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  همقدم
تعتمد التنمية االقتصادية في البلدان النامية وخاصة في مراحلهـا األولـى علـى قطـاع                
الزراعة والذي يقع على عاتقة توفير االحتياجات الغذائية للـسكان وإمـداد الـصناعة المحليـة             

ورها وكذلك المساهمة في حصيلة الدولـة مـن         باحتياجاتها من المواد الخام الالزمة لنموها وتط      
النقد األجنبى الالزم إلحداث تنمية اقتصادية من خالل زيـادة عائـد الدولـة مـن الـصادرات               

  . كما يقع على قطاع الزراعة عبء تمويل التنمية االقتصادية. الزراعية
بـالرغم  .  أهم قطاعات البنيان االقتصادي القـومي      أحدويعتبر القطاع الزراعي في مصر      

من ضألة حجم االستثمارات  التي توجه إليها من اجمالى االسـتثمارات القوميـة، كمـا تعتبـر             
اإلستثمارات أحد الوسائل األساسية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية الزراعية فـى مـصر، حيـث               
يتوقف نجاح سياسات التنمية الزراعية بدرجة كبيره على حجم وكفـاءة توزيـع اإلسـتثمارات               

احة بين القطاعات اإلقتصادية المختلفة بالدولة، وذلك من منطلق أن اإلسـتثمارات لهـا دور            المت
هام وفعال فى إحداث التغيرات الهيكلية لإلقتصاد القومى، ولقد كان التخطيط اإلقتصادى سـابقا              
يرتكز بصفة أساسية على دور القطاع العام باعتباره حجر الزاوية فـى دفـع عجلـة التنميـة                  

ادية، إال أنه مع التغيرات الهيكلية التى حدثت نتيجة سياسة التحرر اإلقتصادى، فقد ظهـر        اإلقتص
دور القطاع الخاص فى مجال اإلستثمار، وبالتالى فإن تشجيع دور القطاع الخـاص يعـد مـن                 
ركائز عملية التنمية، هذا بجانب توفير المقومات واإلمكانيات الكفيلة للقيام بـدوره الفعـال فـى                

  . برامج ومشروعات التنمية اإلقتصادية و االجتماعيةإنجاز
  :مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة فى أنه على الرغم من تمتع القطاع الزراعى المصري بالعديد مـن               
 فـى  اً واضحاًالمقومات واإلمكانيات التى تشجع على اإلستثمار فى هذا القطاع  إال أن هناك نقص 

 و تشير اإلحصائيات إلى عدم كفاية اإلسـتثمارات الموجهـة            ، راالستثمارات الزراعية فى مص   
، لهذا القطاع من ناحية وعدم تناسبها مع مساهمة هذا القطاع فى الناتج القومى من ناحية أخري                 

 مليار جنيه بمـا ال يتجـاوز   ٨,١٥ بحوالىحيث قدرت اإلستثمارات المنفذة فى القطاع الزراعى   
 مليـار   ٦١,٣٥ حوالى المنفذة على المستوي القومى والبالغة       من إجمالي اإلستثمارات  % ١٣,٢٨

، وقد انخفضت نسبة مساهمة اإلستثمارات المنفذة فـى القطـاع           ) ١٩٩٧/١٩٩٨(جنيه فى عام    
) ٢٠١٤/٢٠١٥(فى عـام    من اجمالى االستثمارات القومية      %٣,٩٨ حوالىالزراعى لتصل إلى    

 مليار جنيه وهـى نـسبة       ١٣,٢٨ع الزراعى   على مستوي القطا  حيث بلغت اإلستثمارات المنفذة     
ثـم إنهـا ال      تعتبر منخفضة مقارنة باالستثمارات المنفذة فى القطاعات اإلقتصادية األخـري ،          

باإلضافة الى وجود تفـاوت     . تتناسب وأهمية هذا القطاع وكذلك نسبة مساهمته فى الناتج المحلى         
ات التى تؤثر على تلـك اإلسـتثمارات   فى ضوء المحدد   بين االستثمار الفعلى ونظيره المستهدف    

 الى االهتمام بدراسة اإلستثمارات الزراعيـة بإعتبـار أن          الذى يدعوا وكفاءة استخدامها ، األمر     
اإلستثمارات الزراعية واحدة من أهم وسائل تنفيذ برامج التنمية اإلقتصادية واإلجتماعيـة علـى              

  .صةالمستوي القومى بصفة عامة والقطاع الزراعى بصفة خا
ة        :كلمات دالـة   تثمارات القومی الى االس تثمار      ،اجم دل االس ى     ، مع تثمار الزراع تثمار     ، االس ع االس توزی

  العوامل المؤثرة على اإلستثمار الزراعى ،الزراعیة   قیمة االستثمارات،الزراعیة 
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  أهداف الدراسة
  :التالية تهدف الدراسة الى إيجاد حلول لمشكلة الدراسة من خالل دراسة األهداف 

  .دراسة تطور قيمة االستثمارات للقطاعات االقتصادية السلعية  -١
  .دراسة تطور قيمة االستثمارات الزراعية للقطاع العام والخاص  -٢
  .تحديد العوامل المؤثرة على االستثمار الزراعى  -٣
  . قياس أثر االستثمارات الزراعية المنفذة على معدالت نمو القطاع الزراعى فى مصر  -٤

  االسلوب البحثى
طرق التحليل االقتصادي الوصفي والكمـي مـع بعـض          استخدام   هذه الدراسة    لقد تم فى  

 تقـدير معـادالت     مثـل . استخدام األساليب الرياضية واإلحصائية للوصول إلى أهداف الدراسة       
م األسـلوب االحـصائى     استخدبااالتجاه الزمنى العام ألى ظاهرة من الظواهر موضع الدراسة          

" كمتغير تابع والـزمن     " ص  " عروف بتحليل االنحدار لتقدير العالقة االنحدارية بين الظاهرة         الم
  هى الصيغة الخطية: كمتغير مستقل وذلك فى ثالث صيغ رياضية " س 

  :فالصورة العامة للصيغة الخطية يعبر عنها بالمعادلة اآلتية 
   ب س +أ =  ص     

   ب عن مقدار التغير السنوى +حيث تعبر 
   والصيغة التربيعية 

  :الصورة العامة للصيغة التربيعية فيعبر عنها بالمعادلة التالية 
  ٢ جـ س + ب س  +أ = ص     

  والصيغة التكعيبية 
  :الصورة العامة للصيغة التكعيبية فيعبر عنها بالمعادلة التالية         
  ٣ د س +٢ جـ س + ب س  +أ = ص     

  . مع النظرية االقتصادية ونتائجها معنوية احصائياً  أختيرت الصيغة األكثر توافقاًو
  .استخدام أسلوب تحليل االنحدار المتدرج كما تم -
 المنفذة الزراعية االستثمارات أثر قياس فى) دومار – هارود ( نموذج استخدام كذلك تم  -

   :)١( الزراعى القطاع نمو معدالت على
 أواخـر  فترة خالل دومار وأفس هارود روى من كل مستقل بشكل النموذج هذا طور وقد
 فـى  والبطالـة  النمو بين العالقة لتوضيح أولى بشكل الماضى القرن من واألربعينات الثالثينات

 فـى  كثيـف  بشكل أتخذ قد كان دومار – هارود نموذج ولكن . المتقدمة الرأسمالية المجتمعات
 جبرية وبصيغة ، المال رأس ومتطلبات موالن بين العالقة فى للنظر مبسطاً طريقاً النامية البلدان

    :يلى كما )٢( تمثيله يمكن دومار – هارود نموذج فإن
                  

K
IY   

  :حیث 
  Y  النمو معدل.  
  I  االستثمار معدل.  
  K  للناتج المال رأس معامل.  

                                                             
 داليا حامد جوده الشويخ ، األثار االقتصادية لالستثمارات الزراعية على التنمية االقتصادية لقطاع الزراعة فى مصر،             )(1

 .٢٠٠٦ أسيوط ـ رسالة دكتوراه ، قسم االقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة
 داليا حامد جوده الشويخ ، األثار االقتصادية لالستثمارات الزراعية على التنمية االقتصادية لقطاع الزراعة فى مصر،             )(2

   .٢٠٠٦ مرجع سبق ذكرهرسالة دكتوراه ، 
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 معامـل  بتخفيض أو اعىالزر االستثمار معدل بزيادة إما يزداد أن يمكن نمو معدل أن أى
 التنموية الخطط لفحص بطريقة يزودنا دومار – هارود نموذج أن نقول أن ويمكن ، المال رأس
   .االقتصادى النمو ومعدالت االستثمار واتساق انسجام حيث من

   البيانات مصادر
: أهمها لعل مختلفة مصادر عدة على الالزمة  البيانات على الحصول فى الدراسة اعتمدت

 المركزيـة  واإلدارة األراضـى  واستـصالح  الزراعـة  وزارة تصدرها التي المنشورة لبياناتا
نـشرات   ، واإلحـصاء  العامة للتعبئة المركزي الجهاز نشرات ، لها التابعة الزراعى لالقتصاد

 اتخـاذ  ودعـم  المعلومات ومركز ، الزراعى واالئتمان التنمية وبنك ، المصرى المركزى البنك
 التخطـيط  وزارة وموقـع  ، االنترنت شبكة على التخطيط وزارة وموقع الوزراء سبمجل القرار
 بموضـوع  الوثيـق  االرتبـاط  ذات والمراجع باألبحاث االستعانة تم كما ، االنترنت شبكة على

  .الدراسة بموضوع الصلة ذات العلمية والرسائل المنشورة وكذلك الدراسة
  الدراسةنتائج 
 الفتـرة لقطاعـات االقتـصادية خـالل       فـى ا  االسـتثمارات   تطـور قيمـة     عن دراسـة    اوال  

)٢٠١٤/٢٠١٥-١٩٩٧/١٩٩٨(:   
   قطاع الزراعة – ١

 مليـار  ٨,١٦حـوالى  الزراعيـة  الستثماراتفي ا قيمة ادنى تشير البيانات المتاحة الى ان 
  عـام  جنيه  مليار ١٣,٢٩، حوالى لالستثمارات قيمة اقصى وبلغ )١٩٩٧/١٩٩٨( عامفي   جنيه

  مليـار ٦٧,٥بمتوسط سنوى بلغ حـوالى  و،  %١٦٣  نحو بلغت  زيادة ة ، بنسب  )٢٠١٤/٢٠١٥(
  ).١(كما هو موضح بالجدول رقم الدراسة  فترة خاللجنيه 

 تثبـت  لـم  إنـه  الى )٢ (رقم الجدول بيانات تشير العام الزمنى االتجاه معادالت بتقدير و
   .الدراسة فترة خالل االجمالى الزراعى االستثمار لقيمة اإلحصائى النموذج معنوية

   قطاع الصناعة – ٢
فـي   جنيـه  مليـار  ٥,٨٠حوالى الصناعة فى قطاع  لالستثمارات قيمة ادنى بلغت حيث 

  عـام  جنيـه  مليـار  ٥٦,٦٣، حـوالى  لالسـتثمارات  قيمـة  اقصى وبلغ) ١٩٩٧/١٩٩٨(عام
 مليـار ٢١,٨٢ حوالى بلغ سنوى بمتوسط و ،%٦٧٦  نحو بلغت  زيادة بنسب ، )٢٠١٤/٢٠١٥(

  .الدراسة فترة خالل) ١ (رقم بالجدول موضح هو كما جنيه
 قيمـة  أن إلـى  )٢ (رقـم  الجـدول  بيانات تشير العام الزمنى االتجاه معادالت بتقدير و

 جنيـه  مليار ٢,٥ بحوالى قدرت إحصائياً معنوية زيادة سنوياً تزداد الصناعة قطاع فى االستثمار
ويـشير   الدراسة، فترة خالل الصناعة قطاع فى اراالستثم قيمة متوسط من% ١١,٥ تمثل سنوياً

 قطـاع الحادثة في االستثمارات الموجهـة ل      التغيرات من% ٨٠,٤ معامل التحديد الى ان حوالى    
  .الزمن عنصر يعكسها الصناعة

   قطاع البترول – ٣
 جنيـه  مليـار  ٩,٠٨حـوالى البتـرول    قطـاع  فـى  لالستثمارات قيمة ادنى بلغت حيث

 عـام  جنيـه  مليـار  ٣٧,٨١، حـوالى  لالسـتثمارات  قيمـة  اقصى لغوب )١٩٩٧/١٩٩٨(عام
  مليـار  ٢٩,١٤ حوالى بلغ سنوى بمتوسط و ،%٤١٦  نحو بلغت  زيادة بنسب ،)٢٠١٤/٢٠١٥(

  .الدراسة فترة خالل) ١ (رقم بالجدول موضح هو كما جنيه
لبتـرول   لتطور قيمة االستثمارات الموجهة لقطاع ا      العام الزمنى االتجاه معادالت بتقدير و

 معنوية زيادة سنوياً تزداد البترول قطاع فى االستثمار قيمة أن إلى )٢ (رقم الجدول بيانات تشير
 فـى  االسـتثمار  قيمة متوسط من% ١١,٧ تمثل سنوياً جنيه مليار ٣,٤ بحوالى قدرت إحصائياً

 غيـرات الت من% ٨٨,٧ ويشير معامل التحديد الى ان حوالى      الدراسة، فترة خالل البترول قطاع
   .الزمن عنصراثرها  البترول يعكس قطاعل الموجهة االستثمارات في الحادثة
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   قطاع الكهرباء – ٤

فـي   جنيـه  مليـار  ٤,٩١حـوالى  الكهرباء قطاع فى لالستثمارات قيمة ادنى بلغت حيث
 عـام  جنيـه  مليـار ١٦,٨٨، حـوالى  لالسـتثمارات  قيمـة  اقـصى  وبلغ )١٩٩٧/١٩٩٨(عام

 مليـار ١٨,٤٠ حـوالى  بلغ سنوى بمتوسط و ،%٣٩٢  نحو بلغت  ادةزي بنسب ،)٢٠١٤/٢٠١٥(
  .الدراسة فترة خالل) ١ (رقم بالجدول موضح هو كما جنيه

البتـرول   لقطاع الموجهة االستثمارات قيمة لتطور العام الزمنى االتجاه معادالت بتقدير و
ـ  الكهرباء قطاع فى االستثمار قيمة أن إلى )٢ (رقم الجدول بيانات تشير  زيـادة  سـنوياً  زدادت

 االستثمار قيمة متوسط من% ٩,٨ تمثل سنوياً جنيه مليار ٠,٩٩ بحوالى قدرت إحصائياً معنوية
 مـن % ٩٢,٨  ويشير معامل التحديد الـى ان حـوالى        الدراسة، فترة خالل الكهرباء قطاع فى

   .منالز عنصر  اثرهايعكس الكهرباءلقطاع  الموجهة االستثمارات في الحادثة التغيرات
    قطاع التشييد والبناء– ٥

 جنيـه  مليـار ١,٣٥ حـوالى  والبناء التشييد قطاع فى لالستثمارات قيمة ادنى بلغت حيث
  عـام  جنيـه  مليـار ٣,٧٢، حـوالى  لالسـتثمارات  قيمـة  اقـصى  وبلـغ  )١٩٩٧/١٩٩٨(عام

 جنيـه  مليـار ٢,٦٣ حوالى بلغ سنوى بمتوسط و ،%٧٦٨ بلغت  زيادة بنسب ، )٢٠١٤/٢٠١٥(
   .الدراسة فترة خالل) ١ (رقم بالجدول موضح هو كما

 التـشييد  لقطاع الموجهة االستثمارات قيمة لتطور العام الزمنى االتجاه معادالت بتقدير و
 سنوياً تزداد والبناء التشييد قطاع فى االستثمار قيمة أن إلى )٢ (رقم الجدول بيانات تشير والبناء
 قيمـة  متوسـط  مـن % ٥,٧ تمثل سنوياً جنيه مليار ٠,١٥ بحوالى قدرت إحصائياً معنوية زيادة

  ويشير معامل التحديد الـى ان حـوالى        الدراسة، فترة خالل والبناء التشييد قطاع فى االستثمار
  اثرهـا  يعكـس  والبنـاء  التشييد لقطاع الموجهة االستثمارات في الحادثة التغيرات من% ٦٢,١
  .الزمن عنصر

  القومية  االستثمارات  اجمالى- ٦
 ٦١,٣٥ حوالى) ١٩٩٧/١٩٩٨( عام القومية قيمة الجمالى االستثمارات   ادنى بلغت حيث

 ، جنيـه  مليار٣٣٣,٧١، حوالى )٢٠١٤/٢٠١٥ (عام لالستثمارات قيمة اقصى وبلغ جنيه مليار
 موضـح  هـو  كما جنيه مليار١٥٤,٤٥ حوالى بلغ سنوى بمتوسط ،%٥٤٤ بلغت  زيادة بنسب

  .لدراسةا فترة خالل) ١ (رقم بالجدول
 بيانـات  تـشير  اجمالى االسـتثمارات   قيمة  لتطور العام الزمنى االتجاه و بتقدير معادالت  

 إحـصائياً  معنويـة  زيادة سنوياً تزداد االجمالى القومي االستثمار قيمة أن إلى )٢ (رقم الجدول
ـ  القومي االستثمار قيمة متوسط من% ١٠,٦ تمثل سنوياً جنيه مليار ١٦ بحوالى قدرت  الىاالجم
 فـى الحادثـة    التغيـرات  مـن % ٩٦ ويشير معامل التحديد الى ان حوالى      الدراسة، فترة خالل

   .الزمن عنصر  اثرهايعكس االجمالى القومي االستثمار
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 فى مـصر خـالل      الجارية باألسعار السلعية االقتصادية للقطاعات االستثمارات قيمة تطور): ١(جدول  
  )جنيه مليار(         .)٢٠١٤/٢٠١٥- ١٩٩٧/١٩٩٨( الفترة

  جمالىاال  تشییدال  كھرباءال  بترولال  صناعةال  زراعةال  السنھ
٩٧/١٩٩٨ 8.16 5.80 9.08 4.91 1.35 61.35 
٩٨/١٩٩٩ 8.42 9.79 6.66 3.14 1.44 64.03 
٩٩/٢٠٠٠ 8.13 6.20 8.34 3.49 1.69 64.45 
٠٠/٢٠٠١ 8.19 5.79 7.62 4.07 1.74 63.58 
٠١/٢٠٠٢ 9.59 6.65 7.43 4.85 1.91 67.51 
٠٢/٢٠٠٣ 6.4 7.4 8.59 3.91 1.91 68.11 
٠٣/٢٠٠٤ 7.56 6.05 12.72 7.35 1.09 79.56 
٠٤/٢٠٠٥ 7.42 12.72 17.23 7.95 1.19 96.46 
٠٥/٢٠٠٦ 8.04 14.52 26.26 7.94 4.14 115.74 
٠٦/٢٠٠٧ 7.79 41.95 27.01 7.62 2.48 155.34 
٠٧/٢٠٠٨ 8.07 42.3 36.55 10.73 3.32 199.54 
٠٨/٢٠٠٩ 6.86 29.69 38.19 15.58 3.84 197.14 
٠٩/٢٠١٠ 6.74 25.55 61.29 15.86 4.16 231.83 
١٠/٢٠١١  6.83 23.77 44.73 16.88 5.76 229.07 
١١/٢٠١٢  5.37 22.53 62.37 18.40 1.69 246.07 
١٢/٢٠١٣  8.38 25.11 63.49 15.66 3.27 241.61 
١٣/٢٠١٤  11.63 50.35 49.09 13.64 2.65 265.09 
١٤/٢٠١٥*  13.29 56.63 37.81 19.26 3.72 333.71 

 154.45 2.63 10.07 29.14 21.82 8.16  المتوسط
  مبدئیة  بیانات*  

  من جمعت -:المصدر
    القاھرة ، متفرقة أعداد ، السنوى اإلحصائي الكتاب ، واإلحصاء العامة للتعبئة المركزى الجھاز) ١   ( 
 www.idsc.gov.eg  االنترنت شبكة على الوزراء بمجلس القرار اتخاذ ودعم المعلومات مركز موقع) ٢   ( 
  

  :الدراسة فترة خالل  للقطاع العام والخاص الموجهةالزراعية االستثمارات قيمة تطور :ثانيا
  :العامة الزراعية  االستثمارات- ١

للقطـاع العـام    الموجهة  الزراعية   تثماراتاالس الى ان قيمة  ) ٣ (رقم الجدول بيانات تشير
 من اجمالى قيمة   %٥٣,١٥حوالى  تعادل  ،  )١٩٩٧/١٩٩٨(في عام  جنيه  مليار ٤,٣حوالى   بلغت

 عـام  جنيـه   مليار ٥,١ حوالىالزراعية   لالستثمارات قيمة اقصى  وبلغ ،الزراعية   االستثمارات
 اجمـالى  من %٣٨,٣ الىبحو  تساهم  ، وكانت  .%١١٨ بلغت  زيادة بنسب ، )٢٠١٤/٢٠١٥(

 %٤١,٣ حـوالى  يعادل ، جنيه مليار ٣,١ حوالى بلغ سنوى بمتوسط الزراعية االستثمارات قيمة
  .الدراسة فترة خالل الزراعية االستثمارات قيمة اجمالى من

 سـنوياً  تـنخفض  العام للقطاع الزراعى االستثمار قيمة إن) ٤ (رقم الجدول بيانات وتشير
 قيمـة  متوسـط  مـن % ١,٩ تمثـل  جنيـه  مليار ٠,٠٠١ حوالى يبلغ ياًإحصائ معنوى انخفاض
 ٧٧,١ أن الجـدول  بيانات من يالحظ كما ، الدراسة فترة خالل العام للقطاع الزراعى االستثمار

 التـى  العوامل عنها مسئول  العام للقطاع الزراعى االستثمار قيمة فى الحادثة التغيرات من ،% 
     .الزمن عنصر يعكسها
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 الـسلعية  االقتـصادية  للقطاعـات  االستثمارات قيمةتطور  معادالت االتجاه الزمنى العام ل     ):٢(دول  ج
   )جنيه مليار(     ). ٢٠١٤/٢٠١٥- ١٩٩٧/١٩٩٨ (الفترة خالل مصر فى الجارية باألسعار

  معادلة االتجاه الزمنى العام  البیان
معامل 

االرتباط 
  ر

معامل 
التحدید 

  ٢ر
  المتوسط  ف

مقدار 
غیر الت

  السنوى

معدل 
التغیر 

السنوى 
(%)  

االستثمار في 
  قطاع الزراعة

 هـ٣س٠,٠١+هـ ٢س٠,٢-س هـ ١,٢+٦,٦=ص 
        ) ٨,٨      (*)١١,٨-(  )     ٢(*  

٨,٢  ١,١  ٠,٠٠٣  ٠,٢٤٩  -  - 
االستثمار في 
  قطاع الصناعة

   س هـ٢,٥+ ١,٩-= ص 
)٥,٤*(*  

١١,٥  ٢,٥  ٢١,٨  **٢٩,٢  ٠,٦٢٤  ٠,٨٠٤  

 في االستثمار
  قطاع البترول

  هـ  س٣,٤+ ٣,٩ -=ص 
)٧,٧*(*  

١١,٧  ٣,٤  ٢٩,١  **٥٩,١  ٠,٧٧٤  ٠,٨٨٧  

االستثمار في 
  قطاع الكهرباء

  هـ س٠,٩٩+٠,٧=ص
)٩,٩*(*  

٩,٨  ٠,٩٩  ١٠,١  **٩٩,٥  ٠,٨٥٣  ٠,٩٢٨  

 في االستثمار
  المياه قطاع

  هـ س٠,٤٣+٠,٩٣ -=ص
)٤,٩*(*  

١٣,٤  ٠,٤٣  ٣,٢  **٢٤  ٠,٥٧٥  ٠,٧٧٥  

ي االستثمار ف
  دقطاع التشيي

 هـ س٠,١٥+١,٢=ص 
)٣,٢**(  

٥,٧  ٠,١٥  ٢,٦  **١٠  ٠,٣٤٧  ٠,٦٢١  

اجمالى 
االستثمارات 

  القومية
  هـ  س١٦+٢,٦= ص 

)١٣,٧*(*  
١٠,٦  ١٦  ١٥٤,٥  **١٨٧  ٠,٩١٦  ٠,٩٦٠  

  .   حیث ص تشیر إلى القیم التقدیریة للظاھرة موضع الدراسة
  ١٨، ...  ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١=  تشیر إلى ترتیب عنصر الزمن حیث ھـ ھـ  س

  .          المحسوبة ) ت(األرقام الموجودة بین األقواس أسفل معامالت االنحدار تشیر إلى قیم  (  )  
   .   ٠٫٠١معنوى عند مستوى **     .٠٫٠٥معنوى عند مستوى *  

  )١ (رقم جدول بیانات من حسبت :المصدر
  

  :الخاصة الزراعية االستثمارات - ٢
الى ان قيمة االستثمارات الزراعية للقطاع الخـاص بلغـت          ) ٣(لجدول رقم   تشير بيانات ا  

من اجمالى قيمة    %٤٦,٩ ، وكانت تساهم  بحوالى       )١٩٩٧/١٩٩٨(  عام  مليار جنيه  ٣,٨حوالى  
عـام    مليـار جنيـه  ٨,٢االستثمارات الزراعية وبلـغ اقـصى قيمـة لالسـتثمارات حـوالى           

من اجمـالى    %٦٤,٤وكانت تساهم  بحوالى     ،  % ٢١٥,٨، بنسب زيادة بلغت     )٢٠١٤/٢٠١٥(
مليار جنيـه ، و بمتوسـط سـنوى          ٤,٨بمتوسط سنوى بلغ حوالى      الزراعية قيمة االستثمارات 

  .خالل فترة الدراسة %٥٨,٧لنسبة مساهمتها في اجمالى قيمة االستثمارات الزراعية بلغ حوالى 
وذج االحصائى لقيمة االستثمار    الى إنه لم تثبت معنوية النم     ) ٤(وتشير بيانات الجدول رقم     

  .الزراعى للقطاع الخاص خالل فترة الدراسة
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 تهاونسبة مـساهم العام والخاص المنفذ بالقيم الجارية  والزراعي  تطور االستثمار القومي    : )٣(جدول  
    ) .٢٠١٤/٢٠١٥-١٩٩٧/١٩٩٨(خـالل الفتـرة مـن    االستثمارات الزراعية   فى اجمالى

 ) جنيهارملي( 

 االستثمار الزراعي
 تالسنوا

 اجمالى  % خاصالقطاع ال % عام القطاع ال
٩٧/١٩٩٨ 4.3 53.1 3.8 46.9 8.1 
٣٫٩ ٩٨/١٩٩٩ 46.4 4.5  ٥٣٫٦ 8.4 
٩٩/٢٠٠٠ 3.2 39.5 4.9 60.5 8.1 
٠٠/٢٠٠١ 2.8 34.6 5.3 65.4 8.1 
٠١/٢٠٠٢ 3.7 38.9 5.8 ٦١٫١  9.5 
٠٢/٢٠٠٣ 3.2 50.0 3.2 ٥٠٫٠  6.40 
٣٫٦ ٠٣/٢٠٠٤ 48.0 4.0 ٥٢٫٠  7.5 
٣٫٣ ٠٤/٢٠٠٥ 44.0  4.2 56.0 7.4 
٢٫٨ ٠٥/٢٠٠٦ 35.0 5.2 65.0 8.0 
٠٦/٢٠٠٧ 2.4 ٣١٫٢ 5.3 68.8 7.7 
٠٧/٢٠٠٨ 2.8 35.0 5.2 65.0 8.0 
٠٨/٢٠٠٩ 2.7 39.7 4.1 ٦٠٫٣ 6.8 
٢٫٩ ٠٩/٢٠١٠ 43.3 3.8 56.7 6.7 
١٠/٢٠١١  3.2 46.8 3.6 53.2 6.8  
١١/٢٠١٢  2.6 49.1 2.7 50.9 5.3 
١٢/٢٠١٣  2.9 34.9 5.4 65.1 8.3 
١٣/٢٠١٤  4.1 35.3 7.5 64.4 11.6 
٥٫١  *١٤/٢٠١٥ 38.3 8.2 61.7 13.3 

 8.1 58.7 4.8 41.3 3.1  المتوسط
  مبدئیة بیانات* 

  : منوحسبت  جمعت -: المصدر
  www.idsc.gov.eg - موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على شبكة االنترنت  )١(  
  .القاهرة ، متفرقة أعداد ، السنوى اإلحصائي كتابالركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، لمالجهاز ا) ٢(  
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باألسعار الجارية فى    )عام وخاص ( الزراعي االستثمارمعادالت االتجاه الزمنى العام لقيمة       ):٤(جدول  
  )جنيه مليار(   .)٢٠١٤/٢٠١٥-١٩٩٧/١٩٩٨(مصر خالل الفترة 

  معادلة االتجاه الزمنى العام  البيان
معامل 
  االرتباط

   ر

معامل 
  المتوسط  ف  ٢لتحديد را

مقدار 
التغير 
  السنوى

معدل 
التغير 

السنوى 
(%)  

                االستثمار الزراعي

  قطاع عام
  هـ٢س٠,٠٢+هـ   س٠,٤ -٤,٧= ص

      )- ٤,٧)*    (٤,٦*(  
٠,٠٣ -  ٠,٠٠١ -  ٣,٣  **١١  ٠,٥٤١  ٠,٧٧١ 

  قطاع خاص
 هـ٢س٠,٠٢+هـ  س٠,٣ - ٥,٤= ص 

   )- ١,٨)     (١,٤(  
٤,٨  **٢,٧  ٠,١٦٨  ٠,٥١٥  -  - 

  .حيث ص تشير إلى القيم التقديرية للظاهرة موضع الدراسة
  ١٨، ...  ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١=  تشير إلى ترتيب عنصر الزمن حيث هـ هـ    س
  .المحسوبة ) ت(األرقام الموجودة بين األقواس أسفل معامالت االنحدار تشير إلى قيم  (  )  

  ٠,٠١معنوى عند مستوى **          .٠,٠٥معنوى عند مستوى *  
  )٣(حسبت من بيانات جدول رقم  :المصدر

  
  .العوامل المؤثرة على االستثمار الزراعى : ثالثا

   :*فيما يلى" ص" الزراعى ريمكن حصر أهم العوامل المؤثرة على اإلستثما
  " .١س"الدخل الزراعى بالميار جنيه  -١
 " .٢س"قيمة الصادرات الزراعية بالمليار جنيه  -٢
 " .٣س"قيمة الواردات الزراعية بالمليار جنيه  -٣
 " .٤س"قيمة الصادرات القومية بالمليار جنيه  -٤
  " .٥س "جنيه بالمليار القومية الواردات قيمة -٥
  " .٦س "جنيه بالمليار القروض الزراعية قيمة -٦
 " .٧س "جنيه بالمليار الزراعية المدخرات قيمة -٧
 ".٨س%"سعر الفائدة  -٨
 " .٩س")فدان يونمل(المحصولية  المساحة -٩

 " .١٠س)"فدان مليون (المنزرعة المساحة -١٠
 ."١١س)"فدان الف (المستصلحة المساحة -١١

 تـابع،  كمتغيـر  جنيـه  بالمليـار  االجمالى الزراعى اإلستثمار بين الدالية العالقة وقدرت
 النتـائج  علـى  الحصول وأمكن ، الخطية الصيغة فى تفسيرية كمتغيرات اليها المشار والعوامل

  :ةاآلتي
   الخطى النموذج

  ٥س ٠,٠٧ -٤س ٠,١٥+  ٣س ٠,٠٢- ٢س ٠,٢٨ + ١س ٠,٠٥ + ٧-  = ص
       ) ١,١٨(       )١,٥(   )٠,١٣-)      (٠,٦٩)    (١,٢-(  
  ١٠س٧,٠٦- ٩س٣,٨٢+ ٨س ١,٢ -  ٧س ٠,١٥ + ٦س ٠,٩٣+   
  ) ١,٢٣-   () ٠,٦٨(  )١,١٣- (   )  ٠,٥٤  (     )١,٤٨(  

  ١١س٠,٠٩-        
         )-١,٦١(  
  **٣,٧٣ = ف ٠,٦٣٩ =  ٢ر    ٠,٨٧٣ = ٢ر  ٠,٩٣٤ = ر  

  إحصائياً وقد تأكد معنوية النموذج الخطى

                                                             
 ) .٥(كما هو موضح بالجدول رقم  *
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  : أمكن الحصول على النموذج التالى تحليل االنحدار المتدرجوباستخدام أسلوب 
 ١ س٤,١٧=  ص   

٠,٥٦  
    )  ٠,٦٢(  
  **٣٢٩,٤= ف   ٠,٩٣٨ = ٢  ر  ٠,٩٥١ = ٢ر  

  
وامل المؤثرة على االسـتثمارات الزراعيـة فـي مـصر خـالل الفتـرة               أهم الع  ):٥(جدول  
)١٤/٢٠١٥-٨٤/١٩٨٥(.    

 السنة
  

  الدخل
 الزراعي

 ارملي(
 )جنيه

  الصادرات
 الزراعية

ار ملي(
 )جنيه

  الواردات
 الزراعية

 ارملي(
 )جنيه

  الصادرات
 القومية

 مليار(
 )جنيه

  الواردات
 القومية

مليار (
 )هجني

القروض 
  الزراعية

ار ملي(
  ) جنية

المدخرات 
  الزراعية

مليار (
 )جنية

  سعر
 الفائدة
(%) 

المساحة 
 المحصولية

مليون (
 )فدان

  المساحة
 المنزرعة

مليون (
 )فدان

  المساحة
 المستصلحة

 ) فدانالف(

٩٧/١٩٩٨  ٤٧٫٩ 1.42 ٤٤٫٨٨ ١٣٫٢٨ ٦٫٠٣ 4.7 ١٣٫٢ ٥٫٢ 13.859 7.72 27.9 
٩٨/١٩٩٩  ٥٠٫٥ 1.76 ٥٦٫٠٣ ١٠٫٨٦ ٥٫٩٣ 6.1 ١٣٫٢ ٥٫٨ 13.939 7.76 40.7 
٩٩/٢٠٠٠  ٥٠٫٧ 1.80 ٥٤٫٣٩ ١٢٫٠٥ ٦٫٤١ 5.4 ١٢٫٨ ٦٫٦ 13.808 7.71 22.0 
٠٠/٢٠٠١  ٥٣٫٦ 1.77 ٤٨٫٦٥ ١٦٫٣٥ ٦٫٨٢ 5.3 ١٢٫٠ ٧٫٢ 14.010 7.83 12.7 
٠١/٢٠٠٢  ٦٠٫٥ 2.11 ٥٠٫٦٦ ١٦٫٤٩ ٧٫٦٥ 5.7 ٧٫٨ 14.1 14.235 7.94 28.7 
٠٢/٢٠٠٣  ٦٨٫٥ 3.03 ٥٦٫٤٨ ٢١٫١٥ ٩٫٧٤ 4.9 ٨٫٤ 13.35 14.423 8.14 18.0 
٠٣/٢٠٠٤  ٨٢٫٥ 3.81 13.25 21.15 60.1 8.2 2.3 ١٣٫٢٧ 14.422 8.27 23.5 
٠٤/٢٠٠٥  ٩٢٫٩ 4.30 13.35 36.8 65.08 9.1 2.4 ١٣٫٣٥ 14.53 8.38 14.5 
٠٥/٢٠٠٦  ١٠٢٫٤ 4.91 12.9 47.68 79.72 8.4 2.5 ٨٫٤١ ١٤٫٥٧١ ١٢٫٧ 7.8 
٠٦/٢٠٠٧  ١١٦٫٣ 5.52 15.42 61.63 114.68 8.5 2.7 ١٥٫٠٥ ١٣ 8.42 2.2 
٠٧/٢٠٠٨  ١٣٦٫٨ 9.89 46.94 78.86 118.37 9.3 2.8 ٨٫٤٣ ١٥٫٤٣ ١٢٫٣ 2.1 
٠٨/٢٠٠٩  ١٣٨٫١ 10.9 42.13 91.26 152.58 10.2 2.9 ١٥٫٥ ١١٫٩ 8.78 0.7 
٠٩/٢٠١٠  ١٥٠٫٧ 13.70 47.57 143.03 287.72 10.8 ١١٫٩ ٣٫٠ 15.415 ١٢ ٨٫٧٤ 
١٠/٢٠١١  ١٧٩٫٧ 14.45 51.99 134.87 249.96 11.0 3.1 ١١٫٩ 15.6 ١١ ٨٫٧٨ 
١١/٢٠١٢  ١٩٠٫٨ 18.11 58.37 154.85 300.36 6.5 3.2 ١١٫٩ 15.710 8.61 3.2 
١٢/٢٠١٣  ٢٠٣٫٨ 18.21 ٦٢٫٤ 182.61 370.13 8.6 3.3 ١١٫٩ 15.815 ٨٫٧٩ 0.5 
١٣/٢٠١٤  217.3 19.22 ٤٤١٫٩٤ ١٨٦٫٧٧ ٦٥٫٧ 8.2 3.4 ٨٫٩٥ ١٥٫٥ ١١٫٧ 0.4 
١٤/٢٠١٥*  232.9 15.21 ٤٨٣٫٢٢ ١٨٨٫٣٥ ٧٠٫٨ 7.2 3.4 11.7 ٢٣ ٨٫٩١ ١٥٫٧ 

 13.9 8.36 14.9 12.6 4.2 7.7 168.61 78.78 ٣٠٫٢ 8.34 120.9 المتوسط
  :  جمعت من- : المصدر

االنترنـت  موقـع وزارة التخطـيط علـى شـبكة          – متفرقـة  أعـداد  ، للخطـة  الـسنوية  المتابعة تقارير ، التخطيط وزارة -)١(
www.mop.gov.eg    )موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على شبكة االنترنت -)٢ www.idsc.gov.eg      

  .     لتجارة الخارجية ، أعداد مختلفة  الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، النشرة الشهرية والسنوية ل-)٣(

  .     البنك المركزى المصرى ، النشرة االقتصادية ، أعداد مختلفة -)٤(

  .    البنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى ، سجالت إدارة االحصاء واالئتمان ، بيانات غير منشورة -)٥(

   تقديرات الدخل من القطاع الزراعى ، أعداد مختلفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، نشرة-)٦(
  

 الزراعـى  من التغيرات فـى اإلسـتثمار  % ٩٥,١وتشير نتائج النموذج المقدر أن حوالى    
يؤدى إلـى   % ١٠، وان تغير الدخل القومى بنسبة       " ١س"االجمالى إنما تعزى إلى الدخل القومى       

  % .٤١,٧االجمالى بنسبة  الزراعى تغير اإلستثمار
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فى قياس أثر االستثمارات الزراعية المنفـذة علـى         )  دومار –هارود  (استخدام نموذج   : رابعا
  :معدالت نمو القطاع الزراعى فى مصر 

دومار من النماذج المبسطة فى النظـر إلـى العالقـة بـين النمـو             -يعتبر نموذج هارود  
نتاج ألى وحـدة اقتـصادية      ومتطلبات رأس المال ، واالفتراض األساس لهذا النموذج هو إن اإل          

سواء كانت شركة أم صناعة أم اقتصاداً كلياً يعتمد على كمية رأس المال المـستثمر فـى تلـك                   
   .)٣(الوحدة

وقد تم تطبيق هذا النموذج على القطاع الزراعى لقياس أثر االستثمارات الزراعية المنفذة              
إن ما تحقق مـن نمـو بالقطـاع         على معدل النمو بهذا القطاع ، حيث يعتمد هذا النموذج على            

   .*الزراعى هو عبارة عن خارج قسمة معدل االستثمار على معامل رأس المال
  :أثر االستثمار الزراعى العام على معدل النمو بالقطاع الزراعى فى مصر  -١

 الزراعـى  االستثمار عن الناشئ النمو معدل قياس يمكن دومار – هارود نموذج باستخدام
 المـال  رأس معامـل  على المعدلة باألسعار العام الزراعى االستثمار معدل مةبقس وذلك ، العام

 مـصر  فى الزراعى بالقطاع النمو معدل أن) ٦ (رقم الجدول ويوضح ، أيضاً المعدلة باألسعار
 النمـو  معدل لزيادة أنه يعنى ما وهو ، ٠,٠٠٤ يساوى نحو  العام الزراعى االستثمار عن الناشئ

 بنـسبة  العـام  الزراعـى  االسـتثمار  معدل زيادة من البد فإنه ،%١ بنسبة الزراعى القطاع فى
٠,٠٠٤.%  

   :مصر فى الزراعى بالقطاع النمو معدل على الخاص الزراعى االستثمار أثر -٢
 الزراعـى  االستثمار عن الناشئ النمو معدل قياس امكن دومار – هارود نموذج باستخدام

 المال رأس معامل على المعدلة باألسعار الخاص ىالزراع االستثمار معدل بقسمة وذلك الخاص
 الناشئ الزراعى بالقطاع النمو معدل أن) ٦ (رقم الجدول نفس ويوضح ، أيضاً المعدلة باألسعار

 قطاع فى النمو معدل لزيادة أنه يعنى ما وهو ، ٠,٠٣٤ مساوياً الخاص الزراعى االستثمار عن
   % .٠,٠٣٤ بنسبة الخاص االستثمار لمعد زيادة من البد فإنه% ١ بنسبة الزراعة

  

                                                             
 الزراعية على التنمية االقتصادية لقطاع الزراعة فى مـصر، رسـالة   داليا حامد جوده الشويخ ، األثار االقتصادية لالستثمارات    )٣(

  .مرجع سبق ذكرهدكتوراه ، 
 ) .٦(كما هو موضح بالجدول رقم * 
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فـى   تطور معدل االستثمار الزراعى العام و الخاص و المعامل الحدى لـرأس المـال   ): ٦(جدول رقم   
   .)٢٠١٤/٢٠١٥-١٩٩٧/١٩٩٨(مصر خالل الفترة 

  السنوات

* معدل
االستثمار 

الزراعى العام 
(%)  

معدل االستثمار 
الزراعى 

  (%)الخاص 

** المعامل
س الحدى لرأ
  المال

معدل النمو 
الناشئ من 
االستثمار 

الزراعى العام 
(%)  

معدل النمو 
الناشئ من 
االستثمار 

الزراعى الخاص 
(%)  

1998/97 9.5 8.3 5.8 1.6 1.4 
1999/98 8.1  9.4 0 0 0 

٩٩/٢٠٠٠ 6.6 10.2 45.5 0.2  0.2 
٠٠/٢٠٠١ 5.7 10.5 -12.5 -0.5  -0.8 
٠١/٢٠٠٢ 6.2 9.8 14.7 0.4 0.7  
٠٢/٢٠٠٣ 4.8 4.8 -١٨٫٣  -0.1  -0.1  
٠٣/٢٠٠٤ 5.2  5.8  30.6 0.2  0.2  
٠٤/٢٠٠٥ 2.5 3.5  -1.2  -2.2 -2.9 
٠٥/٢٠٠٦ 2.2  4.1 2.8 0.7  1.4 
٠٦/٢٠٠٧ 2.3 5.2 13.5 0.2 0.4  
٠٧/٢٠٠٨ 1.7 3.2 -3.5 -0.5 -0.9 
٠٨/٢٠٠٩ 1.9 2.9  5.2 0.38 0.6  
٠٩/٢٠١٠ 2.3  3.1  30.6 0.08 0.1  
١٠/٢٠١١  2.2  2.4  -6.3 -0.31 -0.4 
١١/٢٠١٢  1.7 1.7 34.3 0.10 0.1 
١٢/٢٠١٣  1.6 3.1  58.9 0.03 0.1 
١٣/٢٠١٤  2.1 3.8 -77.5 -0.02 -0.1 
١٤/٢٠١٥  2.7  4.3  -8.5  -0.3 -0.5  

 0.03 0.004 6.3 5.3 3.8  المتوسط
   من وحسبت جمعت : المصدر

     www.idsc.gov.eg  الوزراء بمجلس القرار اتخاذ ودعم المعلومات مركز موقع  -)١(
   .مختلفة أعداد ، الزراعى القطاع من الدخل تقديرات نشرة ، واالحصاء العامة للتعبئة المركزى الجهاز -)٢(
 للعـام  االقتصادي التعداد نتائج ضوء في اإلجمالي المحلي الناتج حجم تقديرات ، اإلداري واإلصالح والمتابعة التخطيط وزارة -)٣(

  .٢٠١٤ ديسمبر واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز عن صدر والذي ١٢/٢٠١٣ المالي
  

  االستثمار الزراعى باألسعار المعدلة               
  ١٠٠ × ــــــــــــــــــــ=  معدل االستثمار * 

  الدخل الزراعى باألسعار المعدلة                
  

  سعار المعدلةمقدار التغير فى االستثمار الزراعى باأل      
  ١٠٠× ـــــ ــــــــــــــــــــــ= المعامل الحدى لرأس المال ** 

  مقدار التغير فى الدخل الزراعى باألسعار المعدلــة       

  
 العـام  الزراعـى  االسـتثمار  عن الناشئ الزراعى بالقطاع النمو معدل من كل وباستخدام

 عـن  الناشئ الزراعى بالقطاع النمو معدل حساب امكن مصر فى الخاص الزراعى واالستثمار
 حيـث ) ٦ (رقم بالجدول أيضاً موضح هو كما ، الزراعى بالقطاع المحلية االستثمارات إجمالى

 فإنـه % ١ بنسبة الزراعة قطاع فى النمو معدل لزيادة أنه يعنى ما وهو ، ٠,٠٢ المعدل هذا بلغ
  % .٠,٠٢ بنسبة الزراعة لقطاع المحلى االستثمار معدل زيادة من البد
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 بالقطاع مما تقدم يتضح دور االستثمارات الزراعية العامة والخاصة الهام فى احداث النمو           
 لزيـادة  %٠,٠٠٤ بنسبة العام الزراعى االستثمار الزراعى ، لذا فان البحث يوصى بزيادة معدل   

 %٠,٠٣٤ بنـسبة  الخاص االستثمار معدل وزيادة ،%١ بنسبة الزراعى القطاع فى النمو معدل
 االسـتثمار  معـدل  ، االمر الذى يعنى زيـادة     %١ بنسبة الزراعى القطاع فى النمو معدل لزيادة

  .%١ بنسبة الزراعة قطاع فى  إلحداث نمو%٠,٠٢ بنسبة الزراعة لقطاع المحلى
  الملخص

 عـن  وذلـك  واالجتماعية االقتصادية للتنمية الرئيسية األدوات أهم من االستثمارات يعتبر
 خلق وكذلك العالمية التحديات مواجهة على القومى االقتصاد قدرة وزيادة ، نتاجاإل زيادة طريق
  االقتـصادية  القطاع مقدرة عدم أتضح حيث ، المعيشة مستوى رفع فى تسهم جديدة عمل فرص
 االهتمـام  يتطلـب  الـذى  األمـر  االقتصادية التنمية عجلة دفع على الزراعة قطاع دون وحدها
  : ولذلك فان الدراسة خلصت بالتالى .إليه الموجهة االستثمارات حجم ةوزياد الزراعى بالقطاع

 للقطـاع  الزراعى االستثمار قيمة و ،انخفاض حجم االستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة       
 علـى  القـومي  االستثمار ، قيمة  إحصائياً معنوى انخفاض سنوياً تنخفض الجارية باألسعار العام

مؤكـدة   معنويـة  زيـادة  سـنوياً  تزداد والتشييد والكهرباء بترولوال الصناعة القطاعات مستوى
   .إحصائياً

فى عدة عوامل اهمها قيمة      الزراعى اإلستثمار على المؤثرة العوامل أهم حصر وقد امكن 
 الـصادرات  قيمـة  ، الزراعيـة  الـواردات  قيمة ، الزراعية الصادرات قيمة ، الزراعى الدخل

 سـعر  ، الزراعيـة  المدخرات قيمة ، الزراعية القروض قيمة ، ةالقومي الواردات قيمة القومية،
 إحـصائياً  ، كما تأكـد    المستصلحة المساحة ، المنزرعة المساحة ، المحصولية المساحة ، الفائدة

 مـن % ٩٥,١ ، وان حـوالى      الزراعى اإلستثمار على المؤثرة للعوامل الخطى النموذج معنوية
 الـدخل  تغيـر  وان ، القـومى  الدخل إلى تعزى إنما جمالىاال الزراعى اإلستثمار فى التغيرات
 معـدل  بلـغ % .٤١,٧ بنسبة االجمالى الزراعى اإلستثمار تغير إلى يؤدى% ١٠ بنسبة القومى
 فـى  الخـاص  الزراعى واالستثمار العام الزراعى االستثمار عن الناشئ الزراعى بالقطاع النمو
 مـن  البد فإنه% ١ بنسبة الزراعة قطاع فى موالن معدل لزيادة أنه يعنى ما وهو ، ٠,٠٢ مصر
  % .٠,٠٢ بنسبة الزراعة لقطاع المحلى االستثمار معدل زيادة

  المراجع 
  الرسائل واالبحاث والكتب العلمية : أوالً
، محـددات االسـتثمار بقطـاع     ) دكتور(، محمود محمد فواز     ) دكتور(عبد التواب اليمانى     -١

امعات العربية للدراسـات والبحـوث الزراعيـة ،         الزراعة فى مصر، مجلة اتحادات الج     
   .١٩٩٣، )٢(، العدد ) ١(جامعة عين شمس ، المجلد 

، دراسـة تحليليـة للعوامـل       ) دكتور(، ابراهيم يوسف اسماعيل     ) دكتور(أحمد ماهر عز     -٢
، المؤتمر الرابع   ) ٩٠/١٩٩١ – ٧٠/١٩٧١(المحددة لالستثمار فى الزراعة خالل الفترة       

نمية فى مصر ، قسم االقتصاد الزراعى ، كلية الزراعة ، جامعة المنصورة             لالقتصاد والت 
 ،١٩٩٤.   

دراسـة إقتـصادية للتوزيـع القطـاعى        ، محمود محمـد خـالف    ، هبة اهللا محمد السويفى    -٣
معهـد بحـوث اإلقتـصاد      ، لإلستثمارات مع التركيز على القطاع الزراعى فـى مـصر         

 .٢٠٠٥ ،القاهرة ،الزراعى
الشويخ ، األثار االقتصادية لالستثمارات الزراعية على التنمية االقتـصادية      داليا حامد جوده     -٤

لقطاع الزراعة فى مصر، رسالة دكتوراه ، قسم االقتصاد الزراعى ، كليـة الزراعـة ،                
 .٢٠٠٦جامعة أسيوط ـ 
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استراتيجية توزيع االسـتثمارات العامـة علـى القطاعـات الـسلعية             داليا حامد الشويخ ،    -٥
) ٤٧(ى قطاع الزراعة فى مصر ، مجلة اسيوط للعلوم الزراعيـة ، العـدد             وانعكاسها عل 

 .٢٠١٦ ،١١٠ص ) ١(مجلد 
  النشرات والدوريات: ثانياً

 .البنك المركزى المصرى ، النشرة الشهرية االقتصادية ، أعداد مختلفة  -١
 .، النشرة االقتصادية ، أعداد مختلفة  البنك األهلى المصرى -٢
 العامة واالحصاء، نشرة تقديرات الدخل مـن القطـاع الزراعـى،            الجهاز المركزى للتعبئة   -٣

 .أعداد مختلفة
 .بنك التنمية واالئتمان الزراعى ، سجالت إدارة االحصاء واالئتمان ، بيانات غير منشورة -٤

  مواقع على شبكة اإلنترنت : ثالثاً
   .www.Idsc.gov.egموقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء  -١
 www.mop.gov.egموقع وزارة التخطيط ،  -٢
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Economic Study of the Current Situation and Future Agricultural 
Investments in Egypt 
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Ahmed A. O. Mohamed 

Department of Agricultural Economics - Faculty of Agriculture - Assiut University 
 

Summary: 
Investments of the key tools for economic and social development is 

through increased production, and increase the capacity of the national economy 
to face global challenges as well as creating new job opportunities contribute to 
raising the standard of living, which turned out to be the economic sector's ability 
alone without the agriculture sector on advancing economic development matter 
which requires attention to the agricultural sector and increase the size of 
investments against him.  
The.refore,.the study.concluded.the.following: 

Low investments directed to the agriculture sector size as it's not proven 
significant statistical model of the value of total agricultural investment at current 
prices during the study period, and agricultural investment for the public sector at 
current prices the value of an annual fall drop significant statistically, while the 
moral model did not prove the statistical value of agricultural investment to the 
private sector prices ongoing during the study period, the national-level 
investment sectors of industry, petroleum, electricity and.construction.value. 
increases.annually.confirmed statisticall.ysignificant.increase. 

Increase the relative importance of the contribution of private agricultural 
investment to total investment directed to the agriculture sector size, it could be 
limited to the most important factors affecting the agricultural investment in 
several factors, the most important agricultural income value, the value of 
agricultural exports, the value of agricultural imports, national exports, the value 
of national imports, the value of loans agricultural, the value of agricultural 
savings, interest rates, crop area, planting area, the area under cultivation, as sure 
a statistically significant sample paced factors affecting agricultural investment, 
and about 95.1% of the changes in agricultural investment total, but due to the 
national income, and that the change in national income. 10% leads to a total 
change.of.agricultural.investment.by.41.7%. 

The growth rate of the agricultural sector arising from the General 
Agricultural investment and private agricultural investment in Egypt totaled 0.02, 
which means that to increase the growth rate in the agriculture sector by 1% it 
has to be to increase domestic investment to the agriculture sector rate of 0.02%. 


