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  مقدمه
ن  زیادة االستثمار في مختلف قطاعا  تطلب تحقیق التنمیة االقتصادیة     ی ت البنیان االقتصادي م
ة   ه   ناحی ع كفاءت ة أخرى   ، ورف ن ناحی ة        م ي الدول سیاسة االقتصادیة ف ى صانعي ال ذلك یجب عل ، ل

  . االقتصادىدهاعظیم مردوات األعلى كفاءة بهدف تتوجیه االستثمارات للقطاع
ي         سیة ه ات رئی سة قطاع ضمن خم صري یت صادي الم ان االقت ذكر أن البنی دیر بال وج

صناعة رول ،ال ة ،البت اء ،الزراع شیید، ،الكهرب دالت عار    وق ة باألس تثمارات الكلی الي االس غ إجم  بل
رة   الل الفت ة خ والي ) ١٤/٢٠١٥– ٩٧/٩٨(المثبت وا  ١٠٧٫٣ح ت ح سبة بلغ ة بن ار جنی لي  ملی

الل    % ٤٤٫٥ و% ٥٥٫٥ والي خ ي الت ام عل اص وع تثمار خ شار  كاس رة الم االفت غ   إلیه ا بل ، كم
والي       ة ح عار المثبت تثمار باألس الي االس ط أجم و % ٦٫٤و %٧٫٣و % ٨٫٣و % ١٠٫٦متوس

صناعة % ١٫٩ ات ال ي قطاع رول ،ف ة ،البت الي    ،الزراع ن إجم والي م ي الت شیید عل اء والت الكهرب
ة تثمارات الكلی ذكور االس رة الم الل الفت ي .١ة خ ي ف ین توص سبة    ح ل ن أال تق ة ب سات الدولی المؤس

ة عن         ي االستثمارات الحكومی ة ف ذ     ، %١٠االستثمارات الزراعی ى ج ا إل ك جنًب شجیع   وذل ع ت ب م
رویج لفرص االستثمار           ن خالل الت القطاع الخاص المصري واألجنبي على االستثمار الزراعي م

ي المجاالت المخت ة ف شروعالمتاح ل م ة مث ي قطاع الزراع ة ف تزراع األراضي اس لف تصالح واس
ى          ة، باإلضافة إل ة والعطری ات الطبی سكر والنبات واإلنتاج النباتي خاصة محاصیل الزیوت وبنجر ال
ذائي   صنیع الغ ازر والت ماك والمج ل و األس دواجن والمناح شروعات ال واني وم اج الحی اإلنت

  .٢واألعالف غیر التقلیدیةوالزراعي وتدویر المخلفات الزراعیة 
  :البحث وأهدافهمشكلة 

ث    شكلة البح صر م ص اال تنح ي نق تثمارات  ف ان      س ات البنی ف قطاع ي مختل ضخ ف ي ت الت
ث  ، وفي القطاع الزراعي بصفة خاصة   االقتصادي المصري بصفة عامة    غ نصیب القطاع    ، حی یبل

ة    % ٧٫٣الزراعي حوالي  الي االستثمارات القومی رة  من إجم ا )١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨(  خالل الفت   بم
ة ال            ة الزراعی ق التنمی ي    الیساهم في النهوض بالقطاع وتحقی شودة عالوة عل ع    أمن ا ال تتواكب م نه

ب  ذي یج دور ال ة ال صادیة أأهمی ة االقت ي التنمی ي ف ه القطاع الزراع ى إضافة باإل ن یلعب عف ل ض
  .یة أخرىكفاءة االستثمارات الموجهة لمختلف قطاعات البنیان االقتصادي من ناح

  :، فان هذا البحث یهدف إلي ما یليه علیءوبنا
 ).١٤/٢٠١٥ – ٩٧/٩٨(خالل الفترة  المصري تقدیر كفاءة االستثمار في مختلف قطاعات البنیان االقتصادي  -١
ین ال      مق -٢ تثمار ب صادي     ارنة معاییر كفاءة االس ان االقت ي البنی ة ف ات المختلف ي أفضل     المصري  قطاع والتعرف عل

  .وفقا لكفاءة االستثمار في كل منهاات القطاع
  :األسلوب البحثي

ي            ا ادالت االتجاه الزمن ائج مع ن نت ه م ا توصل إلی عتمد البحث في تحلیل البیانات وعرض م
ض    ي وبع في والكم لوبین الوص ى األس ام ، عل تثمار   الع اءة االس اس كف صادیة لقی رات االقت المؤش

  :٣قتصادي المصري همالقطاعات المختلفة في البنیان االاوالزراعي 
  :ستثمارمعدل اال -١

                                                             
  .وزارة التخطیط ، خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ، أعداد مختلفة1
ال 2 زي الق ور(حسن رم شربیني ،)دكت رحمن ال د ال دین عب ورد(عمادال اع   ،)كت تثماریة بالقط شروعات االس بعض الم صادیة ل ة اقت دراس

  .٢٠٠٦، ٥، عدد ٧، مجلة العلوم االقتصادیة واالجتماعیة ، جامعة المنصورة ، مجلد )ةدراسة حالة بمحافظة الدقهلی(الزراعي 
سم    يطاع الزراعة فثاراالقتصادیة لالستثمارات الزراعیة على التنمیة االقتصادیة لقاآلیخ ، ولیا حامد الش  اد3  وراه ، ق  مصر،رسالة دكت

  .٢٠٠٦سیوط ، أاالقتصاد الزراعي ، كلیة الزراعة ، جامعة 
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و  ح االوه ال یوض تثمار ال اج وس ي    زم إلنت اج الكل ة اإلنت ن قیم دة م ده واح ه  ، ح ر عن ویعب
  :بالمعادلة التالیة 

  إجمالي االستثمار في قطاع ما                          
  ــــــــــــــــــــ= معدل االستثمار 

  مة الناتج المحلى في نفس القطاع                     إجمالي قی
  . في هذا القطاع  االستثماركفاءة ارتفعت هذا المعیار عن الواحد الصحیحض نخف ااكلمو

  : التوظفمعامل -٢
و          یوضح االستثمارات الالزمة إلیجاد      هو  و ین، وه ي قطاع مع دة ف ارة  فرصة عمل واح عب

ا والتغ       ي قطاع م د   عن النسبة بین إجمالي االستثمار ف ي أع ر ف س القطاع    ی ي نف ال ف ر   ،اد العم ویعب
  : بالمعادلة التالیةهعن

  ستثمار في  قطاع ما إجمالي اال                
  ـــــــــــــــ ــ   =معامل التوظف

   في نفس القطاع  التغیر في أعداد العمال          
  .طاع الق هذا في االستثمار وزیادة هذا المعامل عن الواحد الصحیح دلیل على كفاءة 

ین القطاعات         ستخدمأ كما اءة ب اییر الكف ي مع این ف ل التب  األسلوب اإلحصائي المعروف بتحلی
  .المختلفة ، واستخدم أسلوب أقل فرق معنوي لترتیب القطاعات وفقا لمعیاري الكفاءة

  :مصادر البیانات
ر      البحث   واعتمد ا وغی شورة منه شورة  على البیانات الثانویة من الجهات الحكومیة ، المن المن

ة         للتعبئة العامة و اإل    يهاز المركز للج ات الدولی ى شبكة المعلوم از عل ع الجه حصاء من خالل موق
ت( ع االو )االنترن ي لالموق صري    كترون ي الم ك األهل صادیة للبن شرات االقت یط والن وزارة التخط ل

  .)١٤/٢٠١٥- ٩٧/٩٨(خالل الفترة
  :نتائج الدراسة
ست  اءةقی تثماركف ا  االس ي القطاع رة     ف الل الفت صري خ صادي الم ان االقت ة للبنی ت المختلف

  فروض، ةضوء ثالث  في ومعامل التوظف ستثمار معدل االمعیاري  وفقا ل ) ١٤/٢٠١٥ – ٩٧/٩٨(
ضمن رض األیت رة  ول الف ود فت دم وج خ اال  ع دي ض ین موع اء ب صول إبط تثمارات والح ى س عل
ي ،  عائدها رة إبطاء سنه وا    ویتمثل الفرض الثاني ف ي      ح  وجود فت ث ف ل الفرض الثال ا یتمث ده ، بینم

  .وجود فترة إبطاء سنتین
  :االستثمارمعدل  -أوال

ي    ا لستعراض افیما یلي  دل االستثمار ف دیر مع ان االقتصادي المصري     نتائج تق  قطاعات البنی
  :خالل فترة الدراسة الثالثة المشار إلیها ضوء الفروضفي 

  :بدون فترة إبطاء -١
 قطاعات في ٠٫٨٤ و ٠٫١٥ و ٠٫١٢ و ٠٫٠٩ و ٠٫٠٧ واليثمار حبلغ متوسط معدل االست 

رة     الكهربا ،البترول ،الصناعة ،الزراعة ،التشیید ا هو موضح     ء على التوالي خالل فت  الدراسة، كم
م   دول رق ي الج م .)١(ف ین   ول روق ب ة الف صائیا معنوی د إح ط یتأك ي   ات متوس تثمار ف دل االس  مع

  ).٢(ول رقم  هو موضح في الجدالقطاعات المختلفة ، كما
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رة إ  (البنیان االقتصادي المصري قطاعات  معدل االستثمار في. ١جدول رقم    دون فت اء ب  خالل ) بط
  ).١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨(الفترة 

  قطاع التشیید  قطاع الكهرباء  قطاع البترول  قطاع الصناعة  قطاع الزراعة  ةالسن
٠٫٠٩  ١٫٢٣  ٠٫٥٣  ٠٫١٢  ٠٫١٩  ١٩٩٧/١٩٩٨  
٠٫٠٩  ٠٫٦٩  ٠٫٣٩  ٠٫١٧  ٠٫١٧  ١٩٩٨/١٩٩٩  
٠٫١١  ٠٫٧١  ٠٫٣٦  ٠٫١٠  ٠٫١٥  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
٠٫١١  ٠٫٧٨  ٠٫٢٩  ٠٫٠٩  ٠٫١٥  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٠٫١١  ٠٫٨٢  ٠٫٢٣  ٠٫٠٩  ٠٫١٦  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٠٫١١  ٠٫٦٣  ٠٫٠٧  ٠٫٠٨  ٠٫١٠  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٠٫٠٦  ١٫٢٢  ٠٫٠٧  ٠٫٠٥  ٠٫١١  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٠٫٠٥  ١٫١٣  ٠٫٠٨  ٠٫٠٦  ٠٫٠٩  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٠٫١٧  ٠٫٩٣  ٠٫١٠  ٠٫١٠  ٠٫١٠  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٠٫٠٧  ٠٫٨٤  ٠٫١٠  ٠٫٣٥  ٠٫٠٩  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٠٫٠٩  ٠٫٩٧  ٠٫١٢  ٠٫٢٦  ٠٫٠٧  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٠٫٠٨  ١٫١٩  ٠٫٠٤  ٠٫١٥  ٠٫٠٥  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٠٫٠٨  ١٫١٣  ٠٫١٧  ٠٫١٢  ٠٫٠٤  ٢٠٠٩/٢٠١٠  
٠٫٠٩  ١٫٠٥  ٠٫٠٦  ٠٫١٠  ٠٫٠٤  ٢٠١٠/٢٠١١  
٠٫٠٢  ٠٫٦٨  ٠٫٠٢  ٠٫٠٦  ٠٫٠٢  ٢٠١١/٢٠١٢  
٠٫٠٣  ٠٫٥٠  ٠٫٠٨  ٠٫٠٧  ٠٫٠٣  ٢٠١٢/٢٠١٣  
٠٫٠٢  ٠٫٤٢  ٠٫٠٦  ٠٫١٤  ٠٫٠٤  ٢٠١٣/٢٠١٤  
٠٫٠٣  ٠٫٣٧  ٠٫٠٦  ٠٫١٣  ٠٫٠٤  ٢٠١٤/٢٠١٥  

  ٠٫٠٧  ٠٫٨٤  ٠٫١٥  ٠٫١٢  ٠٫٠٩  المتوسط
  .حق بالمال)٢( و)١(حسبت من بیانات الجدولین رقمي  :المصدر

  
دون فترة ب(  المصريالقتصادياالبنیان قطاعات معدل االستثمار بین ل نتائج تحلیل التباین    .٢ رقم   جدول

  ).١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨(خالل الفترة  )بطاءإ
  

  مصدر االختالف
  

  
  درجات الحریة

  
  مجموع مربعات االنحرافات

  
  التباین

  
  نسبة التباین

  ٢  ٨  ٤  بین القطاعات
  ٢٫٧٨  ٢٣٧  ٨٥  داخل القطاعات

    ٢٤٥  ٨٩  الكلى

  
٠٫٧١  

  ).١( حسبت من بیانات الجدول رقم :المصدر
  

  : سنهها مقدارفترة إبطاءوجود   -٢
 في قطاعات ٠٫٧٩ و ٠٫١٣ و ٠٫١١ و ٠٫٠٨ و ٠٫٠٦بلغ متوسط معدل االستثمار حوالي  

ا هو موضح           ،البترول ،الصناعة ،الزراعة ،التشیید رة الدراسة، كم الكهرباء على التوالي خالل فت
دل        ). ٣(في الجدول رقم     ین متوسطات مع روق ب ة الف این عدم معنوی وقد أوضحت نتائج تحلیل التب

ي      اال ح ف و موض ا ه ة، كم رة الدراس الل فت صري خ صادي الم ان االقت ات البنی ین قطاع تثمار ب س
  ).٤(الجدول رقم 
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اء سنه  بفترة إ(البنیان االقتصادي المصري عات قطا  معدل االستثمار في   .٣جدول رقم    رة  خالل ) بط  الفت
)١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨.(  

  قطاع التشیید  لكهرباءقطاع ا  قطاع البترول  قطاع الصناعة  قطاع الزراعة  السنة
١٩٩٧/١٩٩٨  -  -  -  -  -  
٠٫٠٩  ١٫٢٣  ٠٫٤٧  ٠٫١٠  ٠٫١٧  ١٩٩٨/١٩٩٩  
٠٫٠٩  ٠٫٧٨  ٠٫٢٨  ٠٫١٦  ٠٫١٦  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
٠٫١١  ٠٫٦٩  ٠٫٣٢  ٠٫٠٩  ٠٫١٥  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٠٫٠١  ٠٫٨١  ٠٫٢٤  ٠٫٠٨  ٠٫١٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٠٫١١  ٠٫٨٠  ٠٫١٧  ٠٫٠٩  ٠٫١٥  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٠٫١٠  ٠٫٦٥  ٠٫٠٥  ٠٫٠٧  ٠٫٠٩  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٠٫٠٥  ١٫٠٤  ٠٫٠٦  ٠٫٠٤  ٠٫١٠  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٠٫٠٥  ٠٫٩٩  ٠٫٠٦  ٠٫٠٦  ٠٫٠٩  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٠٫١٣  ٠٫٨٨  ٠٫٠٨  ٠٫٠٨  ٠٫٠٩  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٠٫٠٦  ٠٫٦٩  ٠٫٠٨  ٠٫٢٩  ٠٫٠٧  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٠٫٠٧  ٠٫٨٢  ٠٫١١  ٠٫٢٩  ٠٫٠٧  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٠٫٠٧  ١٫١٢  ٠٫٠٤  ٠٫١٣  ٠٫٠٥  ٢٠٠٩/٢٠١٠  
٠٫٠٦  ٠٫٩٩  ٠٫١٤  ٠٫١١  ٠٫٠٤  ٢٠١٠/٢٠١١  
٠٫٠٨  ٠٫٦٢  ٠٫٠٤  ٠٫١٠  ٠٫٠٣  ٢٠١١/٢٠١٢  
٠٫٠٢  ٠٫٥٩  ٠٫٠٢  ٠٫٠٥  ٠٫٠٢  ٢٠١٢/٢٠١٣  
٠٫٠٣  ٠٫٤٧  ٠٫٠٧  ٠٫٠٦  ٠٫٠٣  ٢٠١٣/٢٠١٤  
٠٫٠٢  ٠٫٣٤  ٠٫٠٦  ٠٫١٢  ٠٫٠٤  ٢٠١٤/٢٠١٥  

  ٠٫٠٦  ٠٫٧٩  ٠٫١٣  ٠٫١١  ٠٫٠٨  المتوسط
  . بالملحق)٢( و)١( حسبت من بیانات الجدولین رقمي :المصدر

  
م  دول رق این .٤ج ل التب ائج تحلی ین ل نت تثمار ب دل االس ات مع صريقطاع صادي الم ان االقت رة ب(البنی فت

  ).١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨(خالل الفترة  )سنه بطاءإ
  نسبة التباین  التباین  عات االنحرافاتمجموع مرب  درجات الحریة  مصدر االختالف
  ١٫٧٥  ٧  ٤  بین القطاعات
  ٢٫٣  ١٨٤  ٨٠  داخل القطاعات

    ١٩١  ٨٤  الكلى

  
٠٫٧٦  

  ).٣(حسبت من بیانات الجدول رقم  :المصدر
  

  :سنتینمقدارها فترة إبطاء وجود  -٣
والي   تثمار ح دل االس ط مع غ متوس ات ٠٫٧١ و٠٫١١ و٠٫١٠ و٠٫٠٨ و٠٫٠٦بل ي قطاع  ف

ا هو موضح           ،البترول ،الصناعة ،الزراعة ،دالتشیی رة الدراسة، كم الكهرباء على التوالي خالل فت
ي م   ف دول رق ي       ). ٥(الج تثمار ف دل االس طات مع ین متوس روق ب ة الف صائیا معنوی د إح م یتأك ول

  ).٦(االقتصادیة المختلفة، كما هو موضح في الجدول رقم  القطاعات
ان االقتصادي       مما تقدم یتضح أن الفروق في متوسط       ین قطاعات البنی دل االستثمار ب ات مع

ف              ان االقتصادي المصري ال تختل ي أن قطاعات البنی ذا یعن ة إحصائیا ، وه ر معنوی المصري غی
  . جوهریا في معیار الكفاءة الخاصة بمعدل االستثمار
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م  دول رق ي.٥ج تثمار ف دل االس ات قطا  مع صري ع صادي الم ان االقت رة إ(البنی اء سبفت الل ) نتینبط خ
  ).١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨( الفترة
  قطاع التشیید  قطاع الكهرباء  قطاع البترول  قطاع الصناعة  قطاع الزراعة  السنة

١٩٩٧/١٩٩٨  -  -  -  -  -  
١٩٩٨/١٩٩٩  -  -  -  -  -  
٠٫٠٩  ١٫٢٣  ٠٫٣٥  ٠٫٠٩  ٠٫١٥  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
٠٫٠٩  ٠٫٦٢  ٠٫٢٥  ٠٫٢٧  ٠٫١٥  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٠٫١٠  ٠٫٦٩  ٠٫٢٦  ٠٫٠٩  ٠٫١٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٠٫١٠  ٠٫٦٦  ٠٫١٨  ٠٫٠٨  ٠٫١٣  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٠٫١٠  ٠٫٨٠  ٠٫١٣  ٠٫٠٨  ٠٫١٤  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٠٫٠٤  ٠٫٥٥  ٠٫٠٥  ٠٫٠٦  ٠٫٠٨  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٠٫٠٣  ٠٫٩١  ٠٫٠٥  ٠٫٠٤  ٠٫٠٩  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٠٫١١  ٠٫٨٨  ٠٫٠٥  ٠٫٠٥  ٠٫٠٨  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٠٫٠٦  ٠٫٧٢  ٠٫٠٦  ٠٫٠٧  ٠٫٠٧  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٠٫٠٦  ٠٫٥٨  ٠٫٠٧  ٠٫٢٤  ٠٫٠٦  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٠٫٠٦  ٠٫٧٦  ٠٫٠٩  ٠٫١٩  ٠٫٠٥  ٢٠٠٩/٢٠١٠  
٠٫٠٥  ٠٫٩٧  ٠٫٠٣  ٠٫١١  ٠٫٠٤  ٢٠١٠/٢٠١١  
٠٫٠٧  ٠٫٥٨  ٠٫١٠  ٠٫١١  ٠٫٠٣  ٢٠١١/٢٠١٢  
٠٫٠١  ٠٫٥٤  ٠٫٠٣  ٠٫٠٩  ٠٫٠٣  ٢٠١٢/٢٠١٣  
٠٫٠٢  ٠٫٥٥  ٠٫٠٢  ٠٫٠٤  ٠٫٠٢  ٢٠١٣/٢٠١٤  
٠٫٠٢  ٠٫٤٠  ٠٫٠٧  ٠٫٠٥  ٠٫٠٣  ٢٠١٤/٢٠١٥  

  ٠٫٠٦  ٠٫٧١  ٠٫١١  ٠٫١٠  ٠٫٠٨  المتوسط
  .حق بالمال)٢(و)١ ( حسبت من بیانات الجدولین رقمي:المصدر

م     این      .٦جدول رق ل التب ائج تحلی ین     ل  نت دل االستثمار ب ا مع صادي المصر   تقطاع ان االقت رة  ( ي البنی بفت
  ).١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨(خالل الفترة ) سنتین بطاءإ

  نسبة التباین  التباین  ربعات االنحرافاتمجموع م  درجات الحریة  مصدر االختالف
  ١٫٢٥  ٥  ٤  بین القطاعات
  ١٫٧٤  ١٣١  ٧٥  داخل القطاعات

    ١٣٦  ٧٩  الكلى

  
٠٫٧١  

  ).٥( حسبت من بیانات الجدول رقم :المصدر

  :التوظفمعامل  :ثانیا
دیر معامل    استفیما یلي    ائج تق ي   عراضا لنت ان قطاعات التوظف ف  قتصادي المصري   اال البنی

  : وض الثالثة المشار إلیها ضوء الفرالدراسة فيموضع 
  :بدون فترة إبطاء -١

ي قطاعات   ٠٫٠٣ و٠٫٠٧ و ٠٫٤٤ و ١٫٢٦ و ٢٫٤٣حوالي  التوظف  بلغ متوسط معامل      ف
ا هو موضح          التشیید ،الزراعة ،الصناعة ، الكهرباء ،البترول رة الدراسة، كم على التوالي خالل فت

م    دول رق ي الج د تأ .)٧(ف صائیا وق د إح ر ك ة الف ل   و معنوی طات معام ین متوس فق ب يالتوظ   ف
ي   ، المصري البنیان االقتصادي    قطاعات م   كما هو موضح ف ائ   )٨( الجدول رق د أوضحت نت ج ، وق

اءة    حتل المرتبة األولي یاختبار أقل فرق معنوي أن قطاع البترول    ث كف ن حی ادة االستثمارات   م زی
ه   الالزمة إلیجاد فرصة عمل واحدة     صناعة         الكاعقط  ، یلی م قطاعات ال ة ث ة الثانی ي المرتب اء ف هرب

  ).٩(جع الجدول رقم، راالمرتبة الثالثةفي الزراعة والتشیید و
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صادي المصري    .٧جدول رقم    ان االقت اء   ( معامل التوظف في قطاعات البنی رة إبط دون فت رة   )ب خالل الفت
)١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨.(  

  قطاع التشیید  اع الكهرباءقط  قطاع البترول  قطاع الصناعة  قطاع الزراعة  السنة
١٩٩٧/١٩٩٨  -  -  -  -  -  
٠٫٠١  ٠٫٧٨  ٣٫٣٣  ٠٫٠٨  ٠٫١٥  ١٩٩٨/١٩٩٩  
٠٫٠٢  ٠٫٥٨  ٢٫٧٨  ٠٫٠٥  ٠٫١٤  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
٠٫٠٢  ٢٫٠٣  ١٫٩٠  ٠٫٠٥  ٠٫١٤  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٠٫٠٨  ١٫٢١  ١٫٤٨  ٠٫٠٥ -  ٠٫١٦  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٠٫٠٣ -  ٠٫٩٧  ٠٫٥٥  ٠٫٠٣ -  ٠٫٠٨  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٠٫٠٧  ٣٫٦٧  ٤٫٤٦  ٠٫٠٣  ٠٫٠٨  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٠٫٠٢  ١٫٣٢  ٠٫٨٩  ٠٫٠٧  ٠٫٠٧  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٠٫٠٧  ١٫٩٨  ٢٫٢٩  ٠٫٠٨  ٠٫٠٣  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٠٫٠٩ -  ٠٫٠٧  ٥٫٣٣  ٥٫٤٨  ٠٫٠١  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٠٫٠٦  ١٫١٩  ١٫١٧  ٠٫٣٠  ٠٫١٢  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٠٫٠٦  ١٫٥٥  ٠٫٠٦  ٠٫١٦  ٠٫٠٢  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٠٫٠٥  ٠٫٣٣  ١٫١٩  ٠٫٢٢  ٠٫٣٣  ٢٠٠٩/٢٠١٠  
٠٫٠٧  ١٫٢٩  ٢٫٠٢  ٠٫٢١  ٠٫٠٣  ٢٠١٠/٢٠١١  
٠٫٠١  ٠٫١١ -  ١٫١٥  ٠٫٠٩  ٠٫١١  ٢٠١١/٢٠١٢  
٠٫٠٣  ٢٫٦١  ٠٫٧٩ -  ٠٫٢٣  ٠٫٠٨ -  ٢٠١٢/٢٠١٣  
٠٫٠٢  ٠٫٦٤  ١١٫٧٩  ٠٫١٥  ٠٫٢٢  ٢٠١٣/٢٠١٤  
٠٫٠٨  ١٫٠٥  ١٫٠٢  ٠٫٥٨  ٠٫٤١ -  ٢٠١٤/٢٠١٥  

  ٠٫٠٣  ١٫٢٦  ٢٫٤٣  ٠٫٤٤  ٠٫٠٧  المتوسط
  .اإلشارة السالبة تشیر إلي أن االستثمار في السنة الحالیة كان أقل من نظیره في السنة السابقة) - (

  .حقبالمال) ٣(و)١(حسبت من بیانات الجدولین رقمي : المصدر
  

رة   (دي المصري معامل التوظف بین قطاعات البنیان االقتصال نتائج تحلیل التباین .٨جدول رقم   دون فت ب
  ).١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨(خالل الفترة ) إبطاء

  نسبة التباین  التباین  مجموع مربعات االنحرافات  درجات الحریة  مصدر االختالف
  ١٧٫٢٥  ٦٩  ٤  بین القطاعات
  ٢٫١٥  ١٧٢  ٨٠  داخل القطاعات

    ٢٤١  ٨٤  الكلى

  
٨٫٠٢**  

  )٧( حسبت من بیانات الجدول رقم :المصدر
  

صادي    .٩جدول رقم    ان االقت  نتائج اختبار أقل فرق معنوي بین متوسطات معامل التوظف للقطاعات البنی
  ).١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨(خالل الفترة )بدون فترة إبطاء(المصري 

  التشیید  القطاع
٠٫٠٣  

  الزراعة
٠٫٠٧  

  الصناعة
٠٫٤٤  

  الكهرباء
١٫٢٦  

  البترول
٢٫٤٣  

  البترول  ٠  **١٫١٩  **١٫٩٩  **٢٫٤٠  **٢٫٤٠  الفرق بین المتوسطین
 - ١٫١٨ ١٫١٨ ١٫١٨ ١٫١٨  أقل فرق معنوي  ٢٫٤٣

  الكهرباء    ٠  ٠٫٨٢  **١٫١٩  **١٫٢٣  الفرق بین المتوسطین
   - ١٫١٨ ١٫١٨ ١٫١٨  أقل فرق معنوي  ١٫٢٦

  الصناعة      ٠  ٠٫٣٧  ٠٫٤١  الفرق بین المتوسطین
     - ١٫١٨ ١٫١٨  أقل فرق معنوي  ٠٫٤٤

  الزراعة        ٠  ٠٫٠٤  الفرق بین المتوسطین
       - ١٫١٨  أقل فرق معنوي   ٠٫٠٧

  التشیید          ٠  الفرق بین المتوسطین
         -  أقل فرق معنوي  ٠٫٠٣

  ٠٫٠١معنوي عند مستوي ** 
  ).٧( حسبت من بیانات الجدول رقم :المصدر
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  :سنهمقدارها فترة إبطاء وجود  -٢
ي قطاعات   ف٠٫٠٢ و ٠٫٠٧ و ٠٫٢٠ و ١٫١٢ و ٢٫٥٦ حوالي التوظفبلغ متوسط معامل   

ا هو موضح          ،الزراعة ،الصناعة ، الكهرباء ،البترول رة الدراسة، كم التشیید على التوالي خالل فت
م   دول رق ي الج ر  .)١٠(ف ة الف صائیا معنوی د إح د تأك ل  و وق طات معام ین متوس فق ب يالتوظ   ف

ائ )١١(، كما هو موضح في الجدول رقم   البنیان االقتصادي المصري     قطاعات ج ، وقد أوضحت نت
رول     اع البت وي أن قط رق معن ل ف ار أق ىاختب دة   األعل ل واح ة عم اد فرص ة إیج ي تكلف ه   ف  ، یلی

  ).١٢( راجع الجدول رقمالمرتبة الثانیة، والصناعة والزراعة والتشیید في  الكهرباءقطاعات
  

م   دول رق صري     .١٠ج صادي الم ان االقت ات البنی ي قطاع ف ف ل التوظ نه ( معام اء س رة إبط الل الف) بفت رة        خ ت
)١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨.(  

  قطاع التشیید  قطاع الكهرباء  قطاع البترول  قطاع الصناعة  قطاع الزراعة  السنة
١٩٩٧/١٩٩٨  -  -  -  -  -  
٠٫٠١  ١٫٢٣  ٤٫٠٤  ٠٫٠٥  ٠٫١٤  ١٩٩٨/١٩٩٩  
٠٫٠١  ٠٫٥٢  ٢٫٢٢  ٠٫٠٨  ٠٫١٤  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
٠٫٠٢  ١٫٧٤  ٢٫٠٨  ٠٫٠٥  ٠٫١٤  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٠٫٠٧  ١٫٠١  ١٫٥٣  ٠٫٠٤-  ٠٫١٤  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٠٫٠٣ -  ١٫٢١  ١٫٢٣  ٠٫٠٣ -  ٠٫١٢  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٠٫١٣  ١٫٩٥  ٣٫٣٤  ٠٫٠٤  ٠٫٠٧  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٠٫٠٢  ١٫٢٢  ٠٫٧٤  ٠٫٠٥  ٠٫٠٧  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٠٫٠٢  ١٫٩٨  ١٫٣٤  ٠٫٠٤  ٠٫٠٣  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٠٫١٥ -  ٠٫٠٧  ٤٫٥٨  ١٫٣٤  ٠٫٠١  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٠٫٠٤  ٠٫٨٤  ٠٫٧٦  ٠٫٣٣  ٠٫١١  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٠٫٠٥  ١٫٠٧  ٠٫١٥  ٠٫٢٤  ٠٫٠٢  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٠٫٠٥  ٠٫٣٣  ٠٫٤٧  ٠٫٢٣  ٠٫٣٤  ٢٠٠٩/٢٠١٠  
٠٫٠٥  ١٫٢٢  ٤٫٧٨  ٠٫٢٢  ٠٫٠٣  ٢٠١٠/٢٠١١  
٠٫٠٦  ٠٫١٠ -  ١٫٧٣  ٠٫١٥  ٠٫١٤  ٢٠١١/٢٠١٢  
٠٫٠٢  ٣٫٠٦  ٠٫٢٣ -  ٠٫١٧  ٠٫٠٥-  ٢٠١٢/٢٠١٣  
٠٫٠٣  ٠٫٧٤  ١٣٫٨٧  ٠٫٠٦  ٠٫١٦  ٢٠١٣/٢٠١٤  
٠٫٠٦  ٠٫٩٧  ١٫٠٢  ٠٫٥٣  ٠٫٣٦-  ٢٠١٤/٢٠١٥  

  ٠٫٠٢  ١٫١٢  ٢٫٥٦  ٠٫٢٠  ٠٫٠٧  المتوسط
  .اإلشارة السالبة تشیر إلي أن االستثمار في السنة الحالیة كان أقل من نظیره في السنة السابقة) - (

  .بالملحق  )٣(و)١(حسبت من بیانات الجدولین رقمي : المصدر
  

) بفترة إبطاء سنة(دي المصري معامل التوظف بین قطاعات البنیان االقتصال نتائج تحلیل التباین    .١١جدول رقم 
  ).١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨(خالل الفترة 
  نسبة التباین  التباین  مجموع مربعات االنحرافات  درجات الحریة  مصدر االختالف
  ٢٠  ٨٠  ٤  بین القطاعات
  ٢٫٢٨  ١٨٣  ٨٠  داخل القطاعات

    ٢٦٣  ٨٤  الكلى

  
٨٫٧٧**  

  ).١٠( حسبت من بیانات الجدول رقم :المصدر

  :سنتینمقدارها طاء بفترة إوجود  -٣
اء  ، في قطاعات البترول٠٫٠٣ و ٠٫٠٦ و ٠٫١٦ و ١٫٠٤ و ١٫٩٣  حواليالتوظف    بلغ متوسط معامل    ،الكهرب

م            ،الزراعة  ،الصناعة   ي الجدول رق و موضح ف ا ه رة الدراسة ، كم والي خالل فت ى الت د   .)١٣(التشیید عل د تأك  وق
و موضح     البنیان االقتصادي  المصري    فیقطاعاتوظفالتق بین متوسطات معامل وإحصائیا معنویة الفر   ا ه ، كم

  .)١٤(في الجدول رقم 
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م   دول رق ان   .١٢ج ات البنی ف لقطاع ل التوظ طات معام ین متوس وي ب رق معن ل ف ار أق ائج اختب  نت
  ).١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨( خالل الفترة) بفترة إبطاء سنة(االقتصادي المصري 

  التشیید  القطاع
٠٫٠٢  

  الزراعة
٠٫٠٧  

  ناعةالص
٠٫٢٠  

  الكهرباء
١٫١٢  

  البترول
٢٫٥٦  

  البترول  ٠  **١٫٤٤  **٢٫٣٦  **٢٫٤٩  **٢٫٥٤  الفرق بین المتوسطین
 - ١٫١٨ ١٫١٨ ١٫١٨ ١٫١٨  أقل فرق معنوي  ٢٫٥٦

  الكهرباء    ٠  ٠٫٩٢  ١٫٠٥  ١٫١٠  الفرق بین المتوسطین
   - ١٫١٨ ١٫١٨ ١٫١٨  أقل فرق معنوي  ١٫١٢

  الصناعة      ٠  ٠٫١٣  ٠٫١٩  طینالفرق بین المتوس
     - ١٫١٨ ١٫١٨  أقل فرق معنوي  ٠٫٢٠

  الزراعة        ٠  ٠٫٠٥  الفرق بین المتوسطین
       - ١٫١٨  أقل فرق معنوي  ٠٫٠٧

  التشیید          ٠  الفرق بین المتوسطین
         _  أقل فرق معنوي  ٠٫٠٢

  ٠٫٠١معنوي عند مستوي ** 
  ).١٠( حسبت من بیانات الجدول رقم :المصدر

  
م    دول رق ل  .١٣ج ي التوظف  معام ات    ف صادي المصري   قطاع ان االقت نتین    (البنی اء س رة إبط  خالل  )بفت

  ).١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨( الفترة
  قطاع التشیید  قطاع الكهرباء  قطاع البترول  قطاع الصناعة  قطاع الزراعة  السنة

١٩٩٧/١٩٩٨  -  -  -  -  -  
١٩٩٨/١٩٩٩  -  -  -  -  -  
٠٫٠١  ٠٫٨٢  ٢٫٦٩  ٠٫٠٥  ٠٫١٤  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
٠٫٠١  ١٫٥٦  ١٫٦٦  ٠٫٠٨  ٠٫١٤  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
٠٫٠٧  ٠٫٨٧  ١٫٦٦  ٠٫٠٥-  ٠٫١٤  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
٠٫٠٣ -  ١٫٠١  ١٫٢٧  ٠٫٠٣ -  ٠٫١٠  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
٠٫١٣  ٢٫٤٢  ٧٫٤٢  ٠٫٠٥  ٠٫١١  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٠٫٠٤  ٠٫٦٥  ٠٫٥٥  ٠٫٠٧  ٠٫٠٦  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٠٫٠١  ١٫٨٣  ١٫١١  ٠٫٠٣  ٠٫٠٣  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٠٫٠٤ -  ٠٫٠٧  ٢٫٦٨  ٠٫٨٠  ٠٫٠١  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٠٫٠٧  ٠٫٨٨  ٠٫٦٥  ٠٫٠٨  ٠٫١٢  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٠٫٠٤  ٠٫٧٦  ٠٫١٠  ٠٫٢٦  ٠٫٠٢  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٠٫٠٤  ٠٫٢٢  ١٫٠٩  ٠٫٣٥  ٠٫٤٠  ٢٠٠٩/٢٠١٠  
٠٫٠٥  ١٫١٩  ١٫١٩  ٠٫٢٣  ٠٫٠٣  ٢٠١٠/٢٠١١  
٠٫٠٤  ٠٫١٠ -  ٤٫١٠  ٠٫١٦  ٠٫١٤  ٢٠١١/٢٠١٢  
٠٫٠٦  ٢٫٨١  ٠٫٣٥ -  ٠٫٢٩  ٠٫٠٦-  ٢٠١٢/٢٠١٣  
٠٫٠١  ٠٫٨٧  ٤٫٠٣  ٠٫٠٤  ٠٫٠١  ٢٠١٣/٢٠١٤  
٠٫٠٧  ١٫١١  ١٫١٦  ٠٫٢٣  ٠٫٢٦-  ٢٠١٤/٢٠١٥  

  ٠٫٠٣  ١٫٠٤  ١٫٩٣  ٠٫١٦  ٠٫٠٦  المتوسط
  .اإلشارة السالبة تشیر إلي أن االستثمار في السنة الحالیة كان أقل من نظیره في السنة السابقة) - (

  .حق بالمال)٣(و)١ (عت وحسبت من بیانات الجدولین رقميجم :المصدر
  

ا .١٤جدول رقم   ل  لین  نتائج تحلیل التب ة     التوظف معام صادیة المختلف ات االقت ین القطاع اء   ( ب رة إبط بفت
  ).١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨(خالل الفترة ) سنتین

مجموع مربعات   درجات الحریة  مصدر االختالف
  نسبة التباین  التباین  االنحرافات

  ١١  ٤٤  ٤  بین القطاعات
  ٠٫٨٨  ٦٦  ٧٥  داخل القطاعات

    ١١٠  ٧٩  الكلى

  
١٢٫٥**  

  ).١٣(ت من بیانات الجدول رقم حسب :المصدر
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ث      ن حی وقد أوضحت نتائج اختبار أقل فرق معنوي أن قطاع البترول یحتل المرتبة األولي م
ات     م  قطاع ة ، ث ة الثانی ي المرتب اء ف اع الكهرب ه قط دة ، یلی ل واح ة عم اد فرص ة إیج اع تكلف ارتف

  ).١٥(قمالصناعة والزراعة والتشیید في المرتبة الثالثة ، راجع الجدول ر
ه قطاع                دة یلی مما تقدم یتضح أن قطاع البترول هو األعلى في تكلفة إیجاد فرصة عمل واح
ا       ك وفق ة وذل ة الثالث الكهرباء في المرتبة الثانیة یلیه قطاعات الصناعة والزراعة والتشیید في المرتب

  .للفروض الثالثة موضع الدراسة
  

م   دول رق ائج ا.١٥ج رق  نت ل ف ار أق ین ختب وي ب ل معن طات معام ف متوس ات التوظ ان لقطاع  البنی
  ).١٤/٢٠١٥-٩٧/٩٨( خالل الفترة )بفترة إبطاء سنتین ( االقتصادي المصري

  القطاع
  التشیید
٠٫٠٣  

  الزراعة
٠٫٠٦  

  الصناعة
٠٫١٦  

  الكهرباء
١٫٠٤  

  البترول
١٫٩٣  

الفرق بین 
    ٠  **٠٫٨٩  **١٫٧٧  **١٫٨٧  **١٫٩٠  المتوسطین

  البترول
 _ ٠٫٧٨ ٠٫٧٨ ٠٫٧٨ ٠٫٧٨  ي وأقل فرق معن  ١٫٩٣

الفرق بین 
      ٠  **٠٫٨٨  **٠٫٩٨  **١٫٠١  المتوسطین

  الكهرباء
   _  ٠٫٧٨ ٠٫٧٨ ٠٫٧٨  يأقل فرق معنو  ١٫٠٤

الفرق بین 
        ٠  ٠٫١٠  ٠٫١٣  المتوسطین

  الصناعة
     _ ٠٫٧٨ ٠٫٧٨  يأقل فرق معنو  ٠٫١٦

الفرق بین 
          ٠  ٠٫٠٣  المتوسطین

  الزراعة
       _ ٠٫٧٨  يعنوأقل فرق م  ٠٫٠٦

الفرق بین 
            ٠  المتوسطین

  التشیید
         _  يأقل فرق معنو  ٠٫٠٣

  ٠٫٠١معنوي عند مستوي ** 
  .)١٣( حسبت من بیانات الجدول رقم :المصدر

  
  الملخص

ذ   دف ه ي      یه اءة االستثمارات ف اس كف ى قی ان االقتصادي المصري   قطاعات ا البحث إل   البنی
دل اال باستخدام م  ا مع ارین هم ل ا عی رة    لتوظف ستثمار ومعام دون فت ي ب ة فروض ه ي ظل ثالث  ف

  .إبطاء وبفترة إبطاء سنة واحدة وبفترة إبطاء سنتین
روق        ود ف دي وج ي م رف عل وي للتع رق معن ل ف این وأق ل التب اري تحلی تخدم اختب د اس وق
ل        ین معام ة ، وب ن ناحی صادي المصري م ان االقت ات البنی ي قطاع تثمار ف دل االس ین مع ة ب  معنوی

  . في تلك القطاعات من ناحیة أخريالتوظف
  :عدة نتائج من أهمهاب الدراسة انتهتوقد 
   والي تثمار ح دل االس ط مع غ متوس ات ٠٫٨٤ و ٠٫١٥ و ٠٫١٢ و ٠٫٠٩ و ٠٫٠٧بل ي قطاع  ف

ود            ك بفرض عدم وج والي ، وذل ي الت اء عل رول والكهرب صناعة والبت شیید والزراعة وال الت
ین     ئیا معنویة الفروق فترة إبطاء، ولم یتأكد إحصا    دل االستثمار ب  قطاعات في متوسطات مع
ا ال         البنیان االقتصادي المصري     شار إلیه ي القطاعات الم اءة االستثمار ف ي أن كف ا یعن  ، مم

 .تختلف جوهریا
               شیید ات الت ي قطاع تثمار ف دل االس ط مع غ متوس دة بل نة واح اء س رة إبط ود فت رض وج وبف

رول وا    شیید حوالي   والزراعة والصناعة والبت  ٠٫٧٩ و ٠٫١٣ و ٠٫١١ و ٠٫٠٨ و ٠٫٠٦لت
دل االستثمار            ي القطاعات   علي التوالي ، ولم یتأكد إحصائیا معنویة الفروق في متوسط مع ف
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ذا      للبنیان االقتصادي المصري   المختلفة سبه له  ، آي انه كفاءة االستثمار ال تختلف جوهریا بن
 .المعیار

    ا ي قطاع تثمار ف دل االس ط مع غ متوس اء    بل رول والكهرب صناعة والبت ة وال شیید والزراع ت الت
رة إبطاء      ٠٫٧١ و ٠٫١١ و ٠٫١٠ و  ٠٫٠٨ و   ٠٫٠٦حوالي   ك بفرض فت والي، وذل  على الت

ات         ین القطاع تثمار ب دل االس ط مع ي متوس روق ف ة الف صائیا معنوی د إح م یتأك نتین ، ول س
 . االقتصادي المصريالمختلفة في البنیان

  ل ا ط معام غ متوس والي فلتوظبل ات  ٠٫٠٣ و ٠٫٠٧ و ٠٫٤٤ و ١٫٢٦ و ٢٫٤٣ ح ي قطاع  ف
ود    دم وج رض ع ك بف والي، وذل ي الت شیید عل ة والت صناعة والزراع اء وال رول والكهرب البت

ي متوسط معامل              روق ف دم قطاع   فالتوظ فترة إبطاء ، وقد تأكد إحصائیا معنویة الف ، إذ یتق
 .الزمة إلیجاد فرصة عمل واحدةمن حیث االستثمارات الالبترول في المرتبة األولي 

          ل ط معام غ متوس دة بل نة واح اء س رة إبط ود فت رض وج ف وبف رول   التوظ ات البت ي قطاع  ف
 ٠٫٠٢ و ٠٫٠٧ و ٠٫٢٠ و ١٫١٢ و ٢٫٥٦والكهرباء والصناعة والزراعة والتشیید حوالي   

ل    ط معام ي متوس روق ف ة الف صائیا معنوی د إح د تأك والي، وق ي الت فعل اء التوظ ث ج ، حی
 .ع البترول في المرتبة األوليقطا

    ل ط معام غ متوس فبل شیید     التوظ ة والت صناعة والزراع اء وال رول والكهرب ات البت ي قطاع  ف
رة إبطاء    ٠٫٠٣ و ٠٫٠٦ و ٠٫١٦ و ١٫٠٤ و  ١٫٩٣حوالي    علي التوالي ، وذلك بفرض فت

ل          ط معام ي متوس روق ف ة الف صائیا معنوی د إح د تأك نتین ، وق فس اع  التوظ ل قط ، واحت
 .بترول المرتبة األولي من حیث كفاءة االستثمارال

  

  :حقالمال
دول  رة        .١ج الل الفت صري خ صادي الم ان االقت ات البنی ي قطاع تثمارات ف ور االس  -٩٧/٩٨( تط

١٤/٢٠١٥(  
  )ملیار جنیة(

  قطاع التشیید  قطاع الكهرباء  قطاع البترول  قطاع الصناعة  قطاع الزراعة  السنة
١٫٣٥  ٤٫٩٥  ٨٫٠٨  ٥٫٨٠  ٨٫١٥  ١٩٩٧/١٩٩٨  
١٫٤٤  ٣٫١٣  ٦٫٦٦  ٩٫٧٩  ٨٫٤١  ١٩٩٨/١٩٩٩  
١٫٦٩  ٣٫٤٨  ٨٫٣٤  ٦٫٢٠  ٨٫١٣  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
١٫٧٣  ٤٫٠٨  ٧٫٦٢  ٥٫٧٥  ٨٫١٩  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
١٫٩٠  ٤٫٨٤  ٧٫٤٢  ٦٫٦٥  ٩٫٥٩  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
١٫٩٢  ٣٫٩١  ٣٫٣٤  ٥٫٧٦  ٦٫٤٠  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
١٫٠٩  ٧٫٣٤  ٤٫٤٦  ٣٫٩٧  ٧٫٥٥  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
١٫١٨  ٧٫٩٥  ٥٫٣٧  ٥٫٦٠  ٧٫٣٢  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٤٫١٣  ٧٫٩٤  ٩٫١٦  ٩٫٤٣  ٨٫٠٤  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٢٫٤٧  ٧٫٦٢  ١٠٫٦٧  ٣٨٫٤٢  ٧٫٧٨  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٣٫٣١  ١٠٫٧٢  ١٦٫٤٠  ٣٥٫٣٤  ٨٫٠٧  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٣٫٨٣  ١٥٫٥٧  ٧٫١٥  ٢٣٫٦٩  ٦٫٨٥  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٤٫١٦  ١٥٫٨٦  ٢٨٫٧٣  ٢٢٫٤٢  ٦٫٧٤  ٢٠٠٩/٢٠١٠  
٥٫٧٦  ١٦٫٨٨  ١٢٫١٧  ٢٠٫٨٨  ٦٫٨٣  ٢٠١٠/٢٠١١  
١٫٦٩  ١٨٫٤٠  ٨٫٠٧  ١٢٫٢٥  ٥٫٣٧  ٢٠١١/٢٠١٢  
٣٫٢٦  ١٥٫٦٦  ٢٦٫٨٧  ١٦٫٥٩  ٨٫٣٨  ٢٠١٢/٢٠١٣  
٢٫٦٥  ١٣٫٦٤  ٢٣٫٥٨  ٣٨٫٦٤  ١١٫٦٢  ٢٠١٣/٢٠١٤  
٣٫٩١  ١٤٫٧٧  ٢٣٫٥٩  ٤٢٫٠٧  ١٣٫٤١  ٢٠١٤/٢٠١٥  

  . مختلفةعدادأجتماعیة ،جمعت من بیانات وزارة التخطیط ، خطة التنمیة االقتصادیة واال :المصدر
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دول   اتج الم   .٢ج ة الن رة        تطور قیم صادي المصري خالل الفت ان االقت ات البنی ي قطاع ى ف -٩٧/٩٨(حل

١٤/١٥.(  
  )ملیار جنیة (

  قطاع التشیید  قطاع الكهرباء  قطاع البترول  قطاع الصناعة  قطاع الزراعة  السنة
١٣٫٧  ٤٫٢  ١٥٫٥  ٤٨٫٧  ٤٥٫٦  ١٩٩٧/١٩٩٨  
١٤٫٥  ٤٫٥  ١٦٫٩  ٥٥٫٢  ٤٨٫٩  ١٩٩٨/١٩٩٩  
١٥٫١  ٤٫٩  ٢٣٫٣  ٦١٫٢  ٥٢٫٨  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
١٥٫٧  ٥٫٢  ٢٦٫٣  ٦٣٫٤  ٥٥٫٠  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
١٦٫٥  ٥٫٩  ٣١٫٥  ٦٧٫٨  ٥٨٫٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
١٦٫٩  ٦٫٢  ٤٢٫٧  ٦٨٫٦  ٦٣٫٨  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
١٨٫٢  ٦٫٩  ٥٧٫٢  ٧٩٫٩  ٦٨٫٥  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
٢١٫٥  ٧٫٢  ٦٤٫١  ٨٥٫٨  ٧٤٫٧  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٢٣٫٩  ٨٫٥  ٨٩٫٣  ٩٣٫٥  ٧٦٫٨  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٣١٫١  ٩٫٨  ١٠٣٫٦  ١٠٨٫٤  ٩٩٫٩  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٣٦٫٧  ١١٫٥  ١٣٣٫٦  ١٣١٫٠  ١١٣٫١  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٤٤٫٠  ١٣٫٠  ١٤٧٫٩  ١٥٤٫٢  ١٣٥٫٤  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٥٢٫٦  ١٤٫٨  ١٦٥٫٧  ١٨١٫٧  ١٦٠٫٩  ٢٠٠٩/٢٠١٠  
٦٠٫١  ١٦٫٨  ١٩٥٫١  ٢٠١٫٣  ١٩٠٫١  ٢٠١٠/٢٠١١  
٧٠٫٩  ٢٧٫١  ٢٧٨٫٢  ٢٠١٫٧  ١٨٨٫٧  ٢٠١١/٢٠١٢  
٨٢٫٤  ٣٠٫١  ٣٠٩٫٠  ٢٢٦٫١  ٢٠٩٫٧  ٢٠١٢/٢٠١٣  
٩٥٫١  ٣٣٫٩  ٣٥٠٫٦  ٢٦١٫٨  ٢٤١٫٤  ٢٠١٣/٢٠١٤  
١١٩٫٥  ٣٩٫٢  ٣٦٤٫١  ٣٠٥٫٧  ٢٧٨٫٤  ٢٠١٤/٢٠١٥  

  . مختلفةعدادأجتماعیة ، جمعت من بیانات وزارة التخطیط ، خطة التنمیة االقتصادیة واال :المصدر
  

دول  رة     .٣ج الل الفت صري خ صادي الم ان االقت ات البنی ي قطاع ة ف داد العمال ور أع  -٩٧/٩٨( تط
١٤/١٥.(  

  ) الواحدعاملبال(
  قطاع التشیید  قطاع الكهرباء  قطاع البترول  قطاع الصناعة  اع الزراعةقط  السنة

١٢١٥  ١٢٤  ٤٤  ٢١٨٢  ٤٨٠٢  ١٩٩٧/١٩٩٨  
١٢٩٥  ١٢٨  ٤٦  ٢٢٩٧  ٤٨٥٧  ١٩٩٨/١٩٩٩  
١٣٧٧  ١٣٤  ٤٩  ٢٤١٢  ٤٩١٥  ١٩٩٩/٢٠٠٠  
١٤٦١  ١٣٦  ٥٣  ٢٥٢٧  ٤٩٧٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  
١٤٨٤  ١٤٠  ٥٨  ٢٤٠٥  ٥٠٢٩  ٢٠٠١/٢٠٠٢  
١٤٣٥  ١٤٤  ٦٤  ٢٢١٦  ٥١٠٤  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  
١٤٤٩  ١٤٦  ٦٥  ٢٣٣٨  ٥١٩٠  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  
١٤٩٥  ١٥٢  ٧٠  ٢٤١٧  ٥٢٨٩  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
١٥٥١  ١٥٦  ٧٤  ٢٥٣١  ٥٥٠٣  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
١٥٢٥  ٢٥٩  ٧٦  ٢٥٣٨  ٦١٢٧  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
١٥٨٠  ٢٦٨  ٩٠  ٢٦٥٣  ٦١٩٢  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
١٦٤٠  ٢٧٨  ١٠٦  ٢٧٩٩  ٦٥٢٧  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
١٧١٢  ٣٢٥  ١٢١  ٢٨٩٨  ٦٥٤٧  ٢٠٠٩/٢٠١٠  
١٧٨٥  ٣٣٨  ١٢٧  ٢٩٩٧  ٦٧٢٨  ٢٠١٠/٢٠١١  
١٨٧٠  ١٨٣  ١٣٤  ٣١٣٠  ٦٧٧٦  ٢٠١١/٢٠١٢  
١٩٥٣  ١٨٩  ١٠٠  ٣٢٠٠  ٦٦٧٤  ٢٠١٢/٢٠١٣  
٢٠٥٨  ٢١٠  ١٠٢  ٣٤٥٦  ٦٧٢٥  ٢٠١٣/٢٠١٤  
٢١٠٢  ٢٢٤  ١٢٥  ٣٥٢٨  ٦٦٩٣  ٢٠١٤/٢٠١٥  

  .مختلفةعداد أحصاء ،الكتاب اإلحصائي السنوي ، لجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل جمعت من ا:المصدر
  .البنك األهلي ، نشرات البنك األهلي ، أعداد مختلفة -            

  



Doi: 10.21608/ajas.2018.28377 
 /http://ajas.journals.ekb.eg                                                                           ٢٠١٨ ، واخرینعاطف

 

 
 

189 

  :المراجع
 .البنك األهلي ، نشرات البنك األهلي ، أعداد مختلفة

 .مختلفةعداد أحصاء ،الكتاب اإلحصائي السنوي ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإل
ال    زي الق سن رم ور (ح شربیني    ، ) دكت رحمن ال د ال دین عب بعض     ،)وردكت (وعمادال صادیة ل ة اقت دراس

ي     اع الزراع تثماریة بالقط شروعات االس ة الدقهلی   (الم ة بمحافظ ة حال وم  )ةدراس ة العل ، مجل
  .٢٠٠٦، ٥، عدد ٧االقتصادیة واالجتماعیة ، جامعة المنصورة ، مجلد 

صادیة لقطاع       لیا حامد الشویخ ، اآل    اد ة االقت ى التنمی ة عل  ي الزراعة ف  ثار االقتصادیة لالستثمارات الزراعی
  .٢٠٠٦سیوط ، أرسالة دكتوراه ، قسم االقتصاد الزراعي ، كلیة الزراعة ، جامعة  مصر،

ة الزراعة ،                 وراه ، كلی الة دكت ى مصر، رس تثمار الزراعى ف صادیات االس ي ، اقت رحمن یحی یحیي عبد ال
 .٢٠١٣جامعة عین شمس ، 

 .أعداد مختلفةوزارة التخطیط ، خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ، 
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Abstract 
The aim of this study is to measurement the efficiency of investments in the 

sectors of the Egyptian economic structure using tow criteria, namely, the invest-
ment rate and the capital condensation coefficient under three scenarios, without de-
lay, with a delay of one year and a delay two years.  

The analysis of variance and the least significant difference were used to iden-
tify the extent of significant differences between the rate of investment in the sectors 
of the Egyptian economic structure on the one hand and the employment factors in 
those sectors on the other hand.  
The study concluded with several outcomes, including the following: 

*The average investment rate was about 0.07, 0.09, 0.12, 0.15, 0.84 in the con-
struction, agriculture, industry, petroleum and electricity sectors, respectively, in the 
absence of a period of delay, and the differences in average investment rates among 
the sectors of the Egyptian economic structure were not statistically confirmed, 
which meant the efficiency of investment in the sectors indicated is fundamentally 
different.   

*With a delay of one year, The average investment rate in the construction, ag-
riculture, industry, petroleum and construction sectors was about 0.06, 0.08 , 0.11 , 
0.13 , 0.79 respectively, the differences in the average rate of investment in the vari-
ous sectors of the Egyptian economic economy were not statistically ascertained, I.e. 
It is an investment efficiency that is not fundamentally different for this standard. 

*The average investment rate in the construction, agriculture, industry, petro-
leum and electricity sectors was about 0.06, 0.08 , 0.10 , 0.11 , 0.71 respectively, 
With a delay of two years, and no statistically significant differences in The average 
investment rate between different sectors of the economic structure Egyptian. 

*The average employment factor was around 2.43, 1.26, 0.44, 0.07 and 0.03 in 
the sectors of petroleum, electricity, industry, agriculture and construction, respec-
tively, and in the absence of a period of delay, the differences in the average em-
ployment factor have been statistically confirmed, as the petroleum sector is ranked 
first in terms of investment needed to create a single job opportunity. 

*With the imposition of a one-year delay period, the average employment fac-
tor in the petroleum, electricity, industry, agriculture and construction sectors was 
around 2.56, 1.12 and 0.20, 0.07 and 0.02, respectively, have statistically ascertained 
the differences in the average employment factor, where the petroleum sector came 
first.  

*The average employment factor in the petroleum, electricity, industry, agri-
culture and construction sectors was around 1.93, 1.04, 0.16, 0.06 and 0.03 respec-
tively, and by imposing a two year delay period, the differences in average employ-
ment factors were statistically confirmed and the petroleum sector ranked first in 
terms of investment efficiency. 
 


