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 2021مارس  30، الموافقة على النشر في 2021فبراير  20استالم البحث فى 

 الملخص العربى 

التنمية    االستثماراتتعتبر   برامج  تنفيذ  وسائل  أهم  من 
القطاع  المستدامة  االقتصادية   فى  وخاصة  مصر    الزراعي، فى 

التنمية  الزراعي  االستثماراتتعد  و  لتحقيق  األساسية  األداة  ة 
يمثل إحدى الركائز    المصري فالقطاع الزراعى    ،الزراعية فى مصر

البنيان   يقوم عليها  التى  ومن هنا    القومي،  االقتصادياألساسية 
أوائل عام   الدولة فى  إلى تطوير قوانين االستثمار    2015قامت 

 بهدف زيادة مساهمتها فى تحقيق التنمية االقتصادية. 
وقامت أيضا بإجراء العديد من السياسات االقتصادية الزراعية  

وه  إال قائمة  إشكالية  بصدد  نسبة    ىأننا  وانخفاض  تدنى 
انعكس   مما  االستثمارات  إلجمالي  بالنسبة  الزراعية  االستثمارات 

النات اإلجمالي,  جعلى    الوضع   دراسة  إلى  البحث  ويهدف  المحلى 
  السياسات   ظل  في  اصخ   بشكل  الزراعية  لالستثمارات   الراهن 

  -1999/2000)   الفترة  خالل  الدولة   تنتهجها  التي   االقتصادية 
اتجاهات    الكفيلة  السبل  على  والوقوف(  2019/2020 بتعديل 

مساهمة  زيادة  نحو  المصرية  الزراعية  االستثمارية  السياسة 
فى  مستدامة  حقيقية  تنمية  تحقيق  فى  الزراعية  االستثمارات 

 على الزراعية االستثمارات  كفاءة  راسةد  القطاع الزراعي, وكذلك

 .مصر فى الزراعي القطاع نمو معدالت 
البحث   نتائج  أوضحت  فى    االستثمارات أن  وقد  الزراعية 

  معنوي   سنوي اتجاها عاما متناقصا بمعدل    تالقطاع العام قد أتخذ 
%  4.34نيه تمثل حوالى  جمليون    171.4بلغ حوالى    إحصائيا

بلغ حوالى  الزر   االستثماراتمن متوسط   الذى  العام  اعية بالقطاع 
خالل  3945.5 جنيه  -1999/2000)  الفترة  مليون 

االستثمارات2019/2020 اتخذت  كما  القطاع    (،  فى  الزراعية 
بمعدل   متزايدا  عاما  اتجاها  بلغ    إحصائيا  معنوي   سنوي الخاص 

حوالى    35.36حوالى   تمثل  حنيه  متوسط 0.42مليون  من   %

  8513.4قطاع الخاص الذى بلغ حوالى  الزراعية بال  االستثمارات
أن أكثر العوامل تأثيرا  كمار أتضح    ،الفترة  هذه  مليون جنيه خالل

الفترة    االستثماراتفى   خالل  مصر  فى  الخاصة  الزراعية 
على    هي(  1999/2000-2019/2020) الفائدة  سعر 

  % 1القروض الزراعية، حيث يؤدى انخفاض سعر الفائدة بنسبة  
زيادة   بنسبة    اراتاالستثم إلى  الخاصة  كما  %0.824الزراعية   ،

أن حوالى  ا التغيرات فى    %66.8تضح  الزراعية   االستثماراتمن 
أن كال  و الخاصة ترجع إلى سعر الفائدة على القروض الزراعية،  
سعر  ، و من قيمة المدخرات الزراعية، وسعر صرف الجنيه بالدوالر

ن التغيرات  م  %67.2الفائدة على القروض الزراعية تفسر حوالى  
 الزراعية الخاصة.  االستثماراتفى 

نتائج   أوضحت  كفاءة  كذلك  القطاع    االستثمارقياس  فى 
  ( 2020/ 2019  –1999/2000خالل الفترة )  المصري   الزراعي

كفاءة   لقياس  تستخدم  التى  المعايير  بعض  االستثمار  باستخدام 
  ت الزراعية فى القطاع العام طوال سنوا   االستثماراتكفاءة    انعدام
بلغت قيمة معدل  البحثفترة   العامة    االستثمارات، حيث  الزراعية 
الزراعى    إجماليإلى   العام  القطاع  فى  المحلى  من    أكبرالناتج 

العائد على تلك    ، وأن الواحد الصحيح  فى جميع سنوات تلك الفترة
 .     قد كان أفضل من نظيره فى القطاع العام الزراعى االستثمارات

سااتثمار االكفااءة  –قتصاادية ألالسياسااة ا :ةالمفتاحيا كلمااتال
 ستثماراالمعايير معدل  –ستثمارت الزراعية اال –

 

   المقدمة
االقتصادية   السياسات  القواعد  تمثل  من  مجموعة 

الدولة  التي  والوسائل  األساليبو  بها   اهدافلتحقيق     تقوم 
القطاعات  االقتصاديةالسياسة   من  الزراعي  القطاع  ويعتبر   ,

إحداث   على  الحالي  الوقت  في  الدولة  تعمل  التي  الرئيسية 
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اال السياسات  تلك  خالل  من  له  تنموية  التي  طفرة  قتصادية 
تساعد على تحفيز وتوجيه االستثمارات إلى هذا القطاع والذى  
 يشكل القطاع الرئيسي للحفاظ على األمن الغذائي المصري.  

وحيثث نن الدولثثة فثثي ااونثثة األخيثثرة وجهثثت قثثدر كبيثثر فثثي 
االسثثتثمارات الزراعيثثة والتثثي انعكسثثت فثثي المشثثروعات العديثثدة 

ليثون فثدان والصثول الزراعيثة منها مشروع المليثون ونصثا الم
 الالزمثة األساسثية الركيثزة وغيرهثا فتعتبثر االسثتثمارات الزراعيثة

 هيكليثة مصثر إلحثداث تغيثرات فثى الزراعيثة التنميثة برامج لتنفيذ

 نتيجثة حثدتت التثى الهيكليثة التغيثرات القومي حيث نن لالقتصاد

 قدف االقتصادي فى السبعينات وبداية الثمانينات التحرر سياسة

عثثام  لاالسثثتثمار بشثثك مجثثال فثثى الخثثا  القطثاع رظهثر دو 
واالستثمار الزراعي بشكل خا  وكان نتيجثة للثك تراجثو دور 
نهم الكيانات التى كانت تمثل الدولة فثى دعثم القطثاع الزراعثي 

 القطاع نصبح فقد وبالتالي والمنتجين وهى التعاونيات الزراعية،

 عمليثة مثن ركثائز يعثد يسثهم بثه مثن اسثتثمارات االخثا  ومث

 التنمية.
ومثثثثن خثثثثالل إلقثثثثاء ال ثثثثوء  علثثثثى مثثثثدى نصثثثثيب القطثثثثاع 
الزراعثثي فثثى مصثثر مثثن اإلسثثتثمارات الحكوميثثة نو الخاصثثة نو 
إجمثثالي اإلسثثتثمارات فيت ثثح نن متوسثثثز نصثثيب الزراعثثة فثثثي 
اإلسثثثثتثمارات الحكوميثثثثة خثثثثالل السثثثثنوات العشثثثثر األخيثثثثرة يبلثثثث  

ثمارات الخاصة يبلث  فقز كما نن نصيبها في اإلست  %3حوالي  
فقثثز ونن نصثثيبها فثثي إجمثثالي اإلسثثتثمارات يبلثث   %7.5حثثوالي 
فقثثثثثز، وهثثثثثذا ال يتمشثثثثثي مثثثثثو نهميثثثثثة دور القطثثثثثاع  %6حثثثثثوالي 

الزراعثثثثثثى فثثثثثثي االقتصثثثثثثاد القثثثثثثومي وني ثثثثثثا  مثثثثثثو معثثثثثثدل النمثثثثثثو 
المسثتهدف لقطثثاع الزراعثة فثثي اسثتراتيجية التنميثثة الزراعيثة فثثي 

 سنويا . %4,5وهو حوالي  2030مصر 
 المشكلة البحثية 

رغم تبنى الدولة للعديد من السياسات االقتصثادية الزراعيثة 
تثثثثدنى وانخفثثثثا  نسثثثثبة  ىنننثثثثا بصثثثثدد إاثثثثكالية قائمثثثثة وهثثثث إال

االسثثثثثثتثمارات الزراعيثثثثثثة بالنسثثثثثثبة إلجمثثثثثثالي االسثثثثثثتثمارات ممثثثثثثا 
حيثثثث بلغثثثت متوسثثثز المحلثثثى اإلجمثثثالي   جانعكثثثل علثثثى النثثثات

 اإلجمثثثاليلنثثثاتج المحلثثثى إلثثثى ا الزراعثثثينسثثثبة النثثثاتج المحلثثثى 
 -1999/2000كمتوسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثز للفتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرة ) %15.2 حثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوالي
الزراعيثثثثثة  االسثثثثثتثمارات(، كثثثثثذلك بلغثثثثثت نسثثثثثبة 2019/2020
القوميثة المحليثة خثالل  االسثتثمارات إجمثاليمثن   %7.5  حوالي

يوضثثثثثح انخفثثثثثا  نسثثثثثبة  الثثثثثذيمتوسثثثثثز نفثثثثثل الفتثثثثثرة، األمثثثثثر 
لقطثثثاع الزراعيثثثة علثثثى الثثثرغم مثثثن تشثثثجيو الدولثثثة ل االسثثثتثمارات

لخلثق  االقتصثادي اإلصثال الخا  من خالل تطبيثق برنثامج 
جديدة تقثوم بمشثروعات إنتاجيثة زراعيثة تسثاهم   استثماريةطاقة  

كمثثثا  القثثثومي، االقتصثثثادفثثثى تنويثثثو القاعثثثدة اإلنتاجيثثثة للبنيثثثان 
فثثثى قطثثثاع  ريت ثثثح مثثثن للثثثك انخفثثثا  مخصصثثثات االسثثثتثما

يثثثثثثثثة الزراعثثثثثثثثة بمثثثثثثثثا ال يتناسثثثثثثثثب مثثثثثثثثو دور  فثثثثثثثثى إحثثثثثثثثداث التنم
 االقتصادية.

 هدف البحث أ
يهثثثثدف البحثثثثث إلثثثثى دراسثثثثثة الوضثثثثو الثثثثراهن لالسثثثثثتثمارات 

ظثثثل السياسثثثات االقتصثثثادية التثثثي  فثثثيالزراعيثثثة بشثثثكل خثثثا  
 -1999/2000تنتهجهثثثثثثثثثثثثثثثثثا الدولثثثثثثثثثثثثثثثثثة  خثثثثثثثثثثثثثثثثثالل الفتثثثثثثثثثثثثثثثثثرة )

بتعديل اتجاهثات ( والوقوف على السبل الكفيلة  2019/2020
ادة مسثثثاهمة السياسثثثة االسثثثتثمارية الزراعيثثثة المصثثثرية نحثثثو زيثثث

االسثثتثمارات الزراعيثثثة فثثثى تحقيثثثق تنميثثثة حفيفيثثثة مسثثثتدامة فثثثى 
 قيمثة تطثثور دراسثة إلثثىكمثثا يهثدف البحثث القطثاع الزراعثي, 

والخثثا  مقارنثثة بفيمثثة  العثثام للقطثثاع الزراعيثثة االسثثتثمارات
 المثثترة العوامثل معرفثة االسثتثمارات اإلجماليثة, باإلضثافة إلثى

وكثثذلك دراسثثة كفثثاءة , عوقاتثثهالزراعثثي ونهثثم م االسثثتثمار علثثى
 فثى الزراعثي القطثاع نمثو معثدالت علثى الزراعيثة االسثتثمارات

 .مصر

 مصادر البيانات 
 المنشثورة الثانويثة البيانثات علثى الحصثول فثى البحث  اعتمد

األراضثي، وزارة التنميثة  واستصثال  الزراعثة وزارة تصثدرها التثي
 ، واإلحصثاء امثةالع للتعبئة المركزي  الجهاز نشرات االقتصادية,
 الزراعثي المصثري، والبنثك ، المصثري  المركثزي  نشثرات البنثك
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 باألبحثاث االسثتعانة تم كما التخطيز والتنمية االقتصادية، وزارة

 بموضوع البحث.   الوتيق االرتباط لات والمراجو
 البحثي  األسلوب

 االقتصثثادي التحليثثل طثثر   اسثثتخدام اعتمثثد البحثثث علثثى

منهثثثا معامثثثل  لكفثثثاءة لالسثثثتثمارات،وتقثثثدير معثثثايير ا الوصثثثفي
ومعثثثدل العائثثثد علثثثي  التكثيثثثل الرنسثثثمالي، ومعامثثثل التثثثوطن،

 للوصول واإلحصائية الرياضية األساليب استخدام اإلستثمار مو

 العثام الزمنثى معثادالت االتجثا  تقثدير وهثى البحثث نهثداف إلثى

 العالقثثة لتقثثدير المتعثثدد والمرحلثثي االنحثثدار  دوال وتحليثثل

 للمتغيرات موضو الدراسة. يهاإلنحدار 

 النتائج البحثية 
القوميااااااااة  االسااااااااتثمارات إجماااااااااليتطااااااااور  دراسااااااااة – أوال

خااااااالل الفتااااااارة  الزراعيااااااة فااااااى مصاااااار واالسااااااتثمارات
(1999/2000-  2019/2020)  : 

 للقطثثاع العثثام الزراعيثثة االسثثتثماراتبدراسثثة تطثثور كثثل مثثن 
 ماراتاالسثثتث وإجمثثاليالزراعيثثة للقطثثاع الخثثا ،  واالسثثتثمارات

(، 2019/2020 – 1999/2000القوميثثثثثثثثة خثثثثثثثثالل الفتثثثثثثثثرة )
(، واتجاهاتهثثثثثثثا العامثثثثثثثة الموضثثثثثثثحة 1والموضثثثثثثثحة بالجثثثثثثثدول )

  :يليما  ( نوضحت نتائج التحليل2بالجدول )
الزراعياااة فاااى القطااااع العاااام خاااالل الفتااارة  االساااتثمارات -1

(1999/2000–  2019/2020): 

تثمارات االسثثث ( نن1توضثثثح البيانثثثات الثثثواردة بالجثثثدول )  
فثثثثى عثثثثام  الزراعيثثثة فثثثثي القطثثثثاع العثثثثام بلغثثثثت ادنثثثثى مسثثثثتوياتها

 حثثثواليمليثثثون جنيثثثه تمثثثثل  2433.7بحثثثوالى  2006/2007
الزراعيثثثثة، بينمثثثثا  االسثثثثتثمارات إجمثثثثالي% فقثثثثز مثثثثن  31.24

 8605.2بحثثثوالى  1999/2020بلغثثت حثثدها األقصثثثى عثثام 
 االسثثثثثثثثتثمارات% مثثثثثثثن 20.44 حثثثثثثثواليمليثثثثثثثون جنيثثثثثثثه تمثثثثثثثثل 

( نن 2( مثثن الجثثدول )1مثثا توضثثح المعادلثثة رقثثم )الزراعيثثة، ك
اتجاهثا عامثا  تالزراعية فى القطاع العام قد نتخثذ  االستثمارات

 171.40 حثثثواليبلثثث   إحصثثثائيا معنثثثوي  سثثثنوي  بمقثثثدار متزايثثثد

 االسثثثثتثمارات% مثثثثن متوسثثثثز 4.3 حثثثثوالينيثثثثه تمثثثثثل جمليثثثثون 
مليون جنيثه  3945.5 حواليبل   الذيالزراعية بالقطاع العام 

 فترة الدراسة.  لخال

الزراعيااة فااى القطاااع الخاااص خااالل الفتاارة  االسااتثمارات -2
(1999/2000-2019/2020): 

اإلسثثثثثثتثمارات  ( نن1توضثثثثثح البيانثثثثثثات الثثثثثواردة بالجثثثثثثدول) 
فثثى بدايثثة الزراعيثثة فثثي القطثثاع الخثثا  بلغثثت ندنثثى مسثثتوياتها 

مليون جنيه تمثل  3183.2بحوالى  2002/2003الفترة عام  
الزراعيثثثة، بينمثثثثا  االسثثثتثمارات إجمثثثاليمثثثن  %49.71 حثثثوالي

 33500بحثثثوالى  2019/2020بلغثثثت حثثثدها األقصثثثى عثثثام 
 االسثتثمارات إجمثالي% مثن 79.56  حثواليمليون جنيثه تمثثل  

( نن 2( مثثن الجثثدول )2الزراعيثثة، كمثثا توضثثح المعادلثثة رقثثم )
 عاما   فى القطاع الخا  قد نتخذ اتجاها    الزراعية  االستثمارات
 35.360 حثثثواليبلثثث   إحصثثثائيا   معنثثثوي  سثثثنوي  مقثثثدارب متزايثثدا  
 االسثثثتثماراتمثثثن متوسثثثز  %0.42 حثثثوالينيثثثه تمثثثثل جمليثثثون 
مليثثون  8513.4 حثثواليبلثث   الثثذيبالقطثثاع الخثثا   الزراعيثثة

 البحث.      فترة جنيه خالل
 :الزراعية االستثمارات إجمالي  -3

فتثثرة  خثثالل( ننثثه 1كمثثا توضثثح البيانثثات الثثواردة بالجثثدول )
خثثالل موسثثم ندناهثثا إجمثثالي اإلسثثتثمارات الزراعيثة بلثث  اسثة الدر 

 حثثثواليمليثثثون جنيثثه  تمثثثثل  5370.7بحثثوالى  2011/2012
القوميثثة، بينمثثا بلغثثت حثثدها  االسثثتثمارات إجمثثاليمثثن  2.28%

مليثون  42105بحثوالى   2019/2020  خالل موسثماألقصى  
 ،القوميثثة االسثثتثمارات إجمثثاليمثثن  %3.61 حثثواليتمثثثل جنيثثه 
 إجمثثثثثثالي ( نن2( مثثثثثثن الجثثثثثثدول )3ح المعادلثثثثثثة رقثثثثثثم )وتوضثثثثثث

 اتخثذتالخثا  قثد ين العثام و فثى القطثاع  الزراعيثة  االستثمارات
 حثواليبلث    إحصثائيا    معنثوي   سثنوي   بمقداراتجاها عاما متزايدا  

% مثثثثثن متوسثثثثثز 0,24 حثثثثثوالينيثثثثثه تمثثثثثثل جمليثثثثثون  30.104
مليثثثون  12455.9 حثثثواليبلثثث   والثثثذيالزراعيثثثة،  االسثثثتثمارات

  لفترة.هذ  اكمتوسز لجنيه 
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 :القومية االستثمارات إجمالي  -4
( نن االسثثثتثمارات 1كمثثثا تبثثثين البيانثثثات الثثثواردة بالجثثثدول )

 2000/2001خثالل موسثم   ادنثى مسثتوياتها  تبلغثالقومية قد  
مليثثثون جنيثثثه، بينمثثثا بلغثثثت حثثثدها األقصثثثى  63581.8بحثثثوالى 

مليون 1165700بحوالى  2019/2020فى نهاية الفترة عام 
( نن 2( مثثثثن الجثثثثدول )4يثثثثه، كمثثثثا توضثثثثح المعادلثثثثة رقثثثثم )نج

قثثثثد نتخثثثثذ اتجاهثثثثا عامثثثثا متزايثثثثدا  اإلسثثثثتثمارات القوميثثثثة إجمثثثثالي
نيه جمليون  1.744  حواليبل   إحصائيا    معنوي  سنوي  بمقدار
اإليسثثثثتثمارات  إجمثثثثاليمثثثثن متوسثثثثز  نسثثثثبة ضثثثثئيلة جثثثثداتمثثثثثل 
تلثثثك مليثثثون جنيثثه خثثثالل  304632 حثثثواليبلثث   الثثثذي القوميثثة

 لفترة.ا

        ( 2019/2020-1999/2000)  خالل الفترة  الزراعية فى مصر واالستثمارات  االستثمارات إجمالي .1 جدول
 جارية( نسعار -)مليون جنيه                                                                                             

 ة السن 
 االستثمارات 
 الزراعية 

 امة عال

لالستثمارات   %
 الزراعية 

 إجمالي  إلى العامة
 الزراعية  االستثمارات

االستثمارات  
 الزراعية 
 الخاصة 

 % االستثمارات 
 الخاصة  الزراعية

 إلى إجمالي 
 الزراعية  االستثمارات

 إجمالي 
 االستثمارات 
 الزراعية 

 إجمالي 
 االستثمارات 

 القومية 

 % لالستثمارات 
 الزراعية إلى 
 االستثمارات 

 ة يالقوم
1999/2000 3212.5 39.50 4921 60.50 8133.5 64448.8 12.62 

2000/2001 2888.3 35.23 5309 64.77 8197.3 63581.8 12.89 

2001/2002 3695.5 38.52 5898 61.48 9593.5 67511.5 14.21 

2002/2003 3220.3 50.29 3183.3 49.71 6403.6 68103 9.40 

2003/2004 3559 47.08 4000 52.92 7559 79556 9.50 

2004/2005 3170.1 42.72 4250 57.28 7420 96456 7.69 

2005/2006 2799.7 35.08 5244.1 65.70 7981.8 115743.7 6.90 

2006/2007 2433.7 31.24 5357.5 68.76 7791.2 155341.9 5.02 

2007/2008 2849.5 35.30 5223 64.70 8072.5 197137.2 4.09 

2008/2009 2743.3 39.98 4119 60.02 6862.3 197137.2 3.48 

2009/2010 2878.1 42.68 3865 57.32 6743.1 224399.6 3.00 

2010/2011 3275.7 47.93 3558 52.07 6833.7 256000 2.67 

2011/2012 2672.7 49.76 2698 50.24 5370.7 236067 2.28 

2012/2013 2950.4 35.19 5434 64.81 8384.4 241612.2 3.47 

2013/2014 4146.1 35.66 7480.5 64.34 11626.6 265091.3 4.39 

2014/2015 5213 38.86 8201 61.14 13414 333709.3 4.02 

2015/2016 5036.2 30.94 11240 69.06 16276.2 392038.9 4.15 

2016/2017 6038 34.83 11300 65.17 17338 514308.6 3.37 

2017/2018 5283.9 24.83 16000 75.17 21284 721127.6 2.95 

2018/2019 6184 18.09 28000 81.91 34184 942200 3.63 

2019/2020 8605.2 20.44 33500 79.56 42105 1165700 3.61 

 5.9 304632.0 12455.9 63.2 8513.4 36.9 3945.5 متوسزال

  المصدر: جمعت وحسبت من: 
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصا، الكتال اإلحصائي السنوي، بال الحسابات القومية.نعداد مختلفة

 ، نعداد مختلفة. وزارة التنمية االقتصادية، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية
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االستثمارات الزراعية والقومية فى مصر  وإجمالي لالستثمارات الزراعية فى القطاعين العام والخاص  دالة اإلتجاه العام .2 جدول
 (2019/2020  -1999/2000) خالل الفترة

 ف  2ر نموذج الدالة اللوغاريتمية  المتغير التابع 
 س هث   132.13+  934.96-هث =̂   الزراعية العامة  االستثمارات -1

                     (575.4)** 
0.52 20.927 

 س هث   614.6 + 070.47-هث = ̂   راعية الخاصة االستثمارات الز  -2
                     (532.4)** 

0.52 20.523 

 س هث   196.8 + 801.64-هث = ̂   الزراعية  إجمالي االستثمارات -3
                     (761.4)** 

0.54 22.669 

 س هث   869.6 + 107.73-هث = ̂   القومية  االستثمارات إجمالي -4
                   (736.20)** 

0.96 430 

 0.05عند مستوى معنوية  معنوي  -**
 (.1المصدر: حسبت من بيانات الجدول ) 

 
 االسااتثماراتأهاام المتغياارات االقتصااادية المااؤثرة علااى  -انيااثا

           الزراعية الخاصة فى مصر:
ف المستمر  االنخفا   اإلنتاج ى  ندى  من  المحققة  العوائد 

العوامل األخرى مثل    إلى بعض  باإلضافة   فى مصر  الزراعي
المحلية    ضعا الصناعات  الخامات نمو  على  تعتمد  التي 
المخصصة  ،  الزراعية القرو   على  الفائدة  قيمة  وارتفاع 

المصري  الجنيه  صرف  سعر  وانخفا   الزراعي،  لإلنتاج 
الرئيس األجنبية  بالعمالت  المال مقارنة  رنس  حجم  وكبر  ية، 

المستثمرين  إقبال  ضعا  إلى  العوامل  من  وغيرها  الثابت، 
تم   للك  علي  وبناءا   الزراعي،  النشاط  فى  المشاركة  على 
والمحددات   العوامل  علي  للتعرف  قياسي  نمولج  تصميم 
الرئيسية لإلستثمار الزراعي في مصر حيث يشمل اإلستثمار 

والمت تابو  كمتغير  ه(    ( المتوقو  الزراعي  الريسية  غيرات 
القطاع الزراعي كمتغيرات مستقلة   تأتيرها علي اإلستثمار فى 
تلك   علي  للتعرف  صورة  من  نكثر  في  النمولج  تقدير  وتم 
لمنطق  وفقا   الصور  تلك  بين  المفاضلة  وتمت  المحددات 
اإلنحدار   نمولج  نف لية  وتبين  واإلحصائي  االقتصادي 

اإلنحدار  إستخدا  Multiple Regressionالخطي   إسلول  م 
 :  (3في الصورة اللوغاريتمية جدول ) stepwiseبطريقة 

إجمالي -1 لفيمة  الطبيعي   القومي  الزراعيالناتج    اللوغاريتم 
          (  1بالمليون جنيه  )س

لفيمة    -2  الطبيعي  الجارية  اللوغاريتم  الزراعية  المدخرات 
 (. 2بالمليون جنيه )س

إلجمالي  –3 الطبيعي  الزراعية ق  اللوغاريتم  القرو   يمة 
 (. 3بالمليون جنيه )س

لفيمة    -4 الطبيعي  بالجنيه  اللوغاريتم  الدوالر  صرف  سعر 
 (. 4) س المصري 

لفيمة    -5 الطبيعي  القرو   اللوغاريتم  على  الفائدة  سعر 
 (. 5الزراعية % )س 

لفيمة    –  6 الطبيعي  العامل  اللوغاريتم  نجر    الزراعي متوسز 
 (. 6بالجنيه/سنة )س
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-1999/2000خااالل الفتاارة ) أهاام المتغياارات االقتصااادية المااؤثرة علااى االسااتثمارات الزراعيااة الخاصااة فااى مصاار .3 ولجااد
2019/2020) 

 االستثمارات  ة السن
  الزراعية
 الخاصة 
 بالمليون 

 (ص) جنيه

 الناتج إجمالي 
الزراعي  
 القومي 

 مليون جنيه 
 (1س)

 المدخرات 
  الزراعية
 الجارية 

 مليون جنيه 

 (2س)

 قروض القيمة 
 الزراعية 

 بالمليون جنيه 

 (3س)

 سعر 
 الصرف 

  بالجنيه/دوالر
 (4س)

% سعر  
 الفائدة 

 على القروض 
 الزراعية 

 (5س)

 أجر  متوسط
العامل  
 الزراعي 
 بالجنيه 

 (6س)

1999/2000 4921 55065 10329 9985.1 3.652 13 2002 

2000/2001 5309 57114 10418 11152.3 4.067 14 2068 

2001/2002 5898 61016 10442.4 10521.1 4.53 13 2178 

2002/2003 3183 62674 11165 10656.6 5.95 13 2266 

2003/2004 4000 58594 11888 12047.8 5.75 13 2486 

2004/2005 4250 61134 13562.3 13338.4 5.788 12 2750 

2005/2006 5244.1 69557 15908.9 15418.9 5.748 13 3322 

2006/2007 5357.5 82688 16657.1 15775.9 5.644 11 3806 

2007/2008 5223 99953 17411.3 16387 5.727 11 4796 

2008/2009 4119 113104 18165.4 16998.1 5.69 11 9024 

2009/2010 3865 135465 18919.6 17609.1 5.34 11 9744 

2010/2011 3558 160970 19405.1 17804.2 5.54 11 15168 

2011/2012 2698 218216 20325.3 6842 5.6 11 16896 

2012/2013 5434 243311 20541.1 6388 6.3 11 16512 

2013/2014 7480.5 241493.2 20843.4 7080 6.89 12 21120 

2014/2015 8201 278459.5 20987.2 7408 7.09 12 23424 

2015/2016 11240 318877.9 21354.3 6214 7.65 12 25488 

2016/2017 11300 398539.4 21654.7 5751 10.2 12 37632 

2017/2018 16000 498098.2 21876.6 5837 17.81 12 41136 

2018/2019 28000 588037.6 22543.9 5924 17.87 12 48672 

2019/2020 33500 669783,5 23546.6 6543 16.5 12 52416 

 12114.14 * 12.00 7.59 10746.74 15367.4 190118.34 8820.33 متوسز ال

 المتوسز هندسي  •
 المصدر: جمعت وحسبت من:    

 نعداد مختلفة.  تقارير متابعة الخطة، وزارة التنمية االقتصادية، -1
 ، النشرة االقتصادية، نعداد مختلفة. المصري   األهليالبنك  -2

 
( معامالت  ا b1: b6وتشير  إلي  الجزئية  (  لمرونات 

النسبية  اإلستجابة  توضح  والتي  سابقا  المذكورة  للعناصر 
التغيرات   نتيجة  الزراعي  اإلستثمار  في  تحدث  التي  للتغيرات 

مو تبات بفية   %5التي تحدث في المحددات المذكورة بنسبة  
 العناصر األخري.

الخاصة  بين   الدالية العالقة وقدرت الزراعية  االستثمارات 
والعوامل كمتغير جنيه مليون بال (هث^ )  إليهاالمشار   تابو 
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 على الحصول ونمكن الخطية، الصيغة فى تفسيرية كمتغيرات

 :النتائج ااتية
 : الخطى المقدر نتائج النموذج

  4لوس 0.670+  1لوس 0.301+   0.927  -^ه = لو 
   5لوس 2.623+ 

                         (2.335(      **)2.419   **)
(3.376 **) 

R2 = (0.84)                  F = (36.87) 
المقدر نن نحو   النمولج  من    % 84حيث توضح مثارات 

تفسرها  الزراعي  القطاع  في  اإلستثمارات  قيمة  في  التغيرات 
وسعر  الزراعي  الناتج  قيمة  وهي  المقدر  النمولج  متغيرات 
عند  النمولج  معنوية  يت ح  كذلك  الفائدة،  وسعر  الصرف 

معنوية   )  0.05مستوي  قيمة  قدرت  بنحو  Fحيث   )36.87  
الناحية   من  منطقيتها  إلي  النمولج  نتاج  تشير  كذلك 
االقتصادية، حيث يت ح نن قيمة اإلستثمارات تتناسب طرديا   
هذا   الفائدة،  وسعر  الصرف  وسعر  الزراعي  الناتج  قيمة  مو 
ويت ح من قيمة معامالت اإلنحدار للنمولج المقدر نن زيادة  

الناتج   بنسبة  اكال من  الفائدة  الصرف وسعر  لزراعي، وسعر 
بفيمة    5% تتزايد  الزراعية  اإلستثمارات  قيمة  ،  %3.01فإن 

 علي الترتيب.   26.23%، 6.70%
 معايير تحديد كفاءة اإلستثمارات الزراعية:  -رابعا 

فى القطاع    االستثمارقياس كفاءة    يليفيما    البحثتناول  ي
الفترة  المصري الزراعى     –2000/ 1999)  خالل 
تستخدم لفياس   التيباستخدام بعض المعايير    ( 2019/2020
 وهى: االستثماركفاءة 

 :  االستثمارمعدل   -1

معدل   معيار  الالزم   االستثمارحجم    االستثماريوضح 
الناتج المحلى، ويشير انخفا  قيمة  إلنتاج وحدة واحدة من 
اإلستثمارات   كفاءة  إلى  الصحيح  الواحد  عن  المعيار  هذا 

، والعكل االستثمارتتم فيه قياس كفاءة    الذيقطاع  لالموجهة ل
 : كالتاليصحيح. ويتم حسال هذا المعيار 

 إجمالى االستثمار                       
 إجمالى الناتج المحلى =  االستثمار معدل 

كفاءة اإلستثمارات    انعدام(  5وتوضح بيانات الجدول )
سن طوال  العام  القطاع  فى  الفترة و الزراعية  ات 

قيمة 2020/ 1999/2000-2019) بلغت  حيث   ،)
الناتج   إجمالى  إلى  العامة  الزراعية  اإلستثمارات  معدل 
الواحد   من  نكثر  الزراعى  العام  القطاع  فى  المحلى 
ندناها   بلغت  وقد  الفترة  تلك  سنوات  جميو  فى  الصحيح  

بلغت   13.56بحوالى    2000/2001  خالل موسم بينما 
وقد بلغت    135.69بحوالى    2007/2008نقصاها عام  

  تلك   متوسز قيمة معدل االستثمار فى القطاع العام خالل 
القطاع   54الفترة  حوالى   فى  اإلستثمار  لمعدل  وبالنسبة 

الجدول) بيانات  فتوضح  الفترة  نفل  خالل  (  5الخا  
ارتفاع كفاءة اإلستثمار الزراعى فى القطاع الخا  طوال  

قيمة   ظلت  حيث  الفترة  تلك  اإلستثمارات مسنوات  عدل 
القطاع  فى  المحلى  الناتج  إجمالى  إلى  الخاصة  الزراعية 
طوال   الصحيح   الواحد  من  كثيرا  نقل  الزراعى  الخا  

ندناها   بلغت  وقد  الفترة،  موسم  سنوات  خالل 
خالل بينما بلغت نقصاها    0.01بحوالى    2012/2013
متوسز   0.11  بحوالى   2000/2001  موسم بلغت  وقد 

الفترة  تلك  ثمار فى القطاع الخا  خالل  تقيمة معدل االس
فى  0.1حوالى   الزراعية  . ونظرا ألن غالبية اإلستثمارات 

خالل الخا    تلك  مصر  القطاع  بها  يقوم  كان  الفترة 
التحرر   لسياسة  كفثاءة   االقتصاديتطبيقا  ارتفعت  فقد 

إجمالى اإلستثمارات الزراعية فى مصر طوال سنوات هذ   
بيا توضح  حيث  ) نالفترة،  الجدول  كفاءة 5ات  ارتفاع   )

الفترة اإجمالى   تلك  سنوات  طوال  الزراعية  إلستثمارات 
حيث ظلت قيمة معدل اإلستثمارات الزراعية الخاصة إلى  
نقل كثيرا من  الزراعى  القطاع  المحلى فى  الناتج  إجمالى 

 ، البحثالواحد الصحيح  طوال سنوات فترة 
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            فااى مصاار خااالل الفتاارة  للمتغياارات المااؤثرة علااى االسااتثمارات الزراعيااة الخاصااة لاايالمرح المتعاادد االنحااداردوال  .4 جاادول

(1999/2000  – 2019/2020) 
 ف  2ر الدالااة رقم الدالة 

 4سلو  101.1  + 101.3لو هث=̂   1
                       (044.8)** 

0.76 64.705 

 5س 720.1+  4س 140.1 +  214.1هث= ̂   2
                        (123.9)**   (286.2)** 

0.81 42.161 

  5لو س 2.623+  4لو س 0.670+ 1لو س 0.301+  0.927 – ^ه = لو  3
                               (2.914(      **)3.376 (     **)2.335 **) 

0.84 36.87 

 (.3حسبت من بيانات الجدول ) : المصدر

-1999/2000فااااى مصاااار خااااالل الفتاااارة ) يااااة باسااااتخدام مليااااار معاااادل اإلسااااتثمارالزراعكفاااااءة االسااااتثمارات  .5 جاااادول
2019/2020) 

 السنة 

  االستثمارات
 الزراعية 

 العامة 
 مليون جنيه 

 (1) 

الناتج  
  الزراعي
 للقطاع 

 العام 
 (2) 

  االستثمارات
 الزراعية 
 الخاصة 

 مليون جنيه 
 (3) 

 الناتج 
 الزراعي 

 للقطاع الخاص 
 (4) 

  إجمالي 
  االستثمارات

 ة راعيلز ا
  جنيه ن مليو

 (5) 

 إجمالي 
  القومي  الناتج

مليون    الزراعي
 جنيه

 (6) 

كفاءة  
االستثمارات  

 الزراعية 
 العامة 

 (1 (/)2) 

 كفاءة 
االستثمارات  

 الزراعية 
 الخاصة 

 (3 (/)4) 

 كفاءة 
  إجمالي 

االستثمارات  
 الزراعية 

 (5 (/)6) 
1999 /2000 3212.5 211 4921 46872 8133.5 47083 15.23 0.10 0.17 

2000 /2001 2888.3 213 5309 47756 8197.3 47969 13.56 0.11 0.17 

2001 /2002 3695.5 54.5 5898 58314.5 9593.5 58369 67.81 0.10 0.16 

2002 /2003 3220.3 51.4 3183 63770.6 6404 63822 62.65 0.05 0.10 

2003 /2004 3559 52.5 4000 69199.5 7559 69252 67.79 0.06 0.11 

2004 /2005 3170.1 53.6 4250 25237.6 7420 75291.2 59.14 0.17 0.10 

2005 /2006 2799.7 57.6 5244.1 81313 7981.8 81370.6 48.61 0.06 0.10 

2006 /2007 2433.7 19 5357.5 99934 7791.2 99953 128.09 0.05 0.08 

2007 /2008 2849.5 21 5223 113083 8072.5 113104 135.69 0.05 0.07 

2008 /2009 2743.3 25 4119 135440 6862.3 135465 109.73 0.04 0.05 

2009 /2010 2878.1 29 3865 160941 6743.1 160970 99.24 0.04 0.04 

2010 /2011 3275.7 33.3 3558 190126 6833.7 190159.3 98.37 0.03 0.04 

2011 /2012 2672.7 39.1 2698 218177.1 5370.7 218216.2 68.36 0.02 0.02 

2012 /2013 2950.4 145.3 5434 209602.7 8384.4 209748 20.31 0.01 0.04 

2013 /2014 4146.1 169.8 7480.5 241323.4 11626.6 241493.2 24.42 0.03 0.05 

2014 /2015 5213 200.2 8202 259228 13414 459428 26.04 0.03 0.03 

2015 /2016 5036.2 235.1 11240 642832 16276.2 877932 21.42 0.02 0.02 

2016 /2017 6038 287 11300 398252.4 17338 398539.4 21.04 0.03 0.04 

2017 /2018 5283.9 363.9 16000 497734.2 21283.9 498098.2 14.52 0.03 0.04 

2018 /2019 6184 432.9 28000 587604.6 34184 588037.5 14.29 0.05 0.06 

2019 /2020 8605.2 482.8 33500 608564.3 42105.2 609047.1 17.82 0.06 0.07 

 0.1 0.1 54.0 249683.2 12459.5 226443.1 8820.4 151.3 3945.5 متوسز ال

 المصدر: جمعت وحسبت من:  

 نعداد مختلفة.  كتال االحصاء السنوي، بال الحسابات القومية،  ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  -
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عامى فى  ندناها  بلغت    2015/2016  ،2011/2012  وقد 

عام    بينما  0.02بحوالى   فى  نقصاها  ،  2000/ 1999بلغت 
وقد بلغت متوسز قيمة معدل   0.17بحوالى    2000/2001

-2000/ 1999االستثمارات الزراعية فى مصر خالل الفترة )
 . 0.10( حوالى  2019/2020

 معدل العائد على اإلستثمار:   -2

اإلستثمار   كفاءة  المعيار  هذا  القرارات   واتخاليوضح 
كما الهامة،  من    يوضح   االقتصادية  من  المتولد  الناتج  قيمة 

وحدة واحدة من اإلستثمار فى قطاع معين. وتدل زيادة قيمة 
هذا المعيار عن الواحد الصحيح على كفاءة اإلستثمار، حيث  
نن هذا المعيار يمثل معكوس معيار معدل اإلستثمار. فزيادة 
العناصر   من  تعتبر  ما  قطاع  فى  اإلستثمارات    التي حجم 

مار فى هذا القطاع، ونهمية العائد منه فى إلستث توضح نهمية ا
 . جذل مزيد من اإلستثمارات فى هذا القطاع

 
 معدل العائد على اإلستثمار =   

 إجمالى الناتج المحلى 
 إجمالى االستثمار 

( الجدول  بيانات  اإلستثمارات 6وتوضح  العائد على  نن   )
الفترة  طوال  منخف ا  كان  العام  القطاع  فى  الزراعية 

هذا  2020/ 1999/2000-2019) قيمة  بلغت  حيث   ،)
نقصاها   موسمالعائد    0.074بحوالى    2000/2001  خالل 

ندناها   قيمته  بلغت  بينما  جنيه،  موسم    خالل مليون 
مليون جنيه فقز. وقد بلغت   0.007بحوالى    2007/2008

القطاع  فى  الزراعية  اإلستثمارات  على  العائد  قيمة  متوسز 
الزراعى   ا خ  المصري العام  )الل  -1999/2000لفترة 

نما    0.033( حوالى  2019/2020 مليون جنيه فقز سنويا. 
فى مصر   الخاصة  الزراعية  اإلستثمارات  على  للعائد  بالنسبة 

( نن العائد على  6خالل نفل الفترة فتوضح بيانات الجدول )
 قد كان نف ل من نظير  فى القطاع العام  االستثماراتتلك 
 

قيمة   بلغت  حيث  االزراعى،  ندناها  هذا  موسم لمعدل    خال 
مليون جنيه، بينما بلغت قيمة   5.94بحوالى    2004/2005

نقصاها   المعدل  موسمهذا  بحوالى    2011/2012  خالل 
بين    80,87 العائد  هذا  تقلبات  إرجاع  ويمكن  جنيه،  مليون 

الفترة  إلى تقلبات    تلك  الزيادة والنقصان من عام اخر خالل
وك الزراعى  اإلنتاج  تتكاليل  المنتجات  ذلك  نسعار  قلبات 

الزراعية خالل نفل الفترة. وقد بلغت متوسز قيمة العائد على  
الفترة  خالل  مصر  فى  الخاصة  الزراعية  اإلستثمارات 

جنيه سنويا.  28.6( حوالى  2000-2020) وبفياس    مليون 
باستخدام   مصر  فى  الزراعية  اإلستثمارات  إجمالى  كفاءة 

ف اإلستثمار  على  العائد  اتمعيار  ني ا  قد  المعدل  هذا  سم 
خالل   اخر  عام  من  والنقصان  الزيادة  بين  تلك بالتقلبات 

)،  الفترة الجدول  بيانات  للك  توضح  إرجاع  6كما  ويمكن   ،)
إلى تقلبات تكاليل اإلنتاج الزراعى وكذلك تقلبات للك ني ا  

قيمة  بلغت  الفترة. وقد  الزراعية خالل نفل  المنتجات  نسعار 
نقصاه  المعيار  موسم  خالا  هذا  بحوالى    2016/ 2015ل 

  2000/ 1999  خالل مليون جنيه، بينما بلغت ندناها    53.94
جنيه  5.79  بحوالى  العائد    ، مليون  قيمة  متوسز  بلغت  وقد 

الفترة   تلك  على إجمالى اإلستثمارات الزراعية فى مصر خالل
 مليون جنيه سنويا.19.4حوالى  

 معامل التوطن:  -3

مدى على  التوطن  معامل  الزراعى  مساه  يدل  القطاع  مة 
المحلى   الناتج  توليد  اإلستثمارات   اإلجماليفى  لفيمة  وفقا 

قيمة  فى  انخفا   الزراعى، ويعنى وجود  القطاع  فى  المنفذة 
  استخدام معامل التوطن عن الواحد الصحيح وجود كفاءة فى  

عن   التوطن  معامل  قيمة  ارتفاع  بينما  الزراعية،  اإلستثمارات 
تعن الصحيح  نن  الواحد  على  ى  حصل  قد  الزراعة  قطاع 

   .استثمارات تفو  الناتج المحلى الزراعى المتولد منه
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 قيمة الناتج الزراعى المحلى                        قيمة اإلستثمارات الزراعية                     

       ÷                                            =معامل التوطن 
 إجمالى قيمة الناتج القومى                    إجملى قيمة اإلستثمارات القومية                    

( الجدول  بيانات  التوطن  7وتوضح  معامل  قيمة  نن   )
( الفترة  خالل  مصر  فى  -2000/ 1999الزراعى 

بين  2019/2020 تباينت  قد   نظرا    واالنخفا   االرتفاع( 
  وإجمالي المحلى    زراعىلتقلبات كل من قيمة إجمالى الناتج ال 

لتقلبات الظروف االقتصادية  وفق    القوميالناتج   مر بها    التيا 
معامل   المصري االقتصاد   قيمة  كانت  وقد  الفترة.  هذ   خالل 

من   نقل  الفترة  هذ   سنوات  فى مصر طوال  الزراعى  التوطن 
عن   الزراعى  القطاع  عجز  على  يدل  مما  الصحيح،  الواحد 

اإلستثما يفو   ناتج  اتحقيق  تلك  رات  جميو  فى  له  لموجهة 

فى    وبالتاليالسنوات   الزراعية  اإلستثمارات  كفاءة  انخفا  
الفترة وفق   التوطنمصر خالل تلك  لمعيار  وقد بلغت قيمة    ،ا 

التوطن التوطن حدها األدنى ،  معامل  وقد بلغت قيمة معامل 
، بينما بلغت قيمة 0.14بحوالى    2011/2012  خالل موسم

ا حدها  المعيار  بحوالى    2001/ 2000عام    ألقصىهذا 
من خالل الناتج    استثماراتهكاد يقترل من تغطية    ني  0.87

معامل  قيمة  متوسز  بلغت  وقد  السنة،  هذ   فى  منه  المتولد 
 .  0.43الفترة حوالى  تلك  التوطن الزراعى فى مصر خالل

-1999/2000خااالل الفتاارة ) ى مصاارفاا كفاااءة االسااتثمارات الزراعيااة باسااتخدام مليااار العائااد علااى اإلسااتثمار .6جاادول 
2019/2020) 

 السنة 
  االستثمارات
 الزراعية 

العامة    
مليون جنيه    

(1)  

الناتج 
الزراعى  
 للقطاع 
 العام 

(2)  

اإلستثمارات  
 الزراعية 
 الخاصة 
 مليون جنيه 

(3)  

 الناتج
الزراعى  
 للقطاع 
 الخاص 

(4)  

  إجمالي
  االستثمارات
 الزراعية 

 مليون 
جنيه   
(5)  

 إجمالي 
 الناتج
ي القوم  

 الزراعي 
 مليون جنيه 

(6)  

كفاءة  
االستثمارات  

 الزراعية 
 العامة  
(2(/)1) 

 كفاءة  
االستثمارات  

 الزراعية  
 الخاصة 

(4(/)3) 

 كفاءة 
إجمالى   

االستثمارات  
 الزراعية 

(6(/)5) 
1999/2000 3212.5 211 4921 46872 8133.5 47083 0.066 9.52 5.79 
2000/2001 2888.3 213 5309 47756 8197.3 47969 0.074 9.00 5.85 
2001/2002 3695.5 54.5 5898 58314.5 9593.5 58369 0.015 9.89 6.08 
2002/2003 3220.3 51.4 3183 63770.6 6404 63822 0.016 20.03 9.97 
2003/2004 3559 52.5 4000 69199.5 7559 69252 0.015 17.30 9.16 
2004/2005 3170.1 53.6 4250 25237.6 7420 75291.2 0.017 5.94 10.15 
2005/2006 2799.7 57.6 5244.1 81313 7981.8 81370.6 0.021 15.51 10.19 
2006/2007 2433.7 19 5357.5 99934 7791.2 99953 0.008 18.65 12.83 
2007/2008 2849.5 21 5223 113083 8072.5 113104 0.007 21.65 14.01 
2008/2009 2743.3 25 4119 135440 6862.3 135465 0.009 32.88 19.74 
2009/2010 2878.1 29 3865 160941 6743.1 160970 0.010 41.64 23.87 
2010/2011 3275.7 33.3 3558 190126 6833.7 190159.3 0.010 53.44 27.83 
2011/2012 2672.7 39.1 2698 218177.1 5370.7 218216.2 0.015 80.87 40.63 
2012/2013 2950.4 145.3 5434 209602.7 8384.4 209748 0.049 38.57 25.02 
2013/2014 4146.1 169.8 7480.5 241323.4 11626.6 241493.2 0.041 32.26 20.77 
2014/2015 5213 200.2 8202 259228 13414 459428 0.038 31.61 34.25 
2015/2016 5036.2 235.1 11240 642832 16276.2 877932 0.047 57.19 53.94 
2016/2017 6038 287 11300 398252.4 17338 398539.4 0.048 35.24 22.99 
2017/2018 5283.9 363.9 16000 497734.2 21283.9 498098.2 0.069 31.11 23.40 
2018/2019 6184 432.9 28000 587604.6 34184 588037.5 0.070 20.99 17.20 
2019/2020 8605.2 482.8 33500 608564.3 42105.2 609047.1 0.056 18.17 14.46 
 19.4 28.6 0.033 249683.2 12455.9 226443.1 8513.4 151.3 3945.5 متوسزال

 .المصدر: جمعت وحسبت من: وزارة التنمية االقتصادية، تقارير متابعة الخطة، نعداد مختلفة 



 ... االستثمارات السياسات االقتصادية على حجم نتر  :، زكى إسماعيل زكى نصارالسيد عبد العظيم الخشن

 

779 

 ( 2019/2020-1999/2000الل الفترة )مصر خفى  كفاءة االستثمارات الزراعية باستخدام معامل التوطن .7جدول 

 السنة 

إجمالى  
اإلستثمارات  

  الزراعية
  جنيه مليون 

 (1)  

إجمالى  
اإلستثمارات  

 القومية 
مليون  

(2)جنيه  

%لإلستثمارات  
الزراعية إلى  

إجمالى  
اإلستثمارات  

(=  3القومية)
(1( /)2)  

إجمالى  
الناتج 
القومى  
الزراعى  

  مليون جنيه
(4)  

 إجمالى 
قومى ال الناتج  

مليون  
(5جنيه)  

% للناتج 
 الزراعى 

إلى إجمالى 
 الناتج
(=  6القومى)

(4( /)5)  

 معامل 
 التوطن 

(=3( /)6)  

1999/2000 8133.5 64448.8 12.62 55065 332544 16.56 0.76 
2000/2001 8197.3 63581.8 12.89 57114 346932 16.46 0.78 
2001/2002 9593.5 67511.5 14.21 61016 373445 16.34 0.87 
2002/2003 6404 68103 9.40 62674 412975 15.18 0.62 
2003/2004 7559 79556 9.50 58594 394180 14.86 0.64 
2004/2005 7420 96456 7.69 61134 434501 14.07 0.55 
2005/2006 7981.8 115743.7 6.90 69557 563946 12.33 0.56 
2006/2007 7791.2 155341.9 5.02 82688 626001 13.21 0.38 
2007/2008 8072.5 197137.2 4.09 99953 710387 14.07 0.29 
2008/2009 6862.3 197137.2 3.48 113104 855303 13.22 0.26 
2009/2010 6563.1 224399.6 2.92 135465 994055 13.63 0.21 
2010/2011 7323.5 256000 2.86 160970 1150620 13.99 0.20 
2011/2012 5135.8 246068 2.09 218216 1508527 14.47 0.14 
2012/2013 8384.4 241612 3.47 243356 1677351 14.51 0.24 
2013/2014 11626.6 265091.3 4.39 241493.2 2205594.1 10.95 0.40 
2014/2015 13414 333709.3 4.02 278459.5 2473099.9 11.26 0.36 
2015/2016 16276.2 392038.9 4.15 318877.9 2674409.2 11.92 0.35 
2016/2017 17338 514309 3.37 398539.4 3417149.2 11.66 0.29 
2017/2018 21283.9 721127.6 2.95 498089.2 4334900.3 11.49 0.26 
2018/2019 34184 922499.8 3.71 588037.6 5170107.1 11.37 0.33 
2019/2020 42105.2 796400 5.29 669783.5 5526954.7 12.12 0.44 
 0.43 13.5 1722999.1 212961.3 5.95 286584.4 12459.5 متوسزال

 :المصدر: جمعت وحسبت من
 .وزارة التنمية االقتصادية، تقارير متابعة الخطة، نعداد مختلفة 

 

 معامل التكثيف الرأسمالى:  -4 

قيمة   بين  النسبة  الرنسمالى  التكثيل  معامل  يوضح 
الم وعدد  وجهة  اإلستثمارات  معين  نومشروع  معين  لقطاع 

هذا  قيمة  كانت  فإلا  نوالمشروع،  القطاع  هذا  فى  العاملين 
نن   على  يدل  للك  فإن  الصحيح  الواحد  من  نكبر  المعامل 
النشاط االقتصادى يعتبر مكثفا الستخدام رنس المال، ونن هذا  
النشاط تزيد استثماراته بنسبة نكبر من نسبة زيادة عدد العمال  

إلا كانت قيمة هذا المعامل نقل من الواحد الصحيح  نما    فيه،
دل  للك على زيادة عدد العمال بنسبة نكبر من زيادة حجم  

 .االستثمارات الموجهة لهذا النشاط 
 

 ستثمارات الزراعيةإلقيمة ا                          
  الرنسماليمعامل التكثيل 

 = فى القطاع الزراعى  
 إجمالى عدد القوة العاملة الزراعية                           

  الرنسمالي ( نن معامل التكثيل  8وتوضح بيانات الجدول )
الزراعى   القطاع  خالل  فى  )المصري  -2000/ 1999الفترة 

( كان نكبر من الواحد الصحيح طوال سنوات  2019/2020
باستثناء الفترة    2011/2012  ،2009/2010  موسمي  هذ  

زيا  الذياألمر   على  اليدل  القطاع    الرنسماليتكثيل  دة  فى 
 خالل تلك الفترة،  المصري الزراعى 
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-1999/2000فاااى مصااار خاااالل الفتااارة )الرأسااامالي كفااااءة االساااتثمارات الزراعياااة باساااتخدام معامااال التكثياااف  .8 جااادول
2019/2020) 

 إجمالى اإلستثمارات الزراعية  ة السن
 ( 1)  مليون جنيه

 عىالزرا فى القطاع إجمالى القوة العاملة
 ( 2) ألف عامل

 الرأسمالي التكثيف  معامل
(=1( /)2) 

1999/2000 8133.5 4915 1.65 

2000/2001 8197.3 4972 1.65 

2001/2002 9593.5 5028.6 1.91 

2002/2003 6404 5019 1.28 

2003/2004 7559 5084 1.49 

2004/2005 7420 5157 1.44 

2005/2006 7981.8 5243 1.52 

2006/2007 7791.2 5333 1.46 

2007/2008 8072.5 5427 1.49 

2008/2009 6862.3 5545 1.24 

2009/2010 6563.1 6929 0.95 

2010/2011 7323.5 7062 1.04 

2011/2012 5135.8 6510 0.79 

2012/2013 8384.4 6690 1.25 

2013/2014 11626.6 6820 1.70 

2014/2015 13414 6398 1.99 

2015/2016 16276.2 6477 2.61 

2016/2017 17338 5983 2.90 

2017/2018 21283.9 5763 3.69 

2018/2019 34184 5698 6.00 

2019/2020 42105.2 5626 7.48 

 2.15 5798.8 12459.5 متوسزال

                                                                                          المصدر: جمعت وحسبت من:  
 .التنمية االقتصادية، تقارير متابعة الخطة، نعداد مختلفة التخطيز و وزارة  

 
األدنى   حد   المعامل  هذا  بل     2009/2010موسم  وقد 

  2019/2020موسم  ، بينما بل  حد  األقصى  0.79بحوالى  
خالل  7.48بحوالى   المعامل  هذا  قيمة  متوسز  بلغت  كما   ،
 .سنويا 2.15الفترة  حوالى  تلك 

 التوصيات 
يوصي   البحث  فإن  التوصل  تم  التي  النتائج  علي  بناءا  

 باألتي: 

بتوجيه   .1 البنية   استثماراتاالهتمام  تطوير  نحو  الحكومة 
اإلستثمار  لتشجيو  الجديدة  المناطق  في  األساسية خاصة 

بها الخا   بالتسويق ، و الزراعى  الخاصة  المحددات  إزالة 
الحما وتوفير  الخارجية  للموالتجارة  المحلية ية  نتجات 

 .خاصة الناائة منها
عمليات   .2 اإلستثمار   االئتمانتسهيل  لمشروعات  الالزمة 

لإلستثمار   وكذلك  الزراعى. خرائز  بوضو  االهتمام 
الزراعى ومواقعه   الزراعى يوضح فيها مجاالت اإلستثمار 
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والمرافق   لالستصال   القابلة  واألراضى  نولوياته،  وترتيب 
 عليها.  الحصولالمتاحة بها وكيفية 

ولذا فإنة يجب العمل علي زيادة حصثة قطثاع الزراعثة فثي  .3
اإلسثثتثمارات الحكوميثثثة وللثثك جنبثثثا  إلثثي جنثثثب مثثو تشثثثجيو 
القطثثثثثثثثاع الخثثثثثثثثا  المصثثثثثثثثري والعربثثثثثثثثي واألجنبثثثثثثثثي علثثثثثثثثي 
اإلسثثثتثمار الزراعثثثي مثثثن خثثثالل تهيئثثثة المنثثثا  والتشثثثريعات 
ر وال ثثمانات والحثثوافز والبنيثثة األساسثثية الجالبثثة لإلسثثتثما

 اعي الخا .الزر 
وجدير بالذكر نن المثسسات الدولية توصي بأال تقل نسبة  .4

اإلستثمارات الزراعية في اإلسثتثمارات الحكوميثة فثي الثدول 
مثثن الفقثثراء فثثي  %70ونظثثرا  ألن حثثوالي  %10الناميثثة عثثن 

تلك الدول يعيشون في الريل ويعتمدون بطريقة نو بثأخري 
تم فإنثة ال يمكثن ا ومن علي الزراعة واألنشطة المرتبطة به

تحقيق تنمية حفيفية ومستدامة في تلك الثدول دون إحثداث 
تنمية زراعية وريفيثة متواصثلة ومثن خثالل تشثجيو وتكثيثل 

 االستثمار الزراعي.
المتخصصة مثل مكتب اإلستثمار   االستثمارتدعيم مراكز   .5

البيانات  توفير  من  لتمكينه  الزراعة  لوزارة  التابو  الزراعى 
عن  والمعلوم المتاحة،  ات  الزراعية  اإلستثمارية  المجاالت 

وإعداد دراسات جدوى نولية لها، والترويج لهذ  المجاالت، 
بالوسائل اإلعالمية المختلفة، وعقد لقاءات مو المستثمرين 
تواجههم  التى  المشاكل  حل  على  للعمل  األعمال  ورجال 

  وخدمة المستثمرين وتسهيل نعمالهم.

المع .6 إقامة  فى  لع التوسو  الشركات ار   منتجات  ر  
والمثتمرات   الندوات  وعقد  والخارج،  الداخل  فى  الزراعية 
عن اإلستثمار الزراعى وحل مشاكل المستثمرين وتعريفهم  
مصر  في  اإلستثمار  ومزايا  اإلستثمار  ومجاالت  بفر  

  وإجراءاته وضماناته.

لها بإنشاء   .7 الزراعية والسما   التعاونيات  إعادة تفعيل دور 
من  استثمااركات   لالستفادة  الخا   القطاع  مثل  رية 

نموالها المجمدة بالبنك الزراعى المصري من خالل    سرؤو 
 إعادة هيكلة التشريعات التعاونية الزراعية.
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ABSTRACT 

Effect of the Economic Policy on the Investments in the Egyptian Agricultural 

Sector 
El-Sayed A. El-Khishin, zaky I. z. nassar

Investments are considered one of the most 

important means of implementing sustainable economic 

development programs in Egypt, especially in the 

agricultural sector. Agricultural investments are the 

primary tool for achieving agricultural development in 

Egypt. The Egyptian agricultural sector represents one 

of the main pillars on which the national economic 

structure is based, hence the state was established in 

early 2015. To developing investment laws with the aim 

of increasing their contribution to economic 

development. 

It also carried out many agricultural economic 

policies, but we are facing an existing problem, which is 

the low and low percentage of agricultural investments 

in relation to total investments, which is reflected in the 

gross domestic product, and the research aims to study 

the current situation of agricultural investments in 

particular in light of the economic policies pursued by 

the state during the period (2000 - 2020) and find ways 

to amend the directions of the Egyptian agricultural 

investment policy towards increasing the contribution of 

agricultural investments to achieving real sustainable 

development in the agricultural sector, as well as 

studying the efficiency of agricultural investments on 

the growth rates of the agricultural sector in Egypt. 

The results of the research indicated that agricultural 

investments in the public sector have taken a general 

decreasing trend at a statistically significant annual rate 

of about 171.4 million pounds, representing about 

4.34% of the average agricultural investment in the 

public sector, which amounted to about 3945.5 million 

pounds during the period (2000). -2020), agricultural 

investments in the private sector have also taken a 

general, increasing trend at a statistically significant 

annual rate of about 35.36 million pennies, representing 

about 0.42% of the average agricultural investment in 

the private sector, which amounted to about 8513.4 

million pounds during this period. It became clear that 

the most influential factor in private agricultural 

investments in Egypt during the period (2000-2020) is 

the interest rate on agricultural loans, where a 1% 

decrease in the interest rate leads to an increase in 

private agricultural investments by 0.824%, and it has 

been shown that about 66.8% of the changes In private 

agricultural investments, it is due to the interest rate on 

agricultural loans, and that the value of agricultural 

savings, the exchange rate of the pound in dollars, and 

the interest rate on agricultural loans explain about 

67.2% of the changes in private agricultural 

investments. 

The results of measuring the efficiency of 

investment in the Egyptian agricultural sector during the 

period (2000-2020) using some criteria that are used to 

measure the efficiency of investment also showed the 

inefficiency of agricultural investments in the public 

sector throughout the years of the research period, as the 

value of the rate of public agricultural investments to 

the gross domestic product in the sector The agricultural 

year is more than the correct one in all the years of that 

period, and the return on these investments was better 

than its counterpart in the agricultural public sector   
 

 
 
 

 


