014عام )

 السالفة الذكر، حيث قدرت نسبة جنية خالل الفترة

 

 

  

قيمة الناتج المحلي الزراعي بالمليار جنية علي مستوي القطاع العام والخاص وأهميتة النسبيه من  .3 جدول رقم

 (2013/2014-1995/1996الناتج المحلي القومي خالل الفترة )
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البيان                  

        

 

 السنة

 الناتج المحلي الزراعي

 

% ج مساهمة الناتج المحلي الزراعي في النات 

 المحلي القومي

 قطاع 

 عام
% 

 قطاع

 خاص

 قطاع  اإلجمالي %

 عام

 قطاع

 خاص

 اإلجمالي

1995/1996 0.196 0.5 36.8 99.5 37 0.26 26.25 17.27 

1996/1997 0.188 0.5 41.7 99.5 41.9 0.22 25.57 16.96 

1997/1998 0.195 0.4 45.5 99.6 45.7 0.23 24.89 17.14 

1998/1999 0.201 0.4 48.7 99.6 48.9 0.23 24.78 17.30 

1999/2000 0.209 0.4 52.6 99.6 52.8 0.22 24.04 16.73 

2000/2001 0.216 0.4 54.8 99.6 55.02 0.21 23.95 16.55 

2001/2002 0.055 0.2 58.3 99.8 58.4 0.05 25.02 16.47 

2002/2003 0.051 0.1 63.8 99.9 63.9 0.04 25.83 16.36 

2003/2004 0.53 0.7 69.2 99.3 69.7 0.31 24.37 15.28 

2004/2005 0.054 0.1 75.2 99.9 75.3 0.03 24.06 14.87 

2005//2006 0.014 0.02 81.8 100 81.8 0.01 23.34 14.07 

2006/2007 0.019 0.02 99.9 100 99.9 0.01 22.93 14.06 

2007/2008 0.021 0.02 113.1 100 113 0.01 21.72 13.21 

2008/2009 0.025 0.02 135.4 100 135.4 0.01 22.02 13.62 

2009/2010 0.029 0.02 160.9 100 160.9 0.01 22.30 13.98 

2010/2011 0.033 0.02 190.1 100 190.1 0.01 23.31 14.51 

2011/2012 0.039 0.02 218.2 100 218.2 0.01 23.80 14.46 

2012/2013 0.045 0.02 243.3 100 243.3 0.01 23.87 14.50 

2013/2014 0.05 0.02 276.7 99.98 276.75 0.01 23.92 14.48 

 15.36 24.00 0.1 108.85 99.80 108.74 0.20 0.11 المتوسط

 أعداد متفرقة ،خطة التنمية االقتصادية واالجتماعيةوزارة التخطيط،  -          .( 2جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر:
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 %99.8، %0.2مساهمة القطاع العام والخاص بنحو

علي التوالي من إجمالي الناتج المحلي الزراعي، 

الناتج المحلي الزراعي)عام وبلغت نسبة مساهمة 

وخاص( من الناتج المحلي القومي أدناه عام 

، بينما بلغت أقصاها %13.21( بنحو 2007/2008)

من الناتج المحلي  %17.3( بنحو 1998/1999عام )

، وذلك يشير إلي %15.36القومي بمتوسط بلغ نحو 

انخفاض مساهمة قيمة الناتج المحلي الزراعي بالنسبة 

 حلي القومي خالل فترة الدراسة.للناتج الم
 

ثالثا:األهمية النسبية لالستثمارات الزراعية علي 

 مستوي القطاع العام والخاص
 

إن إجمالي االستثمار  (2الجدول رقم )يستدل من 

مليار جنية  31.4القومي العام بمصر بلغ أدناه حوالي 

 105.1(، في حين بلغ أقصاه بحوالي 2000/2001عام )

 60( بمتوسط بلغ حوالي 2009/2010مليار جنية عام )

(. 2013/2014-1995/1996مليار جنية خالل الفترة )

بينما بلغ إجمالي االستثمار القومي الخاص في مصر 

جنية في عامي  مليار 20.7أدناه بحوالي 

(، بينما بلغ أقصاه 1997/1998(، )1995/1996)

( بمتوسط 2013/2014مليار جنية عام ) 165حوالي 

مليار جنية خالل فترة الدراسة. ومن  75.4بلغ حوالي 

دراسة تطور االستثمارات القومية في مصر خالل 

الفترة السالفة الذكر تبين إن إجمالي االستثمارات 

مليار جنية عام  54.9القومية قد زادت من حوالي 

مليار جنية عام  265.1( إلي حوالي 1995/1996)

مليار جنية  210.2بحوالي  بزيادة قدرت 13/2014

من إجمالي االستثمارات القومية في  %383تعادل نحو 

 (. 1995/1996عام )

زيادة االستثمارات  (4الجدول رقم )يتبين من 

مليار جنية عام  4.5الزراعية من حوالي 

مليار جنية عام  11.4( إلي حوالي 1995/1996)

مليار جنية  7.53( بمتوسط بلغ حوالي 2013/2014)

خالل الفترة موضع الدراسة، حيث ساهم كال من 

علي التوالي  %58، %42القطاع العام والخاص بنحو 

من إجمالي االستثمارات الزراعية خالل الفترة السالفة 

 الذكر. وقد بلغت نسبة مساهمة استثمارات قطاع

الزراعة من االستثمارات القومية اإلجمالية أدناها بنحو 

(، بينما بلغت أقصاها بنحو 2011/2012) عام 2.19%

( 2001/2002من االستثمارات القومية عام ) 14.22%

خالل الفترة السالفة الذكر.  %7.6بمتوسط بلغ نحو 

ومما سبق يتبين انكماش دور القطاع العام نتيجة 

 لخصخصته وإحالل القطاع الخاص بدالً منه.
 

 لزراعيرابعا: مؤشرات كفاءة االستثمار في القطاع ا
 

يعتبر المحدد الرئيسي لتحقيق االستقرار والنمو 

االقتصادي علي المدي الطويل هو توزيع االستثمارات 

علي القطاعات االقتصادية بصفة عامة، وعلي القطاع 

الزراعي بصفة خاصة و التي يتحقق معها زيادة كفاءة 

استخدام عوامل اإلنتاج وارتفاع معدل نمو الناتج 

اإلجمالي. وللوقوف علي مدي كفاءة االستثمار المحلي 

في القطاع الزراعي تم تحليل ودراسة بعض مؤشرات 

كفاءة االستثمار الزراعي وفيما يلي عرض مختصر 

 :(1)لهذه المؤشرات
 

 معدل االستثمار -1
 

معدل االستثمار هو حجم االستثمار الالزم إلنتاج 

بر عنه وحدة واحدة من الناتج في قطاع الزراعة، ويع

من خالل قسمة االستثمار علي الناتج المحلي اإلجمالي، 

وانخفاض قيمة هذا المعدل عن الواحد الصحيح يشير 

إلي كفاءة االستثمار في قطاع الزراعة، والعكس 

 .صحيح بزيادته

أن معدل االستثمار في  (5الجدول رقم )يتبين من 

عام  0.02قطاع الزراعة بلغ أدناه بنحو 

عام  0.18(، بينما بلغ أقصاه بنحو 2011/2012)

خالل فترة  0.1(، بمتوسط بلغ نحو 1997/1998)

الدراسة مما يدل علي كفاءة االستثمار في القطاع 

الزراعي ككل، كما بلغ معدل االستثمار في القطاع 

(، وأقصاه 2011/2012عام ) 0.01الخاص أدناه بنحو 

( 2001/2002(، )2000/2001عامي ) 0.01بنحو 

خالل فترة الدراسة مما يشير  0.06وسط بلغ نحو بمت

 إلي كفاءة االستثمار في القطاع الزراعي الخاص

 
  

                                                 

إبراهيم منصور)دكتور(، االقتصاد الكلي والنظرية والتطبيق،  (1)

 .1985دار المناخ للنشر، الرياض، 



345 

 اتحاد الجامعات العربيةمجلة 

 للعلـــوم الزراعيـــة
 رةـ، القاه جامعة عين شمس

 2015، 362-345 (،2) دد(، ع23)جلدم

 

 (2015يونية  2)سلم البحث فى 

 (2015يونية  9)الموافقة على البحث فى  

 

خالل الفترة  األهمية النسبية لالستثمارات الزراعية علي مستوي القطاع العام والخاص بالمليار جنية .4جدول رقم 

(1995/1996-2013/2014) 

 

 البيان

 

 

 السنة

 االستثمارات الزراعية

% مساهمة االستثمارات الزراعية في  

 االستثمارات القومية

 % قطاع عام
 قطاع

 خاص

 قطاع  اإلجمالي %

 عام

 قطاع

 خاص

 اإلجمالي

1995/1996 2.1 46.7 2.4 53.3 4.5 6.14 11.59 8.20 

1996/1997 2.5 48.1 2.7 51.9 5.2 6.20 9.57 7.59 

1997/1998 4.4 53.7 3.8 46.3 8.2 10.84 18.36 13.38 

1998/1999 3.9 46.4 4.5 53.6 8.4 11.61 14.80 13.13 

1999/2000 3.2 39.5 4.9 60.5 8.1 9.55 15.86 12.58 

2000/2001 2.9 35.4 5.3 64.6 8.2 9.24 16.46 12.89 

2001/2002 3.7 38.5 5.9 61.5 9.6 10.36 18.55 14.22 

2002/2003 3.2 50 3.2 50.0 6.4 9.28 9.52 9.40 

2003/2004 3.6 47.4 4 52.6 7.6 8.47 10.78 9.55 

2004/2005 3.2 43.2 4.2 56.8 7.4 6.39 9.05 7.67 

2005//2006 2.8 35 5.2 65.0 8.0 5.67 7.84 6.91 

2006/2007 2.4 30.8 5.4 69.2 7.8 4.14 5.55 5.02 

2007/2008 2.8 34.6 5.3 65.4 8.1 3.97 4.11 4.06 

2008/2009 2.7 39.1 4.2 60.9 6.9 2.66 4.40 3.50 

2009/2010 2.8 41.8 3.9 58.2 6.7 2.66 3.08 2.89 

2010/2011 3.3 48.5 3.5 51.5 6.8 3.78 2.47 2.97 

2011/2012 2.7 50 2.7 50.0 5.4 2.92 1.76 2.19 

2012/2013 3.0 35.7 5.4 64.3 8.4 3.13 3.71 3.48 

2013/2014 3.9 34.2 7.5 65.8 11.4 3.89 4.55 4.30 
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 7.57 9.1 6.36 7.53 57.97 4.42 42.03 3.11 المتوسط

 أعداد متفرقة ،خطة التنمية االقتصادية واالجتماعيةوزارة التخطيط،  -    (.        2جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر:
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واألسىتثمارات الزراعيىة  لتسىتثمارات القوميىة خىالل  األهمية النسبية لمساهمة الناتج المحلىى الزراعىى للنىاتج المحلىى القىومى. 2شكل رقم 

 (2014/2013-1996/1995الفترة )

 (. 4(، )3جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر:

 

النخفاض قيمة هذا المعدل عن الواحد الصحيح، بينما 

تبين أن معدل االستثمار في القطاع العام الزراعي لم 

يحقق الكفاءة خالل فترة الدراسة لزيادة قيمة هذا المعدل 

 .عن الواحد الصحيح
 

 إنتاجية الجنية المستثمر -2

 

ويتمثل في التغير في  هو مقلوب معدل االستثمار

قيمة اإلنتاج مقسوما علي اإلنفاق االستثماري، لالستفادة 

منه في تخصيص استثمارات الخطة بين القطاعين العام 

والخاص، فكلما زاد معامل إنتاجية الجنية المستثمر دل 

 ذلك علي ارتفاع الكفاءة االستثمارية في هذا القطاع.

ة الجنية أن إنتاجي (5الجدول رقم )يتضح من 

المستثمر في القطاع الزراعي الخاص بلغ أدناه بنحو 

(، 2001/2002)جنية لكل جنية مستثمر عام  9.88

(، 2011/2012عام ) 80.81لبينما بلغ أقصاه بنحو 

الدراسة، بينما بلغ  خالل فترة 25.57بمتوسط بلغ نحو 

الحد األدنى إلجمالي إنتاجية اجنية المستثمر في القطاع 

جنية لكل جنية مستثمر  5.57الزراعي اإلجمالي نحو 

جنية لكل  40.41(، وأقصاه بنحو 1998/ 1997عام )

( بمتوسط بلغ نحو 2011/2012جنية مستثمر عام )

لكل جنية مستثمر خالل الفترة السالفة  هجني 14.66

ذكر مما يدل علي أن االستثمارات في القطاع ال

الزراعي الخاص واإلجمالي بهما كفاءة، بينما تتسم 

االستثمارات في القطاع الزراعي العام باالنخفاض مما 

يدل علي عدم وجود كفاءة في هذا القطاع ويرجع ذلك 

 إلي تراجع الدخل وارتفاع تكلفة اإلنتاج.

 

 مضاعف االستثمار -3

 

عف أداة من أدوات التحليل االقتصادي يعتبر المضا

" مفهوم المضاعف kanالكلي وقد حدد االقتصادي "

" هذا المفهوم إلي Keynesian، ثم طور "1931عام 

العالقة بين االستثمار والدخل. ويقاس مضاعف 

االستثمار عن طريق التغير في قيمة الناتج المتولد من 

المعيار عن تغير االستثمار بوحدة واحدة وزيادة هذا 

الواحد الصحيح يدل علي وجود كفاءة في االستثمار 

 والعكس صحيح.

أن مضاعف االستثمار  (5الجدول رقم )يتضح من 

عام  73 في القطاع الزراعي الخاص بلغ أدناه بنحو 

عام  132(، بينما بلغ أقصاه بنحو 2010/2011)

خالل فترة  6.66(، بمتوسط بلغ نحو 2007/2008)
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مساهمة الناتج المحلي الزراعي ف ي االستثمارات القومية

 
مساهمة االستثمارات الزراعية ف
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ما بلغ الحد األدنى إلجمالي مضاعف الدراسة، بين

(، وأقصاه 2007/ 2006عام ) 90.5 –االستثمار نحو

 6.57( بمتوسط بلغ نحو 2010/2011عام ) 292بنحو 

خالل الفترة السالفة الذكر مما يدل علي أن االستثمارات 

في القطاع الزراعي الخاص واإلجمالي بهما كفاءة، 

الزراعي العام بينما تتسم االستثمارات في القطاع 

باالنخفاض مما يدل علي عدم وجود كفاءة في هذا 

 القطاع.

 

 معامل التوطن -4

 

يدل معامل التوطن علي مدي مساهمة القطاع الزراعي 

في توليد الناتج المحلي اإلجمالي وفقاً الستثمارات هذا 

القطاع ويقاس من خالل قسمة نسبة استثمارات القطاع 

اإلجمالية علي نسبة ناتج الزراعي إلي االستثمارات 

القطاع الزراعي إلي إجمالي الناتج المحلي، وعند 

تساوي هذا المؤشر بالواحد الصحيح دل ذلك علي أن 

استثمارات القطاع الزراعي تساوي مدي مساهمته في 

الناتج اإلجمالي وعندما ينخفض عن الواحد الصحيح 

دل ذلك علي أن القطاع الزراعي  حصل علي 

تقل عن مدي مساهمته في الناتج اإلجمالي  استثمارات

مما يدل علي وجود كفاءة في االستثمار لهذا القطاع 

وعندما يزيد المعامل عن الواحد الصحيح دل ذلك علي 

أن القطاع حصل علي استثمارات تفوق ما حققه من 

الناتج اإلجمالي مما يعكس عدم وجود كفاءة في 

 االستثمارات الموجهة لذلك القطاع.

لتطور معامل التوطن  (5الجدول رقم ) يتضح منو

بالقطاع الزراعي الخاص واإلجمالي خالل فترة 

عام  0.15، 0.07الدراسة قد بلغ أدناه بنحو 

عام  0.86، 0.74(، بينما بلغ أقصاه بنحو 2011/2012)

خالل  0.48، 0.37(، بمتوسط بلغ نحو 2001/2002)

فترة الدراسة علي الترتيب، مما يدل علي أن 

 االستثمارات في القطاع الزراعي الخاص واإلجمالي.

قد حصال علي استثمارات تقل عن مساهمته في الناتج 

 اإلجمالي مما يدل علي كفاءة االستثمار الموجه للقطاع
  

 (2014-1996/2013-1995خالل الفترة ) قياس كفاءة االستثمار الزراعي في مصرتطور معايير  .5جدول رقم 
 

 البيان

 

السنة   

 إنتاجية الجنية المستثمر معدل االستثمار
 مضاعف االستثمار

 معامل التوطن
معامل 

 التوظف

 قطاع

 عام

 قطاع

 خاص
 اإلجمالي

 قطاع

 عام

 قطاع

 خاص
 اإلجمالي

 قطاع

 عام

 قطاع

 خاص
 اإلجمالي

 قطاع

 عام

 قطاع

 خاص
 اإلجمالي اإلجمالي

1995/1996 10.71 0.07 0.12 0.09 15.33 8.22 0.125 5.4 4.5 23.18 0.44 0.47 0.96 

1996/1997 13.30 0.06 0.12 0.08 15.44 8.06 (0.02) 16.33 7.00 27.72 0.37 0.45 1.1 

1997/1998 22.56 0.08 0.18 0.04 11.97 5.57 0.001 3.45 1.27 46.63 0.73 0.78 1.73 

1998/1999 19.40 0.09 0.17 0.05 10.82 5.82 (0.01) 4.57 16.00 49.72 0.60 0.76 1.75 

1999/2000 15.31 0.09 0.15 0.07 10.73 6.52 (0.01) 9.75 (13.0) 44.24 0.66 0.75 1.67 

2000/2001 13.43 0.10 0.15 0.07 10.34 6.71 (0.02) 5.50 22.20 44.34 0.69 0.78 1.67 

2001/2002 67.27 0.10 0.16 0.01 9.88 6.08 (0.2) 5.83 2.41 229.14 0.74 0.86 1.93 

2002/2003 62.75 0.05 0.10 0.02 19.94 9.98 0.01 (2.04) (1.72) 261.17 0.37 0.57 1.27 

2003/2004 6.79 0.06 0.11 0.15 17.30 9.17 1.20 6.75 4.83 27.54 0.44 0.63 1.50 

2004/2005 59.26 0.06 0.10 0.02 17.90 10.18 1.19 30.00 (28.0) 229.35 0.38 0.52 1.46 

2005//2006 200.00 0.06 0.10 0.01 15.73 10.23 0.10 6.60 10.83 934.41 0.34 0.49 1.55 

2006/2007 126.32 0.05 0.08 0.01 18.50 12.81 (0.01) 90.50 (90.5) 598.48 0.24 0.36 1.49 

2007/2008 133.33 0.05 0.07 0.01 21.34 13.95 0.01 132.00 43.67 632.81 0.19 0.31 1.52 

2008/2009 108.00 0.03 0.05 0.01 32.24 19.62 (0.04) (20.27) (18.67) 403.09 0.20 0.26 1.27 

2009/2010 96.55 0.02 0.04 0.01 41.26 24.01 0.04 (85.0) 127.50 394.20 0.14 0.21 1.21 

2010/2011 100.00 0.02 0.04 0.01 54.31 27.96 0.01 (73.0) 292.00 565.79 0.11 0.20 1.18 

2011/2012 69.23 0.01 0.02 0.01 80.81 40.41 (0.01) (35.13) (20.07) 442.30 0.07 0.15 0.91 

2012/2013 66.67 0.02 0.03 0.02 45.06 28.96 0.02 9.30 8.37 457.42 0.16 0.24 1.41 

2013/2014 75.00 0.03 0.04 0.01 36.89 24.28 0.01 15.9 11.15 587.0 0.19 0.3 1.86 

 1.44 0.48 0.37 315.71 6.57 6.66 0.12 14.66 25.57 0.04 0.1 0.06 66.63 المتوسط

 بقة.)  ( تشير لتشارة السالبة وأن االستثمارات أو الناتج المحلي في السنة الحالية أقل من االستثمارات أو الناتج المحلي في السنة السا 

 ( بالملحق.2( بالدراسة، والجدول )4(، )3جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر: 
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الزراعي، بينما ارتفع معامل التوطن في القطاع 

الزراعي العام عن الواحد الصحيح مما يدل علي عدم 

 كفاءة االستثمار الموجه للقطاع الزراعي العام.

 

 معامل التوظف:  -5

 

يشير معامل التوظف إلي حجم االستثمارات في كل 

قطاع مقسوما علي إجمالي العمالة داخل كل قطاع، 

التوظف هو انعكاس التكثيف الرأسمالي في ومعامل 

القطاع وتكثيف عنصر العمل بهذا القطاع وبالتالي 

يعكس مساهمة القطاع في التوظف. وكلما انخفض هذا 

المعامل دل ذلك علي زيادة عدد العمال بنسبة أكبر من 

زيادة حجم االستثمارات وبالتالي تكون هناك فرصة 

القطاع لتوظيف عمالة لزيادة حجم االستثمارات في هذا 

 أكبر مما يساعد في تقليل حجم البطالة.

أن معامل التوظف في ( 5الجدول رقم )ويتبين من 

خالل عام  0.96قطاع الزراعة بلغ أدناه بحوالي 

( مما يدل علي إن القطاع الزراعي 1995/1996)

مكثف الستخدام رأس المال، بينما بلغ أقصاه بنحو 

خالل  1.44توسط بلغ نحو ( بم2001/2002عام ) 1.93

فترة الدراسة، أي أن معامل التوظف أرتفع قيمته عن 

الواحد الصحيح مما يدل علي أن القطاع الزراعي قطاع 

مكثف لرأس المال ويرجع ذلك إلي لسياسات التحرر 

االقتصادي واتجاه الدولة إلي الخصخصة أي االعتماد 

 األكبر علي القطاع الخاص.
 

القياسي للعوامل المؤثرة علي النموذج  خامسا:

  محددات االستثمار الزراعي في االقتصاد المصري
 

في هذا البحث تم تحديد أهم المحددات التي تؤثر في   

االستثمار الزراعي وهي الناتج المحلي الزراعي، 

الناتج المحلي اإلجمالي، الدخل الزراعي، المساحة 

الزراعية، المستصلحة، سعر الفائدة علي القروض 

العمالة الزراعية، ويمكن صياغة الدالة التي توضح هذه 

 العالقة بالصورة التالية:
INV = F( AGDP, GDP,I, RA, INT, L) 

INV= α + β1 AGDP+ β2 GDP + β3 I+ β4 RA + 
β5 INT+ β6 L  

 حيث: 

INV  =                            .االستثمار الزراعي بالمليار جنية 

AGDP = .الناتج المحلي الزراعي بالمليار جنية 

GDP  =                       .الناتج المحلي اإلجمالي بالمليار جنية 

I = الدخل الزراعي بالمليار جنية 

RA =                            .المساحة المستصلحة بالمليون فدان 

INT = .سعر الفائدة علي القروض الزراعية 

L = الزراعية بالمليون عامل. العمالة 
 

 

 المعالم اإلحصائية لمتغيرات البحث

 
نتائج التحليل  (6الجدول رقم )يتضح من 

اإلحصائي لتوصيف متغيرات الدراسة خالل الفترة 

( أن متوسط االستثمار 1995/1996-2013/2014)

مليار جنية وبلغت أقصي قيمة  7.5الزراعي بلغ حوالي 

 4.5مليار جنية، كما بلغت أقل قيمة له  11.4له حوالي 

مليار جنية. كما تبين أن متوسط الناتج المحلي الزراعي 

مليار جنية بحد أعلي بلغ حوالي  108.84بلغ حوالي 

مليار  37مليار جنية، وحد أدني بلغ حوالي  276.8

جنية. كما تشير بيانات نفس الجدول أن متوسط الناتج 

مليار جنية وكانت أعلي  740.2المحلي اإلجمالي بلغ 

مليار جنية وأقل قيمة له حوالي  1910.6قيمة له حوالي 

مليار جنية. وفيما يختص بمتوسط الدخل  214.2

مليار جنية بحد أقصي بلغ  88.29الزراعي فقد بلغ 

مليار جنية وحد أدني بلغ حوالي  179.68حوالي 

مليار جنية. بينما تبين أن متوسط كال من  41.98

حة المستصلحة وسعر الفائدة علي القروض المسا

ألف فدان،  118 الزراعية والعمل الزراعي بلغ حوالي

مليون عامل علي الترتيب بحد أقصي  5.19، 13.1%

مليون عامل  5.97، %16.5ألف فدان،  230بلغ حوالي 

 4.7للفائدة،  %11علي التوالي، وبحد أدني بلغ حوالي 

 مليون عامل زراعي.
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 (2014-1996/2013-1995توصيف متغيرات الدراسة خالل الفترة ). 6جدول رقم 

 

 المتغيرات

 

 لتوصيف

Y AGDP GDP I RA INT L 

Mean 7.53 108.84 740.20 88.29 118.00 13.03 5.19 

Minimum 4.50 37.00 214.20 41.98 0 11.00 4.69 

Maximum 11.4 276.80 1910.60 179.68 230.00 16.50 5.97 

Std.Dev 1.58 74.38 534.44 45.90 72.41 1.35 0.39 

Skewness 0.26 1.11 0.98 0.73 (0.059) 0.99 0.52 

Kurtosis 1.23 0.04 (0.27) (0.92) (0.94) 1.76 (0.75) 

 )  ( تشير لتشارة السالبة

 بالملحق (2جدول رقم )جمعت وحسبت من  المصدر:

 

كما تعكس نتائج التحليل اإلحصائي من خالل 

االنحراف المعياري أن الناتج المحلي اإلجمالي والناتج 

المحلي الزراعي والمساحة المستصلحة أكثر المتغيرات 

تقلبا مقارنة بباقي متغيرات الدراسة، بينما كان أقلهم 

مال، االستثمار الزراعي وسعر تقلبا كال من عدد الع

 الفائدة علي القروض الزراعية.

ويتضح من نتائج نفس الجدول أن كل المتغيرات 

كان التوائها موجب أي جهة اليمين فيما عدا المساحة 

المستصلحة  مما يشير إلي أن معدالت التغير بتلك 

المتغيرات موجبة، بينما المساحة المستصلحة كان 

جهة اليسار. وفيما يختص بمعامل  التوائها سالبا أي

أي أنها  3التفرطح فيتضح أن كل المتغيرات أقل من 

 .تتصف بالتفرطح

 

  توصيف النموذج القياسي لالستثمار

 

تم تقدير دالة االستثمار الزراعي في عدة صور 

ومنعا للوقوع في أي من مشاكل االقتصاد القياسي 

-Multiوبصفة خاصة مشكلة االزدواج الخطى 

collinearityومشكلة االرتباط الذاتي المتسلسل ،serial 

– autocorrelation  فقد تم إجراء اختبار ديربن

واتسون  وذلك للتأكد من عدم وجود مشكلة االرتباط 

ً للمنطق االقتصادى كان  الذاتي بين البواقي، ووفقا

أفضلهم من الناحية االقتصادية واإلحصائية الصورة 

دام األسعار الثابتة للمتغيرات الخطية، وذلك باستخ

موضع الدراسة إلزالة أثر التضخم، ويمكن التعبير عن 

 Backwardالنموذج بالشكل التالي باستخدام طريقة 

للوقوف علي أقوي المتغيرات المستقلة تأثيرا علي 

 المتغير التابع

INV= 10.01+0.413 AGDP+0.04 GDP+0.03 I +  

(5.3)  *    (2.4)*     (0.3)    

3.2 RA– 0.17 INT – 1.88 L 

 (2.2) *     (- 2.7) *      (- 2.3)   *  

F= 22.5    **R2= 0.92  R2¯=0.88    D.W= 2.6 

مىىىن  %88وتوضىىىح مؤشىىىرات النمىىىوذج أن نحىىىو 

التغيىىرات فىىي قيمىىة االسىىتثمارات فىىي القطىىاع الزراعىىي 

يفسىىرها المتغيىىرات المتمثلىىة فىىي كىىال مىىن النىىاتج المحلىىي 

الزراعىىي، النىىاتج المحلىىي اإلجمىىالي، الىىدخل الزراعىىي، 

المسىىىاحة المستصىىىلحة، سىىىعر الفائىىىدة علىىىي القىىىروض 

الزراعيىىة، حجىىم العمالىىة الزراعيىىة حيىىث تبىىين معنويىىة 

د المسىىىتوي االحتمىىالي اإلحصىىىائي النمىىوذج المقىىىدر عنىى

، وفيمىىىا يخىىىتص بمعنويىىىة المعىىىامالت فتبىىىين مىىىن 0.05

المعادلىىة السىىابقة أن كىىال مىىن النىىاتج المحلىىي الزراعىىي، 

النىىاتج المحلىىي اإلجمىىالي، المسىىاحة المستصىىلحة، سىىعر 

الفائىىدة علىىي القىىروض الزراعيىىة، العمالىىة الزراعيىىة قىىد 

ثبىىت معنويىىاتهم إحصىىائياً، بينمىىا لىىم تثبىىت معنويىىة الىىدخل 

ي االحتمالي اإلحصائي، وبالرغم الزراعي لذات المستو

من عدم معنوية هذا المتغير إال أن اإلشارات للمتغيىرات  

المسىىتقلة بىىدت منطقيىىة ومتفقىىة مىىع المنطىىق االقتصىىادي، 

حيىىث يتضىىح أن قيمىىة االسىىتثمارات الزراعيىىة تتناسىىب 

عكسىىىىيا مىىىىع كىىىىال مىىىىن سىىىىعر الفائىىىىدة و حجىىىىم العمالىىىىة 
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Residual Autocorrelations for Col_1

Constant mean = 3.11053
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ي القىروض حيث أن انخفاض سعر الفائدة عل الزراعية،

يىؤدي إلىي  %1الزراعية وحجم العمالة الزراعية بنحىو 

 1.88،  0.17زيىىىىادة االسىىىىتثمارات الزراعيىىىىة بحىىىىوالي 

مليار جنية علي الترتيب، حيث أن انخفاض سعر الفائدة 

علىىىي القىىىروض الزراعيىىىة يىىىؤدي إلىىىي تنشىىىيط حركىىىة 

االسىىتثمارات الزراعيىىة، لىىذلك يجىىب أن ترتفىىع مرونىىة 

لسعر الفائدة علي القىروض الزراعيىة  االستثمار بالنسبة

حيث أنىه كلمىا زاد التغيىر فىي االسىتثمار زاد التغيىر فىي 

الىىىدخل بنسىىىبة أكبىىىر. كمىىىا يرجىىىع االنخفىىىاض فىىىي حجىىىم 

العمالىىة الزراعيىىة إلىىي التوسىىع فىىي اسىىتخدام التكنولوجيىىا 

في القطاع الزراعي، حيث أن التقدم التكنولىوجي يىؤدى 

شىىجع المسىىتثمر علىىى إلىىى خفىىض تكىىاليف اإلنتىىاج ممىىا ي

اسىىتخدام التكنولوجيىىا بىىدالً مىىن العمالىىة وبالتىىالي يىىزداد 

عرض العمالة ومن ثم تنخفض أجور العمالة الزراعية. 

كما يتضح مىن مؤشىرات النمىوذج المقىدر أن زيىادة كىال 

مىىن النىىاتج المحلىىي الزراعىىي والنىىاتج المحلىىي اإلجمىىالي 

مارات يؤدي إلي زيادة االسىتث %1والدخل القومي بنحو 

مليىىىون جنيىىىة علىىىي   30، 40، 413الزراعيىىىة بحىىىوالي 

الترتيب، كما تبين أن زيىادة المسىاحة المستصىلحة بنحىو 

مليىون  3.2يىؤدي إلىي زيىادة االسىتثمارات بحىوالي  1%

جنية كما يتضح من النتائج أن ارتفاع سىعر الفائىدة علىي 

القىىىىىروض الزراعيىىىىىىة يىىىىىؤدى إلىىىىىىى تراجىىىىىع حركىىىىىىة 

 االستثمارات الزراعية

 

 التنبؤ باالستثمار الزراعي:
 
 

فىىىي هىىىذا الجىىىزء تىىىم التنبىىىؤ بكىىىل مىىىن االسىىىتثمار 

الزراعىىي العىىام والخىىاص واإلجمىىالي حيىىث تىىم اسىىتخدام 

، وهىىىىى نمىىىىاذج تنبىىىىؤ تكامىىىىل (ARIMA)نمىىىىاذج التنبىىىىؤ 

 Auto Regressive“الوسط المتحرك  -االنحدار الذاتى 

Integrated Moving Average” و ذلىىك باإلسىىتعانه .

وتىىم اختيىىار النمىىوذج األفضىىل  Statgraphicsببرنىىامج 

واألكفىىىاء لدراسىىىة السالسىىىل الزمنيىىىة للتنبىىىؤ المسىىىتقبلي 

للفتىىرة الزمنيىىة المىىراد التنبىىؤ بهىىا ويىىتم التأكىىد مىىن كفىىاءة 

النمىىوذج مىىن خىىالل معيىىار أقىىل قيمىىة للجىىذر التربيعىىي 

ألفضىل ( ألنه المعيار اRMSEلمتوسط مربعات الخطأ )

 للتقدير. 

: بدراسىة االسىتثمار التنبؤ باالستثمار الزراعي العاام. 1

الزراعي العام كمتغير تىابع وعنصىر الىزمن كمتغيىر 

-2014/2015مستقل للسلسىة الزمنيىة خىالل الفتىرة )

أن نمىىىىىىوذج  (7جاااااادول )(،  يوضىىىىىىح 2016/2017

(ARIMA)  من أفضل تلك النماذج، وذلىك ألن معيىار

RMSE  حيىث بلىغ  كان أقل مىا يمكىن لىذلك النمىوذج

حيىىث أشىىتمل النمىىوذج بالنسىىبة للبيانىىات  ،0.48نحىىو 

 [AR(1)]السىنوية علىىى فتىىرة تىأخير لالنحىىدار الىىذاتي 

، وقد ثبتىت [MA(2)]وفترتين تأخير للوسط المتحرك 

، مع اسىتقرار 0.05المعنوية اإلحصائية عند مستوى 

شىىارت نتىىائج وقىىد أ (،3بالشااكل رقاام ) كمىىاالسلسىىلة 

باالسىىىتثمار الزراعىىىي  (10بجااادول )التنبىىىؤ الىىىواردة 

حيث تبين أنه من المتوقىع أن يصىل  العام فى مصر،

( بحىىىوالي 2016/2017االسىىىتثمار أدنىىىاه فىىىي عىىىام )

 4.47وحىىد أقصىىي قىىدر بحىىوالي مليىىار جنيىىة،  1.88

تبىىىين أنىىىه مىىىن (. و2014/2015مليىىىار جنيىىىة عىىىام )

، 3.01، 3.4االستثمار العام حوالي المتوقع أن يصل 

 مليار جنية خالل فترة التوقع علي الترتيب. 3.04
 

 ARIMA وذجـــدام نمــؤ  باستخــالتنب. 7جدول رقم 

                             العام            لتستثمار (2.0.1)

                              
 المعامالت

 
معامل الخطأ  التقدير

 القياسي
 ت
 

 المعنوية

AR (1) 0.67 0.33 2.01 0.05 
MA 
(1) 

0.44 0.39 1.12 0.28 

MA 
(2) 

0.51 0.9 2.01 0.05 

    1.03 الثابت

 (4جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر:
 لتستثمار العام. 3 شكل رقم

 وذجـــــىىىـدام نمــــــىىىـؤ  باستخـــــىىىـالتنب. 8جااادول رقااام 
ARIMA (2, 1, 2 )لالستثمار الخاص 

 المعنوية تمعامل الخطأ  التقدير المعامالت
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 القياسي

AR (1) 1.13 0.18 6.34 0.00 

AR (2) (0.81) 0.16 (4.97) 0.00 

MA (1) 1.78 0.10 30.7 0.00 

MA (2) (0.81) 0.10 (14.67) 0.00 

 (4جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر:
 

 
     لتستثمار الخاص . 4شكل رقم

 (4جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر:

 
                           

: بدراسىىة االسىىتثمار التنباؤ باالسااتثمار الزراعااي الخاااص .1

الزراعىىي الخىىاص كمتغيىىر تىىابع وعنصىىر الىىزمن كمتغيىىر 

-2014/2015مسىىىتقل للسلسىىىة الزمنيىىىة خىىىالل الفتىىىرة )

أن نمىىىىىىىىىوذج ( 8جااااااااادول )(،  يوضىىىىىىىىىح 2016/2017

(ARIMA)  مىىن أفضىىل تلىىك النمىىاذج، وذلىىك ألن معيىىار

RMSE  حيىث بلىغ نحىو كان أقل ما يمكن لذلك النمىوذج 

حيىىث أشىىتمل النمىىوذج بالنسىىبة للبيانىىات السىىنوية  ،0.88

وفتىىرتين  [AR(2)]علىىى فتىىرتين تىىأخير لتنحىىدار الىىذاتي 

، وقىىد ثبتىىت المعنويىىة [MA(2)]تىىأخير للوسىىط المتحىىرك 

ع اسىتقرار السلسىلة كمىا ، م0.05اإلحصائية عند مستوى 

بجدول  ، وقد أشارت نتائج التنبؤ الواردة(4بالشكل رقم )

حيث تبىين  ( باالستثمار الزراعي الخاص فى مصر،10)

االسىىىتثمار أدنىىىاه فىىىى عىىىام أنىىىه مىىىن المتوقىىىع أن يصىىىل 

وحىد أقصىي مليار جنيىة،  0.47( بحوالي 2016/2017)

(. 2014/2015مليىىىار جنيىىىة عىىىام ) 8.11قىىىدر بحىىىوالي 

االستثمار الخىاص حىوالي تبين أنه من المتوقع أن يصل و

مليار جنية خالل فتىرة التوقىع علىي  2.65، 3.99، 6.14

 الترتيب.
 

 

  التنبؤ باالستثمار الزراعي اإلجمالي
 

بدراسة االستثمار الزراعي اإلجمالي كمتغير تابع 

وعنصر الزمن كمتغير مستقل للسلسة الزمنية خالل 

( 9جدول )(، يوضح 2016/2017-2014/2015الفترة )

من أفضل تلك النماذج، وذلك ألن  (ARIMA)أن نموذج 

حيث بلغ  كان أقل ما يمكن لذلك النموذج RMSEمعيار 

حيث أشتمل النموذج بالنسبة للبيانات  ،1.11 نحو

 [AR(2)]السنوية على فترتين تأخير لتنحدار الذاتى 

تت ، وقد ثب[MA(1)]وفترة تأخير للوسط المتحرك 

، مع استقرار 0.05المعنوية اإلحصائية عند مستوى 

وقد أشارت نتائج التنبؤ  (،5كما بالشكل رقم )السلسلة 

باالستثمار الزراعي اإلجمالي فى  (10الواردة بجدول )

االستثمار حيث تبين أنه من المتوقع أن يصل  مصر،

مليار جنية،  2.94( بحوالي 2016/2017أدناه فى عام )

مليار جنية عام  12.52وحد أقصي قدر بحوالي 

تبين أنه من المتوقع أن يصل (. و2014/2015)

مليار  5.79، 7.64 ،10.04االستثمار اإلجمالي حوالي 

 .جنية خالل فترة التوقع علي الترتيب
 
 

ARIMA (2.0.1 ) التنبؤ  باستخدام نموذج. 9جدول رقم 

 لالستثمار اإلجمالي

 التقدير المعامالت
معامل الخطأ 

 القياسي
 المعنوية ت

AR (1) 1.21 0.20 5.99 0.00 

AR (2) (0.77) 0.16 (4.70) 0.00 

MA (1) 1.01 0.03 32.01 0.00 

       4.29    

 )  ( تشير لتشارة السالبة

 (4جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر:

 
 لتستثمار اإلجمالي. 5شكل رقم 

 (4جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر:

التنبؤ لالستثمار العام والخاص . 10جدول رقم 
خالل الفترة  واإلجمالي في جمهورية مصر العربية

(2014/2015-2016/2017) 

Residual Autocorrelations for B.Col_1

ARIMA(2,1,2)

0 2 4 6 8

lag

-1

-0.6

-0.2

0.2

0.6

1

A
u

to
c
o

rr
e

la
ti
o

n
s

Residual Autocorrelations for Col_1

ARIMA(2,0,1) with constant
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     غ    
      ؤ ف         ؤ

  ح  

     ي

  ح  

     ي

 

 ال       

   ع  

2014/2015 3.4 2.22 4.47 

2015/2016 3.01 1.91 4.11 

2016/2017 3.04 1.88 4.21 

 

 ال       

     ص

2014/2015 6.14 4.17 8.11 

2015/2016 3.99 1.90 6.07 

2016/2017 2.65 0.45 4.87 

 

 ال       

       ي

2014/2015 10.04 7.56 12.52 

2015/2016 7.64 5.11 10.16 

2016/2017 5.79 2.94 8.64 

 (. 4جمعت وحسبت من الجدول رقم ) المصدر:

 الملخص والتوصيات
 

القطاع الزراعي يسىهم أوضحت النتائج البحثية أن 

مىىىىن النىىىىاتج المحلىىىىى كمتوسىىىىط للفتىىىىرة  %15.4بنحىىىىو 

( وهىىىىىىذه النسىىىىىىبة ضىىىىىىئيلة 1995/1996-2013/2014)

مقارنة بباقي القطاعات االقتصىادية، كمىا تبىين انخفىاض 

االسىىتثمارات القوميىىة  نسىىبة االسىىتثمارات الزراعيىىة إلىىي

ممىىا يىىؤثر علىىي مسىىاهمة القطىىاع الزراعىىي فىىي النىىاتج 

 القومي وبالتالي علي التنمية االقتصادية.

أن قطىاع الزراعىة يسىهم وقد تبين من نتائج البحث 

مىىن إجمىىالي االسىىتثمارات فىىي القطاعىىات  %5.6بنحىىو 

االقتصادية المختلفىة وهىي بىذلك تحتىل المرتبىة السادسىة 

مىىىىن حيىىىىث األهميىىىىة النسىىىىبية، وأن اسىىىىتثمارات قطىىىىاع 

مىىىىن إجمىىىىالي  %11.96الزراعىىىىة قىىىىد سىىىىاهمت بنحىىىىو 

مىن  %10.42االستثمارات فىي القطىاع السىلعي، وبنحىو 

مىىىىىىن إجمىىىىىىالي  %5.6إجمىىىىىىالي الخىىىىىىدمات، وبنحىىىىىىو 

 ثمارات القومية.االست

كمىىا اتضىىح مىىن البحىىث انخفىىاض كفىىاءة االسىىتثمار 

القومي المصري في القطاع العام، في حين تبين ارتفىاع 

الكفىىاءة فىىى اسىىتثمارات القطىىاع الخىىاص، وقىىد تبىىين أن 

خىالل فتىرة  66.63متوسط معدل االسىتثمار بلىغ حىوالي 

 0.1، 0.06طىاع العىام، بينمىا بلىغ حىوالي الدراسة في الق

اع الخىىاص وإجمىىالي قطىىاع الزراعىىة خىىالل الفتىىرة للقطىى

السالفة الىذكر علىي الترتيىب، حيىث أن معىدل االسىتثمار 

الزراعي فىي القطىاع الخىاص وإجمىالي قطىاع الزراعىة 

كىىان أقىىل مىىن الواحىىد الصىىحيح وذلىىك النخفىىاض قيمىىة 

االسىىىتثمار الالزمىىىة إلنتىىىاج وحىىىدة واحىىىدة مىىىن النىىىاتج 

 الزراعي.

تاجيىة الجنيىة المسىتثمر فىي بينما تبين أن متوسىط إن

خىىالل فتىىرة  0.04القطىىاع الزراعىىي العىىام بلىىغ حىىوالي 

فىىىي القطىىىاع  14.66، 25.57الدراسىىىة، بينمىىىا بلىىىغ نحىىىو 

الزراعي الخاص وعلي مستوي القطىاع الزراعىي ككىل 

علي الترتيب ومن ذلك يتضح ارتفاع قيمة إنتاجية وحدة 

االسىىىتثمار الزراعىىىي فيهمىىىا. كمىىىا أتضىىىح أن مضىىىاعف 

 0.12االسىتثمار فىي القطىاع الزراعىي العىام بلىغ حىوالي 

فىىي  6.57، 6.66خىىالل فتىىرة الدراسىىة، بينمىىا بلىىغ نحىىو

الخىىىىاص وعلىىىىي مسىىىىتوي القطىىىىاع  القطىىىىاع الزراعىىىىي

الزراعىىي ككىىل علىىي الترتيىىب، وتتسىىم االسىىتثمارات فىىي 

القطىاع الزراعىىي العىىام باالنخفىىاض ممىىا يىىدل علىىي عىىدم 

وجىىود كفىىاءة فىىي هىىذا القطىىاع ويرجىىع ذلىىك إلىىي تراجىىع 

الدخل وارتفاع تكلفة اإلنتاج. أما بالنسبة لمعامل التوطن 

ينمىا بلىغ نحىو ، ب315.7فبلغ متوسط القطاع العام حوالي 

خىىىالل فتىىىرة الدراسىىىىة لالسىىىتثمارات فىىىىي  0.48، 0.37

القطاع الزراعي الخاص واإلجمالي مما يىدل علىي أنهىم 

قد حصال علي استثمارات تقل عىن مسىاهمته فىي النىاتج 

 اإلجمالي مما يدل علي كفاءة االستثمار الموجه لهما. 

كما اتضح أن معامىل التوظىف فىي قطىاع الزراعىة 

م رأس المىىىال أي أن معامىىىل التوظىىىف مكثىىىف السىىىتخدا

ارتفعىىت قيمتىىه عىىن الواحىىد الصىىحيح وقىىد يرجىىع ذلىىك 

لسياسىىىىات التحىىىىرر االقتصىىىىادي واتجىىىىاه الدولىىىىة إلىىىىي 

 الخصخصة أي االعتماد األكبر علي القطاع الخاص. 

كما تبين من دراسة أهم محددات االستثمار 

الزراعي في مصر أن قيمة االستثمارات الزراعية 

يا مع كال من سعر الفائدة علي القروض تتناسب عكس

الزراعية وحجم العمالة الزراعية، حيث أن انخفاض 

كالً من سعر الفائدة علي القروض الزراعية وحجم 

يؤدي إلي زيادة  %1العمالة الزراعية بنحو 

مليار جنية  1.88، 0.17االستثمارات الزراعية بحوالي 

الة علي الترتيب، ويرجع االنخفاض في حجم العم

الزراعية إلي التوسع في استخدام التكنولوجيا في 

القطاع الزراعي. كما اتضح من مؤشرات النموذج 

المقدر أن زيادة كال من الناتج المحلي الزراعي والناتج 

يؤدي إلي  %1 المحلي اإلجمالي والدخل القومي بنحو

 30، 40، 413زيادة االستثمارات الزراعية بحوالي 

ترتيب، كما تبين أن زيادة المساحة مليون جنية علي ال

يؤدي إلي زيادة االستثمارات  %1المستصلحة بنحو 

 مليون جنية. 3.2بحوالي 
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من  ARIMAكما اتضح من البحث أن نموذج 

أفضل نماذج التنبؤ المقدرة لالستثمار الزراعي في 

القطاع  العام والخاص واإلجمالي حيث تبين أنه من 

الزراعي في القطاع العام المتوقع أن يصل االستثمار 

مليار جنية علي الترتيب  3.04، 3.01، 3.4إلي حوالي 

 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015لألعوام 

علي الترتيب، في حين يتوقع أن يصل االستثمار 

، 3.99، 6.14الزراعي في القطاع الخاص إلي حوالي 

مليار جنية لنفس سنوات التنبؤ علي الترتيب.  2.65

بينما يصل االستثمار الزراعي اإلجمالي إلي حوالي 

مليار جنية لألعوام السابق ذكرها  5.79، 7.64، 10.04

 علي الترتيب. 

في ضوء النتائج التي توصل اليهاا البحاث فهناو يوصاي 

 باألتي:

إمداد واضعي السياسات ومتخذي القىرار بالعديىد . 1

ن الدراسات والبحىوث فىي مجىال االسىتثمارات م

الكلية بصفة عامة والزراعيىة بصىفة خاصىة فىي 

المشىىىىروعات التىىىىي تحقىىىىق أعلىىىىي انتاجيىىىىة مىىىىن 

االستثمارات في االقتصاد القومي والزراعي مع 

إعطىىىاء األوليىىىة لتسىىىتثمارات فىىىي المشىىىروعات 

 الزراعية التي تسهم في األمن الغذائي.

توزيىىىىع اإلسىىىىتثمارات علىىىىي المشىىىىروعات فىىىىي . 2

المحافظىىىىات أو المنىىىىاطق والتىىىىي يتحقىىىىق معهىىىىا 

اإلسىىىىتقرار والتنميىىىىة وذلىىىىك يىىىىؤدي إلىىىىي رفىىىىع 

 مؤشرات كفاءة اإلستثمار. 

العمىىل علىىي خفىىض الضىىرائب أو تقىىديم إعفىىاءات . 3

ذلىىىك مىىىن تنشىىىيط االقتصىىىاد القىىىومي ولضىىىريبية 

خىىىالل تصىىىميم سياسىىىات ضىىىريبية واسىىىتثمارية 

، وصىىىدور قىىىانون موحىىىد لالسىىىتثمارات ةمتميىىىز

والشىىركات ممىىا يعمىىل علىىي زيىىادة اإلنتىىاج مىىن 

 السلع والخدمات لدفع عجلة التنمية االقتصادية.  

وضىع لليىىات مثلىىي لسياسىة استصىىالح األراضىىي . 4

متضمنة مناطق االستصالح وأولوياتهىا علىي أن 

يؤخىىىىذ فىىىىىي االعتبىىىىار الشىىىىىركات االسىىىىىتثمارية 

مىىىن شىىىباب الخىىىريجين الزراعيىىىة مىىىع دمىىىج كىىىل 

وصغار المنتجين الزراعيين في تعاونيات كبيىرة 

 تدعمها الدولة.

العمل علي قيىام بنىك التنميىة واالئتمىان الزراعىي . 5

بالىىىدور المنىىىوط بىىىه مىىىن تىىىوفير التمويىىىل الىىىالزم 

لألنشطة الزراعية وتسىهيل حصىول المىزارعين 

علىىي القىىروض بفائىىدة منخفضىىة ممىىا يىىؤدي إلىىي 

 وبالتالي زيادة الدخل الزراعي. زيادة االستثمار

توحيىىد الجهىىات المسىىئولة عىىن إصىىدار البيانىىات . 6

 حتىالخاصة باالستثمارات في مصر بشكل عام 

خريطىة اسىتثمارية  من رسميتمكن صناع القرار 

  .واضحة

تحفيز المشروعات االستثمارية الزراعية، مع 

اإلعداد لمؤتمر استثماري زراعي موسع علي نطاق 

لي للوقوف علي المشاكل االستثمارية وإيجاد محلي ودو

 .لليات لحلها

 عــــــــــــلمراجا
 

االقتصاد الكلي والنظرية  .1985 إبراهيم منصور

 والتطبيق، دار المناخ للنشر، الرياض.

النشرة االقتصادية، أعداد البنك األهلي المصري، 

 متفرقة، القاهرة.

-1995 المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز 

 الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة.. 2013

دراسة كفاءة االستثمار في  .2008أماني علي محمد 

المجلة المصرية القطاع الزراعي المصري، 

لالقتصاد الزراعي، المجلد الثامن عشر، العدد 

 .709-695ص ص  .2008الثالث، سبتمبر 

تقييم كفاءة االستثمارات السلعية  .2006حافظ دويدار

في االقتصاد المصري مع التركيز علي القطاع 

الزراعي، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، 

المجلد السادس عشر، العدد األول، مارس، ص 

 .184-163ص

التحليل االقتصادي الكلي،  .1997محمد يحي عويس 

، دار النشر عين كلية التجارة، جامعة عين شمس

 شمس

دراسة اقتصادية  .2014وائل العبد وأخرون 

لالستثمارات الزراعية وإنتاجيتها المستهدفة في 

مجلة العلوم االقتصادية القطاع الزراعي، 

الخامس العدد  واالجتماعية الزراعية، المجلد

 .183-171، ص ص 2014الثاني، فبراير 

المالمح االقتصادية . 2013محمد شطا وآخرون 

للسلوك االستثماري في القطاع الزراعي المصري 

في ضوء المتغيرات االقتصادية المحلية والعالمية، 



 361                       لبعض محددات االستثمار الزراعي في مصردراسة إقتصادية  

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 23(2), 2015 

مجلة اتحاد الجامعات العربية للعلوم الزراعية، 

جامعة عين شمس، المجلد الواحد والعشرون، 

 .57-41، ص ص 2013العدد األول، 

مارات االستث. 2007هدي محمد رجب وأخرون 

المحلية واألجنبية في قطاع الزراعة وأثرها علي 

المجلة المصرية لالقتصاد  التنمية الزراعية،

المجلد السابع عشر، العدد الرابع، الزراعي، 

 .1146-1133، ص ص 2007ديسمبر 

خطة التنمية االقتصادية  . 2013-1995وزارة التخطيط

 .واالجتماعية، أعداد متفرقة

 
 

 المــــالحـــق

 تطور االستثمارات موزعة علي القطاعات االقتصادية بالمليار جنية. 1ملحق رقم 

 (2013/2014-1995/1996خالل الفترة )

 البيان          

 السنة
 التشييد الكهرباء البترول الصناعة الزراعة

الخدمات 

 االجتماعية

الخدمات 

 اإلنتاجية

 اإلجمالي

 العام

1995/1996 4.5 8.5 6.3 3.7 0.767 16.5 14.6 54.9 

1996/1997 5.2 9.5 9.7 3.9 1.2 19.0 20.0 68.5 

1997/1998 8.2 5.8 9.1 4.9 1.4 18.3 13.6 61.3 

1998/1999 8.4 9.8 6.7 3.1 1.4 21.0 13.6 64.0 

1999/2000 8.1 6.2 8.3 3.5 1.7 22.7 13.9 64.4 

2000/2001 8.2 5.8 7.6 4.1 1.7 22.5 13.7 63.6 

2001/2002 9.6 6.7 7.4 4.8 1.9 23.9 13.2 67.5 

2002/2003 6.4 7.3 8.6 3.9 1.9 25.0 15 68.1 

2003/2004 7.6 6.0 12.7 7.3 1.1 30.4 14.5 79.6 

2004/2005 7.4 12.7 17.2 8.0 1.2 35.1 14.9 96.5 

2005//2006 8.0 14.5 26.3 7.9 4.1 40.1 14.8 115.7 

2006/2007 7.8 42.0 27.0 7.6 2.5 47.7 20.7 155.3 

2007/2008 8.1 42.3 36.6 10.7 3.3 69.7 28.8 199.5 

2008/2009 6.9 29.7 38.2 15.6 3.8 69.1 33.8 197.1 

2009/2010 6.7 25.5 61.3 15.9 4.2 84.0 34.2 231.8 

2010/2011 6.8 23.8 44.7 16.9 5.8 100.3 30.8 229.1 

2011/2012 5.4 22.5 62.4 18.4 1.7 108.6 27.1 246.1 

2012/2013 8.4 25.1 63.5 15.7 3.3 92.0 33.6 241.6 

2013/2014 11.4 41.6 39.5 13.4 2.6 97.7 58.9 265.1 

 135.2 22.6 49.7 2.4 8.91 25.95 18.2 7.53 المتوسط

 وزارة التخطيط، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، أعداد متفرقة. المصدر:
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 *تطور بعض المتغيرات االقتصادية باألسعار الحقيقية. 2ملحق رقم  

 (2013/2014-1995/1996خالل الفترة )

 

 البيان 

 

 السنة

 

االستثمار 

  *الزراعي

 )مليار جنية(

 

الناتج 

 المحلي 

  *الزراعي

 )مليار جنية(

 

الناتج 

 المحلي 

  *اإلجمالي

 )مليار جنية(

 

 الدخل

  *الزراعي

 )مليار جنية(

 

 المساحة 

 المستصلحة

 )مليون فدان(

 

 سعر 

 الفائدة

)%( 

 

 عدد العمال

 )مليون عامل(

1995/1996 1.33 10.91 63.19 12.382 0.142 16.5 4.69 

1996/1997 1.43 11.52 67.94 12.605 0.125 15.6 4.69 

1997/1998 2.24 12.46 72.73 12.841 0.114 13.8 4.75 

1998/1999 2.26 13.16 76.05 12.858 0.153 13 4.8 

1999/2000 2.14 13.96 83.45 12.681 0.18 13 4.86 

2000/2001 2.13 14.29 86.39 13.109 0.19 13.2 4.92 

2001/2002 2.43 14.80 89.89 12.850 0.186 13.3 4.97 

2002/2003 1.49 14.91 91.11 12.508 0.137 13.8 5.02 

2003/2004 1.53 14.01 91.70 12.156 0.156 13.5 5.08 

2004/2005 1.36 13.85 93.16 12.607 0.179 13.4 5.08 

2005//2006 1.40 14.31 101.70 14.443 0.149 13.1 5.16 

2006/2007 1.30 16.63 118.22 15.458 0.153 12.6 5.24 

2007/2008 1.24 17.37 131.44 15.732 0.23 12.5 5.33 

2008/2009 0.87 17.08 125.39 14.672 0.095 12.3 5.43 

2009/2010 0.78 18.62 133.13 15.823 0.022 12 5.55 

2010/2011 0.70 19.70 135.71 14.303 0.015 11 5.75 

2011/2012 0.50 20.33 140.57 14.045 0.016 11 5.95 

2012/2013 0.77 22.16 152.77 16.364 0.016 12 5.97 

2013/2014 1.03 25.10 173.22 14.841 0.016 12 6.12 

 وزارة التخطيط، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، أعداد متفرقة. المصدر:

  86/1987تشير لألرقام القياسية لسنة األساس. 

 

 

 


