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 زــــــــــــــــالموجـ
 

ة لخطررررر  رررررررررررر هرررررم ا دلائ الرئيسي يعتبرررررر االررررررت مار  حرررررد
التنميرررة االقتصرررادية لاالجتما يرررة مرررن اجررر،   قيرررق  هررردا  ا  
ليتوقررن احرراا ريارررائ التنميررة علرري عرردة عوامرر، مررن  ين ررا 
ححرررم االررررت مارائ لكورررااة  وايع رررا  ررري المحررراالئ المختلورررة 

لبررررررررراما االرررررررررت مار ليسررررررررتدعي تلرررررررر      تم رررررررري  طرررررررر  
الموضرررروعة مررررل قرررردرة الدللررررة علرررري االرررررتخدا  الوعررررا  لتلرررر  
االررررت مارائ   كمرررا يعتبرررر االررررت مار الزراعررري  حرررد الوررررائ، 
ا رارررررررية لنحرررررراا التنميررررررة الزرا يررررررة حيرررررر  يعتبررررررر الركيررررررزة 
ا رارية لزيادة اإلاتاج لكذل  ايرادة الرد ، ل لرق المزيرد مرن 

تغيررر متررد ق لررف دلر  عررا   رررص العمرر، ليعتبررر االرررت مار م
 ررري ايحررراد ال لرررو  لم رررال، االقتصررراد المصرررر    ررر   عرررن 
ارررتيعاب قرردر مررن القرروة الر رررية ةيررر العاملررة  مررا يسرر م  رري 

 االررت مار الزراعري ال كرومي ال د من م كلة الرطالة  لايرادة
ل ررررت مارائ الخافرررة  ررري فرررورة م ررررلعائ  يورررتل المحرررا 

الصرررادرائ  ج لمرررن زرررم ايرررادةااتاجيرررة  سررراهم  ررري ايرررادة اإلاترررا
لال د من الواردائ  ما يؤد  لت سرين الميرزا  الزراعري لايرادة 

لالورررررد  لالررررذ  يررررنعكس  رررردلر  علرررري ايررررادة  الررررد ، القررررومي
ارررت مارائ جديرردة   المررد رائ لالترري  ررؤد   رردلرها الرري  لررق

ليمكرررررن القرررررو     اررررررترا يحية التنميرررررة الزرا يرررررة  ررررري مصرررررر 
دالئ امرو االررت مار ررواا كرا    دف الي   رحيل لايرادة معر

اررررت مار عرررا  مملررروأ للدللرررة  ل اررررت مار  ررراص يسررراهم  ررري 
ايرررررادة  اإلاتاجيرررررة ل  سرررررين البنيرررررة ا راررررررية ال امرررررة ل يرررررا  
الم رررررلعائ االرررررت مارية لهررررذا يررررؤد  الرررري ايررررادة ا ا ررررطة 
االرررررت مارية عررررن فريررررق اضررررا ة م رررررلعائ جديرررردة دا رررر، 

يحية التنمية الزرا ية  ري   دف ارترا  البنيا  االقتصاد .
مصرر الري   رحيل لايرادة معردالئ امرو االررت مار ررواا 

لررا  ارررت مار عررا  مملرروأ للدللررة  ل القطاعررائ اال ررر  
التي  ساهم  ي ااتاجية القطاع الخاص لالبنية ا رارية 
ال امررررة ل يررررا  الم رررررلعائ اإلاتاجيررررة لهررررذا يررررؤد  الرررري 

ا ة م ررلعائ ايادة ا ا طة االرت مارية عن فريق اض
ااتاجية جديدة  عم، علي  نويرل القاعردة اإلاتاجيرة دا ر، 
البنيررررررررا  االقتصرررررررراد   لعلرررررررري الرررررررررةم مررررررررن التغيرررررررررائ 
االقتصررادية المتتاليررة  الترري مررر   ررا االقتصرراد المصررر  
 ال اارف مررا اا  هنراأ  رررافؤ  ري د ررل عحلرة االرررت مارائ 
الزرا يرررة ال كوميرررة مرررل لجرررود  نررراق  لاضرررل لملمرررو  

رررررررت مارائ الموج ررررررة للقطرررررراع الزراعرررررري مقاراررررررة  رررررري اال
 القطاعرررائ اال رررر  ممرررا  زرررر تلررر    رررك، لاضرررل علررري 
 داا القطراع الزراعرري لمررن زررم ااخوررال معرردالئ التنميررة 

ممرررررا رررررربق يتبرررررين مرررررن معادلرررررة  الزرا يرررررة  ررررري مصرررررر.
االررررت مار الزراعررري االجمرررالي    هرررذا االررررت مار يتزايرررد 

يررررررررادة لكرررررررر، ا  %2..1  % 1..1  % 1.21 معررررررررد  
 رررري كرررر   مررررن  الصررررادرائ الزا يررررة لالنررررا ا  %1 نسرررررة 

الم لرررري الزراعرررري االجمررررالي  رررري العررررا  السررررا ق لالررررد ، 
الزراعي  ي العا  السا ق لك، من م علر  التر ير    ينمرا 
يتنررررراق  االررررررت مار الزراعررررري االجمرررررالي  نسررررررة  لغررررر  

لكررررررر، ايرررررررادة  ررررررري عحرررررررز   %1.20ل %1..1حررررررروالي 
.       %1رف  نسرررررة الميررررزا  الزراعرررري لرررررعر الصرررر

 ل ررر المتغيرررائ  ررازيرا   رري االرررت مار الزراعرري االجمررالي 
 رري رررنة معينررة كررا  النررا ا الم لرري الزراعرري  رري السررنة 
السرررررا قة   زرررررم  يمرررررة الرررررد ، الزراعررررري   زرررررم الصرررررادرائ 
الزرا يررة.  لقررد زبترر  المعنويررة اإلحصررائية ل ررذ  الع قررة 

ج ككررر،   كمرررا زبتررر  معنويرررة النمررروت.1.1عنرررد مسرررتو  
مررررررن التغيرررررررائ ال ادزررررررة  رررررري  %.9ل بررررررين    حرررررروالي 

 االرت مار ال  العوام، رالوة الذكر .

http://ajs.journals.ekb.eg/
mailto:gomaaa27@yahoo.com


 إيمان قــــادوس –مقلـــــــد  –مبـــــروك           8271

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 27(3), 2019 

 
  االرت مار الزراعي ت مار القومي االرالكلمات الدالة: 
 التنمية الزرا ية

 
 المقدمــــة

 
ا  التوجف ا و االرت مار الزراعي  ااما ير ر   الدرجة 

مناررة من التنمية ا لل   التوجف ا و   قيق درجائ 
 االقتصادية عموما لالتنمية الزرا ية عل  لجف الخصوص 
حي   أ ي  همية االرت مار ل  حيعف لايادة معدالئ امو   ي 
مر رة متقدمة من حي  االهمية علي المستو  القومي 
لمواج ة الم ال، االقتصادية   زيادة االرت مار  عني اضا ة 

العديد من الرطالة م رلعائ ااتاجية جديدة  ستوع  
 المحتمل       عن ايادة االاتاج التي يمكن ا   ساهم  ي 
 وض ححم الواردائ  ي  عض السلل لايادة الصادرائ  ي 
الرعض اال ر مما يتر   عليف امكااية   سين الميزا  
التحار   صوة عامة لالزراعي  صوة  افة  لذل  اي ا  ا  

لد و  الوردية لالتي ل رت مار دلر   ي ايادة متورطائ ا
 نعكس علي ايادة المد رائ مما يسمل  امكااية  لق 

 ارت مارائ جديدة.
مما ربق يت ل ا  االرت مار متغير تل  ازير قو  علي 
االقتصاد القومي  زياد ف  عني ايادة معد  االداا االقتصاد  

 ل قلصف يؤد  الي اضطرا ائ  ي البنيا  االقتصاد .
ت مار  احد اهم مكواائ الد ، ليعتبر االاواق االر

القومي  االضا ة الي االرت  أ لاالاواق ال كومي لك، 
اضا ة جديدة الي را  الما   سمي ارت مار    ا  
االرت مار هو  لق افو  رارمالية جديدة من عدد لاالئ 
لمرااي  زيد من قدرة االقتصاد القومي علي ااتاج السلل 

ار هو  يار من السلل االرت  لية  معني ا ر  االرت م
االاتاجية التي  ساهم  ي ااتاج السلل االرت  لية اما را  
الما    و رفيد قائم من السلل االاتاجية لكلما ااد ارت مار 
الدللة كلما اضا   الي رفيدها من را  الما    لذا كا  
من ا همية  مكا       د  هذ  الدرارة  إلقاا ال وا عل  

الزرا ية  ي مصر  محاال  ا لم ددا  ا ظرلف االرت مارائ 
لمعوقا  ا لدلر المؤرسائ المختلوة لاالرت مارائ    

    يق ا.
 

 مشكلة الدراســـة
 

مر االقتصاد المصر   عدة  غيرائ اقتصادية متعا رة 
     السنوائ السا قة  م ل     اال حاة ا و   رير 

ع الخاص القطاعائ االاتاجية .لعل  الرةم من  د يم القطا
 القدر الذ  ينار  فاقا ة االرت مارية    ظ، ارترا يحية 
اقتصادية  سع  ال   وجية كا ة الح ود لت قيق  راما التنمية 
عل  مستو  القطاعائ االقتصادية المختلوة  اال ااف مااا  
هناأ  رافئ    د ل عحلة االرت مارارائ الزرا ية  مل  

لموج ة للقطاع لجود  ناق  لاضل    االرت مارائ ا
الزراع        عن لجود محموعة من الم ال، لالمعوقائ 

 الت   عترل ربي، االرت مار الزراع     مصر.   
لما ا  اصي  فناعة الزراعة من االرت مارائ القومية 
ال يتنار  مل اهميت ا لدلرها االرار      نمية القطاعائ 

لد ، ال ارا ية  لمن حي  مد  مساهمت ا     وليد ا
القوم   لكذل  م اركت ا    الصادرائ القومية لارتيعا  ا 
للقو  العاملة  كما اا ا القطاع المسئو  عن   قيق االمن 
الغذائ  الوفن  لالذ  يعتبر مكواا اراريا    االمن القوم . 
لال ش       قيق معدالئ عاليف من التنميف يعد  مرا  الغ 

لتغيرائ اإلقتصادية الت  ا هميف    ظ، منظومة التطورائ لا
يوالب ا اإلقتصاد المصر     الوق  الراهن عل  المستو  
الم ل  لالعالم   لالت   لع  دلرا موزرا      يئة المناخ 

 اإلرت مار .
 

 هـدف الدراســة
 

ل ي ضوا م كلة الدرارة الي م اللة التعرف علي   هم 
 ر   عمر، المتغيرائ الم لية التي  ؤزر علي االرت مار من 

 (.2116-2111اموتج متعدد المعادالئ     الوترة )
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
اعتمررررردئ الدراررررررة علررررر  اررررررتخدا   ررررررلوب الت ليررررر، 
الوفررروي لالكمررري الم ئمرررة لطبيعرررة ال ررردف مرررن الدراررررة  

(  2116-2111لقررررد ارررررتخدم  الدرارررررة  يااررررائ مررررن )
االعتمررراد علررر    ررردف التوفررر،    ررر، النترررائا  . ل رررم 

ا رررالي  الوفرركية كالمتورررطائ لعمرر، امرروتج  ياررري 
لت ديررد  هررم م ررددائ االرررت مار الزراعرري لالتنبررؤ  سررلوأ 

  متغيرائ الدرارة .



 8271             محددات االستثمار الزراعي في ظل المتغيرات المحلية المعاصرة    

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., 27(3), 2019 

لاعتمررردئ الدراررررة علررر  البياارررائ ال ااويرررة المن ررررورة 
لةيررررر المن ررررورة مررررن مصررررادرها المختلوررررة من ررررا  يااررررائ 

ة  لا رررررررائ قطررررراع ال رررررئو  االقتصررررررادية  رررررواارة الزراعررررر
الح رررراا المركررررز  للتعبئررررة العامررررة لاإلحصرررراا  لبيااررررائ 
لاارة التخطرررري  ل قررررارير البنرررر  الرررردللي     لةيرهررررا مررررن 
المصادر التي ي ار الري كر، من را  ري حينرف لباإلضرا ة 
الرررري الدرارررررائ لالر رررروا اال ررررر  تائ الصررررلة  محررررا  

 الدرارة. 
 

 نتائج الدراسة
 

في ظل  ليمحددات االستثمار الزراعي االجما
 المتغيرات المحلية

يت من هذا الحزا التقدير اإلحصائي للنموتج 
االقتصاد  ال ياري الكلي لمتغيرائ االرت مار الزراعي 
لالنا ا الزراعي  الم لي لالد ، الزراعي     الوترة 

(  ارتخدا  النماتج متعددة المعادالئ. 2111-2116)
س  من الرسافة لاظرا     الظواهر االقتصادية ةالرا  لي

  ي  يمكن لفو ا ل  ليل ا من     معادلة لاحدة 
 قد كا  هناأ حاجة دائما  لوفن الظواهر االقتصادية 
 كوا ا مركرة ل  تو  عل  العديد من الع قائ 
اإلقتصادية المتدا لة  لمن ااحية   ر   إ  النماتج 
متعددة المعادالئ  عكس التأزير الترادلي  ين المتغيرائ 

تا عة لالمستقلة  النموتج  لليس كما هو ال ا   ي ال
النماتج لحيدة المعادلة ات   تم  التأزير تل اال حا  
الواحد من المستق، ال  التا ل  ق  لال  وضل التأزير 
العكسي ل ر يرا  عل  تل  قام  الدرارة  التقدير 
اإلحصائي لمكواائ االرت مار الزراعي االجمالي لتل  

 اتج متعددة المعادالئ. إرتخدا  النم
ليعتبر  قدير النموتج اإلقتصاد  ال ياري متعدد 
المعادالئ  ل ر فعوبة اسبيا  مقاراة  تل  النماتج 
لحيدة المعادلة لتل  لما ي تاج اليف من العديد من 
المراح، لالخطوائ الرئيسية  داية من  وفيف 
الع قائ االقتصادية )ل قا  للمنطق اإلقتصاد ( زم 

د  هم المتغيرائ التي ريتم ارتخدام ا ل قا    دي
لمصوو ة معام ئ اإلر راط الرسي   زم   ديد    ، 
الصور الرياضية التي ريتم ارتخدام ا  ي الت لي، 
اإلحصائي لبعد اإلات اا من اعداد معام ئ النموتج  
يتم   ديد درجة  عريف النموتج زم   ديد الطرق ا ل ر 

ذا الصدد  إ  الدرارة ارتخدم  مناررة للتقدير  ل ي ه
الصورة اإلجمالية  ارة لالصورة المتورطة  ارة   ر  
ع لة عل  الصور مزدلجة اللوةاريتمية لك، من ا  لقد 
لاا  ك، هذ  الترادي، لالتوا يق  ين متغيرائ النموتج 
المستخد     ظ، معايير معينة هي المنطق 

ر اإلمكا  االقتصاد   المعنوية اإلحصائية لالرعد قد
عن م ال، ال يا  اإليكواومتر  ضمااا  لت قيق الدقة 
   التقديرائ المت ص، علي ا  ألبر قدر ممكن لحت  

 يمكن اإلعتماد علي ا    التنبؤ فيما  عد .
 
توصيف النموذج اإلقتصادي القياسي لالستثمار  -

 دام النماذج متعددة المعادالتالزراعي بإستخ
يمكن   ديد  هم الع قائ االقتصادية التي يتكو  
من ا النموتج اإلقتصاد  ال ياري ل رت مار الزراعي 
 ي ك، من )االرت مار الزراعي  النا ا الم لي الزراعي 

 العا    الد ، الزراعي(. 
 

نموذج االقتصاد القياسي آالني لمحددات االستثمار 
 الزراعي في مصر: 

 
ل عكس هذ  أواًل: دالة االستثمار الزراعي االجمالي: 

الدالة كا ة المتغيرائ الم تم،     كو  تائ ع قة 
رلبية  لإيحا ية علي االرت مار الزراعي االجمالي  ي 
القطاع الزراعي  لهذ  الدالة يمكن  وض ي ا    

 الصورة الرياضية التالية:
 حيث:

Y1t=f(x1,x3, x10, x11, x12, x13,Y3(t-1), Y3(t-2), 

Y2(t-1), Y2(t-2) , Y1(t 1(,Y1(t-2))  

Y1t  يمة االرت مار الزراعي  المليو  دلالر  
X1  يمة الصادرائ الزرا ية  المليو  دلالر  
X3 يمة عحز الميزا  التحار  الزراعي  

X11  رعر الصرف 

X11  رعر الوائدة علي القرلل 

X12  رعر الوائدة علي الودائل 

X13   اسرة الت خم السنو 

Y3(t-1)    يمة النا ا الزراعي االجمالي  ي العا 
 السا ق
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Y3(t-2)  ،يمة النا ا الزراعي االجمالي  ي العا  قب 
 السا ق

Y2(t-1) يمة الد ، الزراعي  ي العا  السا ق  
Y2(t-2) يمة الد ، الزراعي  ي العا  قب، السا ق  
Y1t(t-1)  الزراعي االجمالي السا ق يمة االرت مار 
Y1t(t-2)  يمة االرت مار الزراعي االجمالي قب، السا ق  

 
 

ل عكس هذ  الدالة كا ة  ثانيًا: دالة الدخل الزراعي:
المتغيرائ الم تم،     كو  تائ ع قة رلبية لإيحا ية 
علي الد ، الزراعي  ي القطاع الزراعي لهذ  الدالة 

 الرياضية التالية   الصورة يمكن  وض  ا 
 
 

 حيث:
Y2t= f(x2, x7, x8, x9, x11, x12x13, Y2(t-1(, 

Y2(t-2),Y3(t-1),Y3(t-2),Y1(t-1(,Y1(t-2))    

Y2t يمة الد ، الزراعي  المليو  دلالر  
X2  يمة الواردائ الزرا ية  المليو  دلالر  
X7 العمالة الكلية 
X8  العمالة الزرا ية 
X9  االد ار الم لي 
X11  رعر الوائدة علي القرلل 
X12  رعر الوائدة علي الودائل 
X13   اسرة الت خم السنو 
Y3(t-1) يمة النا ا الزراعي االجمالي  ي العا  السا ق  

Y3(t-2) 

 يمة النا ا الزراعي االجمالي  ي العا  قب،  
 السا ق

Y1t(t-1) يمة االرت مار الزراعي االجمالي السا ق  
Y1t(t-2)  يمة االرت مار الزراعي االجمالي قب، السا ق  
Y2(t-1) يمة الد ، الزراعي  ي العا  السا ق  
Y2(t-2) يمة الد ، الزراعي  ي العا  قب، السا ق  

 

ل وضل  ثالثًا: دالة الناتج المحلي الزراعي االجمالي:
هذ  الدالة كا ة العوام، المؤزرة رلبيا  لإيحا يا  علي 
النا ا الم لي الزراعي االجمالي لهذ  الدالة يمكن 

  وض  ا    الصورة الرياضية التالية :
 

 حيث: 
Y3t= f(x4,x5,x6 ,x7,x8,Y2(t-1(,Y2(t-2),Y3(t-1),Y3(t-2), 

Y1(t-1),Y1(t-2),) 

Y0t   يمة النا ا الم لي الزراعي العا   المليو 
 دلالر 

X1   المساحة الم صولية   االلن  دا 
X.   المساحة المزرلعة  االلن  دا 
X8   المساحة المستصل ة   االلن  دا 
X9 العمالة الكلية 
X6 العمالة الزرا ية 
Y3(t-1)  يمة النا ا الزراعي العا   ي العا  السا ق  

Y3(t-2) 
 يمة النا ا الزراعي العا   ي العا  قب،  

 السا ق
Y2(t-1)  يمة الد ، الزراعي  ي العا  السا ق  
Y2(t-2) يمة الد ، الزراعي  ي العا  قب، السا ق  
Y1t(t-1) يمة االرت مار الزراعي العا  السا ق  
Y1t(t-2)  يمة االرت مار الزراعي العا  قب، السا ق  
Y0t   يمة النا ا الم لي الزراعي العا   المليو 

 دلالر 
X1   المساحة الم صولية   االلن  دا 

 
 نتائج التقدير اإلحصائي -
 

يوضررررل الحررررزا التررررالي اتررررائا التقررررديرائ اإلحصررررائية 
للمعررررررادالئ السررررررا ق االشررررررار  الي ررررررا  حيرررررر  ا  ررررررل    

للرذل  كاار   Over identifiedالنمروتج اائرد التعريرف 
( 3SLSفريقررررة المربعررررائ الرررردايا تائ الرررر  ا مراحرررر، )

Three stages least Squares  اسرر  الطرررق 
المسرررتخدمة لتقررردير النمررروتج ال يارررري المت رررمن لل  زرررة 
معرررادالئ حيررر  جررراائ اترررائا الت ليررر، اإلحصرررائي كمرررا 

 يلي:
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  -حيث:
Y1t   االرت مار الزراعي االجمالي  المليو  دلالر 
Y2t  الد ، الزراعي  المليو  دلالر 
Y3t   النا ا الم لي الزراعي االجمالي  المليو

-Y1(t دلالر  
1) 

االرت مار الزراعي االجمالي  المليو  دلالر 
-Y2(t للسنة السا قة  

1) 
 الد ، الزراعي  المليو  دلالر للسنة السا قة   

Y3(t-
1) 

النا ا الم لي الزراعي االجمالي  المليو  
 الصادرائ الزرا ية  X1 دلالر للسنة السا قة

X3  عحز الميزا  الزراعي 
X4 المساحة الم صولية 
X5 المساحة المزرلعة 
X8  العمالة الزرا ية 
X10   رعر الصرف 

 ( .8جدول )المصدر: 
 

مما ربق يتبين من معادلة االرت مار الزراعي 
  % 1.21االجمالي    هذا االرت مار يتزايد  معد  

 ي ك   من   %1لك، ايادة  نسرة  2%..1  % 1..1
الصادرائ الزا ية لالنا ا الم لي الزراعي االجمالي  ي 
العا  السا ق لالد ، الزراعي  ي العا  السا ق لك، من م 

التر ي    ينما يتناق  االرت مار الزراعي عل  
لك،   %1.20ل %1..1االجمالي  نسرة  لغ  حوالي 

ايادة  ي عحز الميزا  الزراعي لرعر الصرف  نسرة 
.        ل ر المتغيرائ  ازيرا   ي االرت مار 1%

الزراعي االجمالي  ي رنة معينة كا  النا ا الم لي 
ة الد ، الزراعي  زم الزراعي  ي السنة السا قة  زم  يم

الصادرائ الزرا ية.  لقد زبت  المعنوية اإلحصائية 
  كما زبت  معنوية .1.1ل ذ  الع قة عند مستو  

من التغيرائ  %.9النموتج كك، ل بين    حوالي 

ال ادزة  ي االرت مار الزراعي االجمالي  رجل ال  
 التغير  ي المتغيرائ المستقلة م ، الدرارة.

ي ا من معادلة الد ، الزراعي  زايد  لما يت ل  
لك، ايادة  %1.21  % 1.19االد ار الزراعي  معد  

 ي ك   من  االرت مار الزراعي االجمالي  %1 نسرة 
 ي العا  السا ق لالعمالة الزرا ية  لك   من م عل  
التر ي .  ينما يتناق  الد ، الزراعي  نسرة  لغ  

الزراعي  ي العا   لك، ايادة  ي الد ،  %1.10حوالي
       ل ر المتغيرائ  أزيرا  ي  %1السا ق  نسرة 

ححم الد ، الزراعي  ي رنة معينة كا  العمالة 
الزرا ية  زم  االرت مار الزراعي االجمالي   ي السنة 
السا ق لك، من م عل  التر ي   لقد زبت  المعنوية 

  كما زبت  .1.1اإلحصائية ل ذ  الع قة عند مستو  
من  %.6نوية النموتج كك، كما  بين    حوالي مع

التغيرائ ال ادزة  ي الد ، الزراعي  رجل ال  التغير 
  ي المتغيرائ المستقلة م ، الدرارة.

النا ا الم لي الزراعي االجمالي  بين لمن معادلة 
 ن و النا ا الم لي االجمالي الزراعي  تزايد      يمة 
 ي ك    %1ة لك، ايادة  نسر 0.8  2.8%  2.0%

 ي السنف المرطأ  االجمالي من  االرت مار الزراعي 
ال ااية  المساحة الم صولية   المساحة المزرلعة  لك، 

النا ا الم لي من م عل  التر ي    ينما يتناق  ححم 
لك،   %2.8 نسرة  لغ  حوالي الزراعي االجمالي 

.        ل ر %1ايادة  ي الد ، الزراعي  نسرة 
 ي االجمالي ائ  ازيرا   ي النا ا الم لي الزراعي المتغير 

رنة معينة كا  المساحة المزرلعة   زم المساحة 
المستصل ة زم االرت مار الزراعي االجمالي  ي السنة 
المرطأة ال ااية . لقد زبت  المعنوية اإلحصائية  ل ذ  

  كما زبت  معنوية النموتج .1.1الع قة عند مستو  
من التغيرائ ال ادزة  %0.حوالي  لك، كما  بين   

 رجل ال  التغير االجمالي  ي النا ا الم لي الزراعي 
  ي المتغيرائ المستقلة م ، الدرارة.
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 (2116-2111متغيرائ  النموتج اآلاي  المليو  دلالر     الوترة ) .8جدول 
 

 السنوات
االستثمار 
 الزراعي
 العام

االستثمار 
 الزراعي
 الخاص

االستثمار 
 الزراعي
 االجمالي

الدخل 
 الزراعي

 الناتج المحلى
 الزراعي العام

 الناتج المحلى
الزراعي 
 الخاص

2000 925.2 1417.3 2342.6 71664 60.1 15160 
2001 727 1336.3 2063.3 74740 54.3 13805.5 
2002 821.3 1310.8 2132 84260 12.1 12959.7 
2003 550.4 544.1 1094.5 96853 8.8 10899.3 
2004 574.4 645.6 1219.9 111835 8.5 11168 
2005 548.6 735.5 1284 126971 9.3 13019.5 
2006 488.3 914.7 1403 137419 2.4 14259.6 
2007 431.9 950.7 1382.5 155945 3.3 17733.2 
2008 524.5 961.4 1486 188392 3.9 20816 
2009 494.8 742.9 1237.7 189438 4.4 24427.6 
2010 511.9 687.5 1199.4 209354 5.1 28627.3 
2011 552.1 599.7 1151.8 249989 5.6 32046.4 
2012 441.3 445.5 886.8 267424 20.9 31152 
2013 429.4 790.9 1220.4 282434 21.1 30508.4 
2014 585.8 1056.9 1642.7 305414 24 34096.7 
2015 677.8 1066.3 1744.1 318332 26 36178.6 
2016 502.6 1121.2 1623.8 356958 23.5 31783.5 
2017 339.6 635.5 975 378445 16.1 22395.7 

*2018 490.3 901.9 1392.3 404217 20.5 28057.2 
 *  يااائ  مبدئية
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 (2116-2111متغيرائ  النموتج اآلاي  المليو  دلالر     الوترة ) .8تابع جدول 
 

 الناتج المحلى
 الزراعي االجمالي

الصادرات 
 الزراعية

 الواردات 
 الزراعية

عجز الميزان 
 الزراعي

المساحة 
المحصولية مليون 

 فدان

المساحة 
المزروعة مليون 

 فدان
15220.1 565.7 3573.4 3007.7 13.92 7.84 
13859.8 591.2 3004 2412.8 14.03 7.95 
12971.8 755.6 3103.1 2347.5 13.35 8.17 
10908.1 929.1 2837.2 1908.1 14.47 8.32 
11176.5 1233.2 2854.5 1621.3 14.55 8.35 
13028.8 1081.7 3851.5 2769.8 14.9 8.41 

14262 998.7 3936.9 2938.2 15.18 8.42 
17736.5 1412.1 5366.2 3954.1 15.19 8.43 
20819.8 2641.1 8235.3 5594.1 15.24 8.44 

24432 3399.9 6915.1 3515.2 15.49 6.96 
28632.4 3751.7 9111.3 5359.5 1..00 6.91 
32052.1 3821.1 12197.1 8375.9 15.35 8.62 
31172.9 4481.5 15901.3 11419.8 15.57 8.8 
30529.6 5078.4 14440.5 9362.1 15.49 8.95 
34120.7 5186.9 16257.6 11070.7 15.69 8.92 
36204.7 4838.9 15149.1 10310.3 15.64 9.1 

31807 4914.2 14652.5 9738.3 15.8 9.1 
22411.8 4855.6 13812.9 8957.3 15.87 9.1 
28077.7 6016.8 16842.9 10826.1 16.2 9.3 
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 (2116-2111النموتج اآلاي  المليو  دلالر     الوترة )متغيرائ   .8تابع جدول 
 

المساحة 
المستصلحة 
 االلف فدان

العمالة 
الكلية 
مليون 
 عامل

العمالة 
الزراعية 
مليون 
 عامل

االدخار 
المحلي  
مليون 
 دوالر

سعر 
 الصرف

سعر 
فائدة 
 اإلقراض
(%) 

الفائدة  سعر
على 
 الودائع
(%) 

التضخم، 
 األسعار التي
يدفعها 

المستهلكون 
 ()% سنويا

22 20.4 4.9 12920 3.47 13.2 9.5 2.7 
12.7 20.8 5 13090 3.97 13.3 9.5 2.3 
28.7 21.2 4.9 11990 4.5 13.8 9.3 2.7 

18 22.1 5.4 11860 5.85 13.5 8.2 4.5 
23.5 23 5.2 12280 6.2 13.4 7.7 11.3 
14.5 23.8 5.2 14090 5.78 13.1 7.2 4.9 
15.2 24.6 6.4 18390 5.73 12.6 6.0 7.6 
39.6 25.8 6.9 21230 5.64 12.5 6.1 9.3 
25.7 26.6 7.1 27350 5.43 12.3 6.6 18.3 
14.5 27.3 6.9 23720 5.54 12.0 6.5 11.8 
14.6 28.2 6.7 31220 5.62 11.0 6.2 11.3 
15.5 28.5 6.8 30640 5.93 11.0 6.7 10.1 
35.8 29.1 6.7 22650 6.06 12.0 7.6 7.1 
22.3 29.8 6.7 22730 6.87 12.3 7.7 9.4 
22.2 30 6.7 15920 7.08 11.7 6.9 10.1 
21.1 30.1 6.6 19330 7.69 11.6 6.9 10.4 
9.8 30.5 6.6 19430 10.03 13.6 7.9 13.8 

12.2 31.1 6.5 7260 17.78 18.2 12.1 29.5 
11.5 31.4 6.5 7770 17.74 16.3 11.2 25.6 

 .. ا رائ متعددة من ورة2119-2111  لاارة التخطي  لالمتا عة االداريةالمصدر:  
 قطاع ال ئو  اإلقتصادية  احصااائ التحارة الخارجية                  . 2119-2111: لاارة الزراعة لارتص ا ا راض           
  عداد مختلوة.           

 ا رائ التوظيف  اعداد مختلوة .2119-2111 ج اا المركز  للتعبئة العامة لاالحصاا 
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يم المستقبلية إستخدام النماذج اآلنية في التنبؤ بالق
 لمتغيرات الدراسة 

 ويد التوقعائ المستقبلية لأللضاع اإلقتصادية  ي 
  ديد ريارة الدللة لا حاها  ا ال امة للتماشي مل هذ  

، ررررررررر  المستقبررررررررررررررف علررررررررررررائ  حي  يمكن التعرررررررررالتوقع
االقتصاد  ل رت مار الزراعي لعل  ضوا هذ  المعر ة 
  دد الدللة ريارت ا  النسرة ل رت مار  يمكن ارتخدا  
النموتج ال ياري المقترا  ي التقدير لل يم المتوقعة 

 يت من ا النموتج. للمتغيرائ الدا لية التي
 

إستخدام النماذج اآلنية في التنبؤ بالقيم المستقبلية 
 لالستثمار الزراعي االجمالي

  ادئ اتائا  قدير النموتج    ال يمة المقدرة 
-.211)ل رت مار الزراعي االجمالي     الوترة 

مليار دلالر  1.181 (  بلغ  ي المتور  حوالي .212
 . (7)بجدول لما هو موضل 

 

إستخدام النماذج اآلنية في التنبؤ بالقيم المستقبلية 
 للدخل الزراعي

   ادئ اتائا  قدير النموتج    ال يمة المقدرة
(  .212-.211)الوترة  لمتور  الد ، الزراعي     

بجدول كما هو موضل  مليار دلالر  520 لغ حوالي 
(7). 
 

المستقبلية إستخدام النماذج اآلنية في التنبؤ بالقيم 
 للناتج الزراعي المحلي العام

   ادئ اتائا  قدير النموتج    ال يمة المقدرة
-.211)الوترة  لمتور  النا ا الم لي الزراعي     

كما هو موضل  مليار دلالر  30.9(  لغ حوالي .212
 .(7بجدول )

 

 
 (2125-2119)     الوترة  دلالرالتنبؤ  متغيرائ الدرارة   المليو   .7جدول 

 

Model 
 الزراعي الدخل االجمالياالستثمار الزراعي 

Model: Random walk Model: ARIMA(0,2,1) with constant 

Period Forecast 
Lower 

Limit 

Upper 

Limit 
Forecast 

Lower 

Limit 

Upper 

Limit 

2019 1339.5 580.7 2098.3 431628 412857 450400 

2020 1286.7 213.6 2359.9 459808 435976 483639 

2021 1233.9 -80.4 2548.3 488754 462674 514835 

2022 1181.1 -336.6 2698.8 518469 491590 545348 

2023 1128.3 -568.5 2825.1 548951 521964 575939 

2024 1075.5 -783.2 2934.3 580201 553162 607241 

2025 1022.7 -985.0 3030.4 612219 584573 639866 

 545324 494685 520004 2642.2 279.9- 1181.1 المتوسط
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 (2125-2119)     الوترة  دلالرالتنبؤ  متغيرائ الدرارة  المليو   .7تابع جدول 
 

Model الناتج المحلي الزراعي االجمالي 
Model: Random walk 

Period Forecast Lower Limit Upper Limit 

2019 28792.0 21119.1 36464.9 
2020 29506.3 18655.3 40357.4 
2021 30220.6 16930.8 43510.4 
2022 30934.9 15589.2 46280.7 

2023 31649.3 14492.2 48806.3 
2024 32363.6 13569.0 51158.2 
2025 33077.9 12777.4 53378.4 

 45708.0 16161.9 30934.9 المتوسط

 
 التوصيات

 

ايادة ححم االرت مارائ  وجة عا  مل مراعاة التواا   (1
    وايل االرت مارائ  ين القطاعائ االقتصادية 

 المختلوة .
العم، عل  التطور المستمر للمناخ االرت مار   (2
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ABSTRACT 
 

Investment is one of the most important tools of 

the economic and social development plans in 
order to achieve its objectives. The success of 

development policies depends on several factors, 
including the volume of investments and the effi-

ciency of their distribution in different fields. This 
requires that the investment plans and programs 

set in line with the state's ability to use these in-
vestments effectively. Agricultural investment is 

one of the basic means for the success of agricul-
tural development as it is the main basis for in-

creasing production as well as increasing income 
and creating more job opportunities and invest-

ment is a variable variable has an effective role in 
finding solutions to the problems of the economy 

sucking As well as absorbing a measure of man-
power that is not working, thus contributing to re-

ducing the problem of unemployment, and increas-
ing the government agricultural investment, which 

opens the way for private investments in the form 
of productive projects that contribute to increase 

production and thus increase exports and reduce 
imports, thus improving the agricultural balance 

and increasing national and individual income. 
Which is reflected in the increase in savings, which 

in turn lead to the creation of new investments. It 
can be said that the strategy of agricultural devel-

opment in Egypt aims to encourage and increase 
rates of investment growth, whether public invest-

ment owned by the state or private investment 
contributes to increase production And of improv-

ing the investment required for the projects of  
infrastructure and this leads to increased invest-

ment activities by adding new projects within the 
economic structure. The strategy of agricultural 

development in Egypt aims to encourage and in-
crease the rates of investment growth whether it is 

a public investment owned by the state or other 
sectors that contribute to the productivity of the 

private sector and the infrastructure necessary for 
the production projects. This leads to increase the 

investment activities by adding new productive 
projects that diversify the production base Within 

the economic structure, despite the successive 
economic changes experienced by the Egyptian 

economy, there is still a slowdown in the ad-
vancement of government agricultural investments 

with a clear and significant decline in investments 
directed to Compared to agricultural sectors 

obeyed other than the impact is clearly on the per-
formance of the agricultural sector and thus lower 

rates of agricultural development in Egypt. From 
the above, the total agricultural investment equa-

tion shows that this investment increased by 
0.21%, 0.54%, 0.52% for each 1% increase in both 

agricultural and agricultural exports in the previous 
year and agricultural income in the previous year, 

respectively, while decreasing Total agricultural 
investment by about 0.91% and 0.23% for each 

increase in agricultural balance deficit and ex-
change rate by 1%. In other words, the most im-

portant variables affecting agricultural investment 
in a given year were the agricultural GDP of the 

previous year, the value of agricultural income, and 
agricultural exports. The statistical significance of 

this relationship was found at 0.05, and the signifi-
cance of the model as a whole was found to be 

around 79% of the changes in the investment to 
the aforementionedfactors.  
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