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 المقدمة:
تستيدف السياسة الزراعية المصرية بصفة دائمة المشاركة الفعالة لقطاع الزراعة العام 

ويتحقق ىذذا اليذدف ، المصريتحقيق الرفاىية االقتصادية واالجتماعية لممجتمع ي والخاص ف
ظذذذل اإلمكانيذذذاا اإلنتاجيذذذة المتاحذذذة ليذذذذا ي ممكذذذن فذذذ زراعذذذينذذذات  ي مذذذن خذذذبلل تحقيذذذق  قصذذذ

مجذال تنميذة المذوارد ي سذواء فذ، الزراعيإال بإعطاء دفعة قوية لمقطاع  ىتيتأوىذا ال ، القطاع
 . و زيادتيا بإضافة طاقاا موردية زراعية جديدة، المستغمة فعبل

إن إحذذذذذداف الدفعذذذذذة القويذذذذذة لقطذذذذذاع الزراعذذذذذة ال يمكذذذذذن  ن تذذذذذتم إال مذذذذذن خذذذذذبلل زيذذذذذادة 
األخيذذذرة تنذذذاقص حجذذذم  الفتذذذرةي فذذذ وإال  نذذذ، ىذذذذا القطذذذاعي المخصصذذذاا الماليذذذة لبلسذذذت مار فذذذ

االسذت مار يمعذد دوراأ  ساسذياأ فذي الحيذاة االقتصذادية  الذرمم مذن  ني االست ماراا الزراعية عم
ويعتبر عنصراأ ديناميكيذاأ فعذاالأ ، في النمو االقتصادي وتطوير اإلنتاجية باعتباره عامبلأ محدداأ 

 وتختمذف  ىميذة،  و تقمصذووليذذا فذإن حجمذو وتوزيعذو يبذيجن اتجذاه النمذو ، الذدخل القذومي فذي
حذذول  ففذذي حذذين تتمحذذور  ىميتذذو بالنسذذبة لؤلفذذراد، االسذذت مار بذذين األفذذراد والمجتمذذع  الدولذذة 

 .شكل بين دوافع اقتصادية وسياسية واجتماعيةتفإن  ىميتو بالنسبة لممجتمع ت، الربح
غ نحذذو تبمذذي الزراعذذي لمنذذات  المحمذذ  1 الذذرمم مذذن  ن نسذذبة االسذذت ماراا الزراعيذذة ي وعمذذ

القطذذاع ي مؤشذذرا لكفذذاءة االسذذت مار فذذي ممذذا يعطذذ  2015-2000 % كمتوسذذط الفتذذرة  0.1
 ومميذذذار جنيذذذ 8.1ي قيمذذذة االسذذذت ماراا لقطذذذاع الزراعذذذة بمغذذذا حذذذوالي إال  ن اجمذذذالي، الزراعذذذ

ويتضذذح مذذن ذلذذك انخفذذاض مخصصذذاا ي، % مذذن االسذذت مار االجمذذال4.9بنسذذبة تم ذذل نحذذو 
 .إحداف التنمية االقتصادية في بما ال يتناسد مع دورهقطاع الزراعة ي االست مار ف

                                                 
 وزارة التخطيط ، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ، أعداد متفرقة . (1)
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 مشكمة الدراسة :
ي تنحصذذر مشذذذكمة الدراسذذذة بصذذفة  ساسذذذية فذذذ

ي وبالتذذذال، مصذذذري نقذذذص االسذذذت ماراا الزراعيذذذة فذذذ
مذع ي بمذا يتمشذي ر سذماللاوالتكذوين ضعف االدخار 

ي يجذد  ن يسذاىم بيذا قطذاع الزراعذة فذي النسبة التذ
ي تذذدني ذا باإلضذذافة إلذذىذذي، المصذذر ي الذذدخل القذذوم

مذذذن االسذذذت ماراا ي مخصصذذذاا االسذذذت مار الزراعذذذ
 مصر.ي األجنبية الوافدة إل

 الهدف من الدراسة :
ي التعذذرف عمذذ  ساسذذيةتيذذدف الدراسذذة بصذذفة 

 :ي االت
 اإلجماليذذذةدراسذذذة تطذذذور ىيكذذذل االسذذذت ماراا 

 .واالست ماراا الزراعية لمقطاعين العام والخاص
 اإلجماليذذذذذةماراا كفذذذذذاءة االسذذذذذت ي الوقذذذذذوف عمذذذذذ -1

 .والزراعية لمقطاعين العام والخاص
ي تؤ ر عمي المحدداا الرئيسة التي التعرف عم -2

 .والزراعية اإلجماليةاالست ماراا 
العمالذذذة البشذذذرية ي تك يذذذف ر س المذذذال عمذذذا ذذذر  -3
 .الزراعينمو القطاع  معدالاي عمو 
جذذذذذذذذذد ي وضذذذذذذذذع مصذذذذذذذذر فذذذذذذذذي التعذذذذذذذذرف عمذذذذذذذذ -4

يير الدوليذذذة مذذذن خذذذبلل المعذذذا األجنبيذذذةاالسذذذت ماراا 
 .لجذد االست مار
 ومصادر البيانات :ي األسموب البحث

ي تحقيذذذق  ىذذذدافيا عمذذذذي اعتمذذذدا الدراسذذذة فذذذ
لدراسذذذذة تطذذذذور ىيكذذذذل ي والكمذذذذي الوصذذذذف األسذذذذمود

واستخدام معايير قيذاس كفذاءة ، مصري االست مار ف
 :ي يم منيا مامصر ي في الزراع االست مار

 Investment: ي معدد  االسدتثمار الزراعد -1
Rate  

مقذذذدار اإلنفذذذاق االسذذذت ماري ي وىذذذو يشذذذير إلذذذ
لزيادة قيمة إنتذا  ي القطاع الزراعي البلزم إنفاقو عم
ويذتم حسذابو عذن طريذق قسذمة ، واحذدة ةالقطاع وحذد

ي حجذذذذذذذم االسذذذذذذذت ماراا الزراعيذذذذذذذة / النذذذذذذذات  المحمذذذذذذذ
وانخفذذذذاض ىذذذذذا المعذذذذدل عذذذذن ي، الزراعذذذذي االجمذذذذال

ي فذذذذذذوجذذذذذذود كفذذذذذذاءة ي الواحذذذذذذد الصذذذذذذحيح دليذذذذذذل عمذذذذذذ
  .والعكس صحيحي االست مار الزراع

 Return onاالسدددتثمار : ي العائدددد عمددد -2
Investment  

االسذذذت مار قيمذذذة النذذذات  ي يوضذذذح العائذذذد عمذذذ
ي، المتولذذذد مذذذن وحذذذدة واحذذذدة مذذذن االسذذذت مار الزراعذذذ

وارتفاع قيمة ىذا المؤشر عن الواحد الصذحيح دليذل 
والعكذذس ي االسذذت مار الزراعذذي وجذذود كفذذاءة فذذي عمذذ

ويذذذذذتم حسذذذذذابو عذذذذذن طريذذذذذق قسذذذذذمة النذذذذذات  ، يحصذذذذذح
حجذذذذذذذذم ي / اجمذذذذذذذذالي الزراعذذذذذذذذي االجمذذذذذذذذالي المحمذذذذذذذذ

االسذذذت ماراا الزراعيذذذة وىذذذو بذذذذلك يعتبذذذر عكذذذس  و 
 .الزراعيمقمود معدل االست مار 

 Investment مضددداعف االسدددتثمار: -3
Multiplier    

يعتبذذذذذذذذر مضذذذذذذذذاعف االسذذذذذذذذت مار مذذذذذذذذن  دواا 
ن طريذذذق يذذذتم حسذذذابو عذذذي الكمذذذي التحميذذذل االقتصذذذاد
/ ي الذذدخل  و قيمذذة النذذات  الزراعذذي قسذذمة التغيذذر فذذ

وارتفذاع ىذذا المؤشذر ي، االست مار الزراعذي التغير ف
ي وجذذذود كفذذذاءة فذذذي عذذذن الواحذذذد الصذذذحيح دليذذذل عمذذذ

والعكس صذحيح،  مذا إذا كانذا ي، االست مار الزراع
ي  ن االسذت مار فذي قيمة المضاعف سالبة فيذا يعنذ

السذنة الحاليذة ي ست مار فذالسنة السابقة  كبر من اال
السذذذنة السذذذابقة  كبذذذر مذذذن ي فذذذي  و  ن النذذذات  المحمذذذ

  .السنة الحاليةي في النات  المحم
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 Investment Factorمعامد  التدوطن :  -4
Domesticating 

ىذذو عبذذارة عذذن   حجذذم االسذذت ماراا الزراعيذذة /حجذذم 
بالقطذذذذاع ي االسذذذذت ماراا القوميذذذذة  /  النذذذذات  المحمذذذذ

ي وىذو يشذير إلذ،  اإلجمذاليي   المحم/ الناتالزراعي
األىميذذة النسذذبية لمسذذاىماا القطاعذذاا االقتصذذادية 

وانخفذذاض ىذذذا المؤشذذر  .توليذذد النذذات  بالمقتصذذدي فذذ
ي وجذذذود كفذذذاءة فذذذي عذذذن الواحذذذد الصذذذحيح دليذذذل عمذذذ

 .والعكس صحيحي، االست مار الزراع
ي لدراسذذذذذذذذذة محذذذذذذذذذدداا االسذذذذذذذذذت مار االجمذذذذذذذذذال

نحذذذذدار المتعذذذذدد اال  سذذذذمودتذذذذم اسذذذذتخدام ي والزراعذذذذ
وتذذذم ، الصذذذورة الموماريتميذذذة المزدوجذذذةي فذذذي المرحمذذذ

 ذذذذذذذر  لقيذذذذذذذاس  دومذذذذذذذار -نمذذذذذذذوذ  ىذذذذذذذاروداسذذذذذذذتخدام 
ي معذذذذذدالا نمذذذذذو القطذذذذذاع الزراعذذذذذي سذذذذذت ماراا عمذذذذذا

االنحذذذدار البسذذذيط لمتعذذذرف   سذذذموداسذذذتخدام  و يضذذذا
 مذذا  .بعذذض المتغيذذرااي  ذذر االسذذت ماراا عمذذ ي عمذذ

تمذذدا الدراسذذة بمصذذادر البيانذذاا فقذذد اعفيمذذا يتعمذذق 
ي البياناا المنشورة من خبلل الموقع االلكترونذي عم

ووزارة ، لمتعبئذذذة العامذذذة واإلحصذذذاءي لمجيذذذاز المركذذذز 
ونشذراا ي المصر ي ونشراا البنك المركز ، التخطيط

وقطذذاع الشذذئون االقتصذذادية ي المصذذر ي البنذذك االىمذذ
ي باإلضذافة إلذي، راضذألبوزارة الزراعة واستصذبل  ا

اا والرسذذذذذذائل العمميذذذذذذذة المتعمقذذذذذذذة البحذذذذذذوف والدراسذذذذذذذ
 .بموضوع الدراسة
 النتائج البحثية :

ي فدي أوال :الوضع الراهن لهيكد  االسدتثمار الزراعد
 مصر :

 الوضذذذع الذذذراىن دراسذذذة ىذذذذا الجذذذزء يتنذذذاول
ي فذذي االسذذت مار الزراعذذ وي لقذذومييكذذل االسذذت مار ال

وذلك من خبلل استعراض التطور الحذادف   مصر، 
بالقطذذذذذاع ي واالسذذذذذت مار الزراعذذذذذي لقذذذذذومبلسذذذذذت مار ال

 .لكل منيماي واالجمالالعام والخاص 
  االستثمارات القومية: -1

  معذذالم تطذذور 1توضذذح بيانذذاا جذذدول رقذذم  
كل مذن االسذت ماراا القوميذة واالسذت ماراا الزراعيذة 

،  2015-2000باألسذذذعار الجاريذذذة خذذذبلل الفتذذذرة  
ي تذذذذذذوال االجماليذذذذذذةفبالنسذذذذذذبة لبلسذذذذذذت ماراا القوميذذذذذذة 

القطذذذذذاع العذذذذذام والخذذذذذاص اسذذذذذت ماراا ي تمل عمذذذذذشذذذذت
ي قيمذذذذذة حذذذذذوالي فبمغذذذذذا  دنذذذذذ، القطاعذذذذذااي واجمذذذذذال
حذين بمغذا ي ف، ومميار جني 63.6، 31.9، 31.4
 333.7، 185.9، 147.8قيمذذذذذذذة حذذذذذذذوالىي  قصذذذذذذذ

كمذا ، الترتيذدي كورة عمذخبلل الفترة الم ومميار جني
بمغا نسبة مسذاىمة القطذاع العذام والقطذاع الخذاص 

% 57، %43نحذذو ي االسذذت مار المحمذذ ياجمذذالي فذذ
 .الترتيدي عم

لكذذذذذذل مذذذذذذن قيمذذذذذذة ي الزمنذذذذذذ االتجذذذذذذاه وبدراسذذذذذذة
ي العذذذذذام والخذذذذذاص واالجمذذذذذال  القوميذذذذذة اااالسذذذذت مار 

حيذذذذذذف تذذذذذذزداد زيذذذذذذادة سذذذذذذنوية مؤكذذذذذذدة مذذذذذذن الوجيذذذذذذة 
 18.9، 11.6، 7.3ي اإلحصذذذذذذذذائية بمغذذذذذذذذا حذذذذذذذذوال

% 10.9، %11.8%، 9.8تم ل نحو  ومميار جني
 172.70، 98.50، 74.19البذذذذالغ متوسذذذذط المذذذذن 

و ن ، الترتيذذد خذذبلل فتذذرة الدراسذذةي عمذذ ومميذذار جنيذذ
% مذن التغيذراا الحاد ذة 95، %93، %88ي حوال
يعكسذذذيا ي مسذذذئول عنيذذذا العوامذذذل التذذذ كذذذل منيذذذاي فذذذ

  .عنصر الزمن
 االستثمارات الزراعية : -2

تشذتمل ي وبالنسبة لبلست ماراا الزراعية  والت
، القطاعذذذااي جمذذذالالقطذذذاع العذذذام والخذذذاص واي عمذذذ
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مميذذذار  5.4، 2.7، 2.4ي قيمذذذة حذذذوالي فبمغذذذا  دنذذذ
، 5.2ي قيمذذذة حذذذوالي حذذذين بمغذذذا  قصذذذي فذذذ، جنيذذذو
ي مميار جنيو خبلل الفترة المذكورة عمذ 13.4، 8.2

كمذذذا بمغذذذا نسذذذبة مسذذذاىمة القطذذذاع العذذذام ، الترتيذذذد
 الزراعذذذياالسذذذت مار ي اجمذذذالي والقطذذذاع الخذذذاص فذذذ

 .الترتيدي % عم60.3، %39.7نحو 
مصر خبلل الفترة ي في الزراعو ي االجمال ييكل االست مارلالعام ي معالم االتجاه الزمن:   1جدول  

 2001-2015 . 

 المتغير    

 البيذذان
 متوسط

 العامل 
 التابع

 معدل 
 التغير
 السنوي

  ابا 
 المعادلة

   a  

 مقدار 
 التغير 
 βالسنوي

 قيمة
 "t " 

 المحسوبة

 معامل
 التحديد

"r2" 

 "Fمة "قي
 المحسوبة

االست مار 
ي االجمال

 بالمميار جنية

 **98.4 0.88 **9.9 7.3 15.9 9.8 74.19 عام
 **184.6 0.93 **13.6 11.6 5.8 11.8 98.5 خاص
 **264.6 0.95 **16.3 18.9 21.8 10.9 172.7 إجمالي

االست مار 
ي الزراع

 وبالمميار جني

 1.6 0.11  1.3  0.05 2.8 1.6 3.21 عام
 1.4 0.09  1.2  0.1 4.1 2.0 4.91 خاص
 1.7 0.11  1.3  0.16 6.9 2.0 8.15 إجمالي

  0.01معنوية الي عند مستو ي ** معنو ، 0.05معنوية الي عند مستو ي معنو *
 .   بالممحق1المصدر : جمعا وحسبا من بياناا الجدول   

 
 ثالثا : كفاءة االستثمارات القومية والزراعية :

ا الجذذذذزء محاولذذذذة لقيذذذذاس الكفذذذذاءة يتنذذذذاول ىذذذذذ
سذواء المحميذة  و ، االقتصادية لبلست ماراا الزراعية

ر لقيذذذذاس ذلذذذذك عذذذدة معذذذاييي ويسذذذتخدم فذذذ، األجنبيذذذة
العائذذذد ي، معذذذدل االسذذذت مار الزراعذذذ: ي الكفذذذاءة وىذذذ

، مضذذذذذاعف االسذذذذذت ماري، االسذذذذذت مار الزراعذذذذذي عمذذذذ
ي لقطذاعي معامل التوطن ،ومعدل ال ك يف الر سذمال

مصذر وذلذك ي العذام والخذاص فذي مار الزراعذاالست 
   . 2015-2000 خبلل الفترة  

حسددددداب م شدددددرات معدددددايير الكفددددداءة االقتصدددددادية 
 مصر:ي في لالستثمار الزراع

 Investmentي معددد  االسددتثمار الزراعدد -1
Rate 

   ن متوسذذذط معذذذدل  2يتبذذذين مذذذن الجذذذدول   
، 0.10ي قذد بمذغ حذوالي االجمذال الزراعياالست مار 
ي حذذذذذذذوال   2011/2012  عذذذذذذذامي نذذذذذذذاه فذذذذذذذوبمذذذذذذذغ  د
عذام ي ف  0.16ي حين بمغ  قصاه حوالي ف، 0.02

ويتضذذذذذح  ن المعامذذذذذل  قذذذذذل مذذذذذن ،  2001/2002 
الواحذذذذد الصذذذذحيح ممذذذذا يعكذذذذس كفذذذذاءة االسذذذذت ماراا 

ي كما  ن متوسط معدل االست مار الزراع ، الزراعية
عذذام ي وقذذد بمذذغ  دنذذاه فذذ، 82.6ي العذذام قذذد بمذذغ حذذوال

ي وبمذذذذذغ  قصذذذذذاه فذذذذذ 13.4ي والحذذذذذ  2000/2001 
 وبالنسذذذذبة،  207.4ي حذذذذوال  2005/2006 عذذذذام 
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الخذذذذاص فبمذذذذغ ي لمتوسذذذذط معذذذذدل االسذذذذت مار الزراعذذذذ
عذذذذذذذذذذذام ي وقذذذذذذذذذذذد بمذذذذذذذذذذذغ  دنذذذذذذذذذذذاه فذذذذذذذذذذذ 0.05ي حذذذذذذذذذذذوال

ي وبمذذذذذغ  قصذذذذذاه فذذذذذ 0.01ي حذذذذذوال  2011/2012 
خذذذذذذذذذذذذبلل   0.10ي حذذذذذذذذذذذذوال  2000/2001 عذذذذذذذذذذذام 

 . 2015-2000لفترة ا
دل ويتبذذذذذذذذين مذذذذذذذذن النتذذذذذذذذائ  السذذذذذذذذابقة  ن معذذذذذذذذ

كذذذان  قذذذل مذذذن الواحذذذد الصذذذحيح ي االسذذذت مار الزراعذذذ
والخذذاص ي االجمذذالي كذذل مذذن االسذذت مار الزراعذذي فذ

كفذذذاءة االسذذذت مار وذلذذذك النخفذذذاض ي ممذذذا يذذذدل عمذذذ
واحذذذذدة مذذذذن النذذذذات   ةاالسذذذذت مار الذذذذبلزم إلنتذذذذا  وحذذذذد

وكذذان معذذدل االسذذت مار  كبذذر مذذن الواحذذد  ي، الزراعذذ
ءة الصذذذذحيح لمقطذذذذذاع العذذذذذام ممذذذذا يعكذذذذذس عذذذذذدم كفذذذذذا

 .االست مار بيذا القطاع
 Return onي االستثمار الزراعي العائد عم -2 

Investment 
ي    ن العائذذذذذد عمذذذذذ 2يتبذذذذذين مذذذذذن الجذذذذذدول   

عذذام ي قذذد بمذذغ  دنذذاه فذذي االجمذذالي االسذذت مار الزراعذذ
عذام ي وبمغ  قصاه فذ 6.1ي حوال  ب2001/2002 
ي بمتوسط بمذغ حذوال 40.6ي حوال  2011/2012 

ي االسذذذذت مار الزراعذذذذي ن العائذذذذد عمذذذذكمذذذذا   ، 17.4
ي حذذوال 2005/2006عذذام ي العذذام قذذد بمذذغ  دنذذاه فذذ

  2000/2001  عذذذذامي وبمذذذذغ  قصذذذذاه فذذذذ، 0.001
 وبالنسذبة، 0.02ي بمتوسذط بمذغ حذوال 0.07ي حذوال

الخاص قد بمذغ  دنذاه ي االست مار الزراعي لمعائد عم
وبمذذغ  قصذذاه  9.9ي حذذوال  2001/2002 عذذام ي فذذ
بمتوسذذذذط  80.9ي حذذذذوال  2011/2012 عذذذذام ي فذذذذ

 . 2015-2000 خذذذبلل الفتذذذرة  30.1ي بمذذذغ حذذذوال
االسذت مار ي ويتبين من النتائ  السابقة  ن العائذد عمذ

كذل مذن ي كان  كبر من الواحد الصذحيح فذي الزراع

ممذذذا يذذذدل ، والخذذذاصي االجمذذذالي االسذذذت مار الزراعذذذ
ي كفذذاءة االسذذت مار وذلذذك الرتفذذاع النذذات  المحمذذي عمذ

تولذذذذد مذذذن وحذذذذدة واحذذذدة مذذذذن االسذذذذت مار المي الزراعذذذ
وكذذذان معذذذدل االسذذذت مار  قذذذل مذذذن الواحذذذد  .الزراعذذذي

الصذذذذحيح لمقطذذذذذاع العذذذذذام ممذذذذا يعكذذذذذس عذذذذذدم كفذذذذذاءة 
 .االست مار بيذا القطاع

 Investmentمضدددددداعف االسددددددتثمار  -3
Multiplier    

   ن مضذذذذذذذذاعف  2يتبذذذذذذذذين مذذذذذذذذن الجذذذذذذذذدول   
ام عذذي قذذد بمذذغ  دنذذاه فذذي االجمذذالي االسذذت مار الزراعذذ

وبمذذذذغ  قصذذذذاه  214.4 –ي حذذذذوالب  2009/2010 
بمتوسذط  320.8ي حذوالب  2010/2011 عام ي ف

كمذذذذذا  ن مضذذذذذاعف االسذذذذذت مار  ، 2.8ي بمذذذذذغ حذذذذذوال
عذذذذذذذذذذام ي العذذذذذذذذذذام قذذذذذذذذذذد بمذذذذذذذذذذغ  دنذذذذذذذذذذاه فذذذذذذذذذذي الزراعذذذذذذذذذذ

ي وبمغ  قصاه ف 1360.5ي حوالب  2008/2009 
بمتوسذذذذط  1161.2ي حذذذذوالب  2010/2011 عذذذذام 

، 2012-1995ة خذذذبلل الفتذذذر  13.30ي بمذذذغ حذذذوال
الخذذاص قذذد ي لمضذذاعف االسذذت مار الزراعذذ وبالنسذذبة

-ي حذذذذذذوال  ب2009/2010 عذذذذذذام ي بمذذذذذغ  دنذذذذذذاه فذذذذذ
  2006/2007 عذذذذذذام ي وبمذذذذذغ  قصذذذذذاه فذذذذذ 100.4

خذذبلل  6.8-ي بمتوسذذط بمذذغ حذذوال 160.3ي حذذوالب
ويتبذذين مذذن نتذذائ  الجذذدول ،  2015-2000 الفتذذرة 

 يالمسذتو ي تحققذا عمذي  ن كفاءة االسذت مار الزراعذ
مضذذذذاعف  مؤشذذذذر ن و القطذذذذاع الخذذذذاص و ي االجمذذذذال

  .تذبذد خبلل فترة الدراسةي ف االست مار كان
 Investment Factorمعامدد  التددوطن  -4

Domesticating 
   ن معامذذل التذذوطن  2يتبذذين مذذن الجذذدول   

عذذذذذذذذام ي قذذذذذذذذد بمذذذذذذذذغ  دنذذذذذذذذاه فذذذذذذذذي االجمذذذذذذذذالي الزراعذذذذذذذذ



 2016ايمن سعيد الشيشينى 

- 394 - 

 

ي وبمذذذذغ  قصذذذذاه فذذذذ 0.21ي حذذذذوالب  2009/2010 
بمتوسذذذط بمذذذغ  0.86ي حذذذوالب  2001/2002 عذذذام 
ي كمذذذذا  ن معامذذذذل التذذذذوطن الزراعذذذذ ، 0.04ي حذذذذوال

ي حذوالب  2000/2001 عذام ي العام قد بمغ  دناه ف
  2005/2006 عذذذذذذذام ي وبمذذذذذذذغ  قصذذذذذذذاه فذذذذذذذ 44.3

،  391.3ي بمتوسذذذذذط بمذذذذذغ حذذذذذوال 968.5ي حذذذذذوالب
الخذذاص قذذد بمذذغ ي لمعامذذل التذذوطن الزراعذذ وبالنسذذبة
وبمذذغ  0.11ي الحذذو   2010/2011 عذذام ي  دنذذاه فذذ

 0.74ي حذذذذذوالب  2001/2002 عذذذذام ي  قصذذذذاه فذذذذذ
-2000 خذذذذبلل الفتذذذذرة  0.3ي بمتوسذذذذط بمذذذذغ حذذذذوال

ويتضح من النتائ  السابقة انخفاض قيمذة  . 2015
معامذذذذل التذذذذوطن عذذذذن الواحذذذذد الصذذذذحيح خذذذذبلل فتذذذذرة 

ي كفذذذاءة االسذذذت مار الزراعذذذي الدراسذذذة ممذذذا يذذذدل عمذذذ
ي المسذذذذذذتو ي القطذذذذذاع الخذذذذذذاص وعمذذذذذي مسذذذذذذتو ي عمذذذذذ
 .جمالياإل

وعمومذذا يتضذذح  مذذن خذذبلل مؤشذذراا الكفذذاءة 
تحقذذذذق الكفذذذذاءة االقتصذذذذادية لبلسذذذذت ماراا الزراعيذذذذة 

كما يتضح تفوق القطذاع الخذاص عذن ، بصفة عامة
 .القطاع العام

ي ت ثر عمي رابعا : المحددات الرئيسة الت
 االستثمارات اإلجمالية والزراعية :

ل  ىذذم العوامذذي يتنذذاول ىذذذا الجذذزء التعذذرف عمذذ
ي االسذذذت مار االجمذذذالي تذذذؤ ر عمذذذي االقتصذذذادية التذذذ

الصذذذذذذذورة ي حيذذذذذذذف قذذذذذذذدرا العبلقذذذذذذذة فذذذذذذذي، والزراعذذذذذذذ
واتضذذذح ، الموماريتميذذذة المزدوجذذذة لبلنحذذذدار المتعذذذدد

وجذذود ارتبذذذاط بذذذين المتغيذذذراا التفسذذذيرية ممذذذا حجذذذد 
ي ظيذذذذذور معنويذذذذذاا المتغيذذذذذراا فذذذذذتم االعتمذذذذذاد عمذذذذذ

ي وتذذذذم التوصذذذذل إلذذذذ، مصذذذذفوفة االرتبذذذذاط   كبليذذذذن  
 لعبلقاا التالية:ا
االسددددددتثمارات ي العوامدددددد  المدددددد ثرة عمدددددد -1

 االجمالية :
ي قذذذذذذدرا العبلقذذذذذذة بذذذذذذين االسذذذذذذت مار االجمذذذذذذال

كمتغيذذذر تذذذابع  ص  وكذذذل مذذذن المتغيذذذراا التفسذذذيرية 
االسذذذذت مار ي يفتذذذذرض  نيذذذذا تذذذذؤ ر عمذذذذي التاليذذذذة والتذذذذ

،  1بالمميذذذذار جنيذذذذو  سي : النذذذذات  المحمذذذذي االجمذذذذال
،  2جنيذذذذذذذذذذو  س القذذذذذذذذذذروض االسذذذذذذذذذذت مارية بالمميذذذذذذذذذذار

ي والقذذذذذو ،  3والصذذذذذادراا الكميذذذذذة بالمميذذذذذار جنيذذذذذة س
ي والذذذذدين الخذذذذذارج،  4العاممذذذذة  بذذذذالمميون عامذذذذل س

بالمميذذار ي  ، واالسذذت مار االجنبذذ5بذذالمميون دوالر س
 ، وسذذذعر صذذذرف 7 ، وسذذذعر الفائذذذدة  س6جنيذذذو  س

،  9ومعدل التضذخم  س،  8الجنيو مقابل الدوالر س
ي والمسذذذذتو ،  10 سوعذذذذدد السذذذذكان بذذذذالمميون نسذذذذمة 

   2  جذذذذذذذذذذذذذدول   11  الذذذذذذذذذذذذذزمن   سي التكنولذذذذذذذذذذذذذوج
 العبلقة التالية :ي وتم التوصل إل .بالممحق

 10لوس 3.1 -6لوس 0.03+5لوس 0.9 -4لوس 2.2+ 2لوس 0.12- 1لوس 1.2+3.9لو ص^ = 
           2.7     7.9     ** -2.4    ** 7.6       ** -5.9     ** 3.1   ** -4.1**  

 0.99=   2 -**                            ر2175ف = 
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واتضذذذح مذذذن ىذذذذه العبلقذذذة  ن  ىذذذم المتغيذذذراا 
   1 س ىذذيي االسذذت مار االجمذذالي تذذؤ ر عمذذي التذذ

  القذذذذذذروض 2 س، بالمميذذذذذذار جنيذذذذذذوي النذذذذذذات  المحمذذذذذذ
العاممذذذة  ي    القذذذو 4 س، االسذذذت مارية بالمميذذذار جنيذذذو

يون بذذذذالممي   الذذذذدين الخذذذذارج5 س، بذذذذالمميون عامذذذذل
، بالمميذذذذذار جنيذذذذذوي   االسذذذذذت مار االجنبذذذذذ6دوالر،  س

  عدد السكان بالمميون نسمة وتأكدا معنويذة 10 س
% مذن التغيذراا 99كما  تضح  ن ، النموذ  المقدر

مسذذئول عنيذذا ي االسذذت مار االجمذذالي تحذذدف فذذي التذذ
 .متغيراا النموذ 

االسددددددتثمارات ي العوامدددددد  المدددددد ثرة عمدددددد -2
 الزراعية :

ي ة بذذين االسذذت مار الزراعذذحيذذف قذذدرا العبلقذذ
كمتغيذذذر تذذذابع  ص  وكذذذل مذذذن المتغيذذذراا التفسذذذيرية 

االسذذذذت مار ي يفتذذذذرض  نيذذذذا تذذذذؤ ر عمذذذذي التاليذذذذة والتذذذذ
،  1:المساحة المزروعذة بذالمميون فذدان  سي الزراع

والذدخل ،  2المساحة المستصمحة بالمميون فدان  س
والعمالذذذذة الزراعيذذذذة ،  3بالمميذذذذار جنيذذذذة  سي الزراعذذذذ

والقذذذذذذذذروض االسذذذذذذذذت مارية ،  4عامذذذذذذذذل س بذذذذذذذذالمميون
 ، 6 ، سذذذذذذذذذذذعر الفائذذذذذذذذذذذدة  س5بالمميذذذذذذذذذذار جنيذذذذذذذذذذذو  س

 ، 7والصذذذذذذذذذذادراا الزراعيذذذذذذذذذذة بالمميذذذذذذذذذذار جنيذذذذذذذذذذة  س
وسذذذذذعر ،  8والذذذذذوارداا الزراعيذذذذذة بالمميذذذذذار جنيذذذذذة س

ومعذدل التضذخم ،  9صرف الجنيو مقابل الذدوالر س
،  11وعذذذذذذدد السذذذذذذكان بذذذذذذالمميون نسذذذذذذمة  س،  10 س

 3  جذدول   12الذزمن   س  ي التكنولوجي والمستول
 العبلقة التالية :ي   بالممحق. وتم التوصل إل

 

 11لوس  5.1+ 19لوس  9.4 - 3لوس 9.9 - 2لوس  2.2- 1لوس 9.5+- 15.6 لو ص^ = 

           (- 7.8(   ** )4.7(    **)-6.1(    **)-3.7(      **)-4.7(         **)6.9**) 
 9.85=   2 -ر         **                   12.8ف = 

واتضذذذح مذذذن ىذذذذه العبلقذذذة  ن  ىذذذم المتغيذذذراا 
   1 س ىذذيي االسذذت مار الزراعذذي تذذؤ ر عمذذي التذذ

  المسذذاحة 2 س، المسذذاحة المزروعذذة بذذالمميون فذذدان
ي    الذذذدخل الزراعذذذ3المستصذذذمحة مميذذذون فذذذدان ، س

 عذدد 11 س،   معذدل التضذخم10 س، بالمميذار جنيذة
تأكذذدا معنويذذة النمذذوذ  و ، السذذكان بذذالمميون نسذذمة 

ي % مذذذن التغيذذذراا التذذذ85كمذذذا  تضذذذح  ن ، المقذذذدر
مسئول عنيا متغيراا ي االست مار الزراعي تحدف ف
 .النموذ 

العمالة البشرية ي رابعا : اثر تكثيف رأس الما  عم
 مصر :ي في معدالت نمو القطاع الزراعي وعم

 ن االست ماراا ليا دور كبيذر جذدا ي الشك ف
ي الذدول الناميذة التذي وخاصذة فذ، نميذةتحقيذق التي فذ

المزيذد مذن االسذت ماراا سذواء المحميذذة  و ي تفتقذر إلذ
ي ليذذذذذا بذذذذذالغ األ ذذذذذر االيجذذذذذابي عمذذذذذي األجنبيذذذذذة والتذذذذذ
، متغيراتذذوي وعمذذي القطذذاع الزراعذذي معذذدالا نمذذو فذذ

ي فضذذذبل عذذذن الفوائذذذد االقتصذذذادية واالجتماعيذذذة والتذذذ
يذذد منيذا تذذوفير المزيذد مذذن فذذرص العمذل وتحقيذذق المز 

مذذن الذذدخول لؤلفذذراد. ويتنذذاول ىذذذا الجذذزء دراسذذة   ذذر 
معدل ي العمالة البشرية وعمي تك يف ر س المال عم

 .الزراعينمو القطاع 
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  2014/2015 -2000/2001مصر خبلل الفترة  ي في مؤشراا معايير الكفاءة االقتصادية لبلست مار الزراع : 2جدول  

 انبَاٌ 

 انسُت

 يعايم انتوطٍ يضاعف االستثًار االستثًارٌ عه انعائذ يعذل االستثًار

 اجًاني  خاص  عاو  انجًهت  انخاص انعاو انجًهت  انخاص انعاو جًهت خاص عاو

2001/2000 13.4 0.10 0.15 0.07 10.3 6.7 - - - 44.26 0.69 0.78 

2002/2001 67.8 0.10 0.16 0.01 9.9 6.1 0.0024 5.88 2.36 231.16 0.74 0.86 

2003/2002 62.7 0.05 0.10 0.02 20.0 10.0 0.0016 -2.01 -1.71 261.16 0.37 0.58 

2004/2003 67.8 0.06 0.11 0.01 17.3 9.2 0.0016 6.65 4.70 275.09 0.44 0.63 

2005/2004 59.1 0.06 0.10 0.02 17.7 10.1 0.0017 24.14 -43.45 229.20 0.38 0.52 

2006/2005 207.4 0.06 0.10 0.00 15.6 10.2 0.0005 6.55 10.38 968.54 0.34 0.49 

2007/2006 129.5 0.05 0.08 0.01 18.7 12.8 0.0006 160.33 -71.86 612.92 0.24 0.36 

2008/2007 135.0 0.05 0.07 0.01 21.7 14.0 0.0005 -97.76 45.34 641.31 0.19 0.31 

 2009/2008 112.0 0.03 0.05 0.01 32.9 19.7 0.0005 -20.25 -18.45 417.67 0.20 0.26 

2010/2009 101.0 0.02 0.04 0.01 41.6 23.8 0.0004 -100.40 -214.3 412.35 0.14 0.21 

2011/2010 98.4 0.02 0.04 0.01 53.4 27.8 0.0004 -95.06 320.77 556.61 0.11 0.21 

2012/2011  68.4 0.01 0.02 0.01 80.9 40.6 0.0004 -32.62 -19.15 436.99 0.07 0.15 

2013/2012 66.3 0.02 0.03 0.02 44.8 29.0 0.0005 9.19 8.33 454.91 0.16 0.24 

2013/2014 24.1 0.03 0.05 0.04 32.6 21.0 0.0020 -0.92 -0.53 174.06 0.27 0.39 

2014/2015 26.0 0.03 0.05 0.04 33.5 20.5 0.0019 41.50 17.47 152.73 0.26 0.36 

 0.4 0.3 391.3 2.8 6.8- 0.0 17.4 30.1 0.0 0.1 0.0 82.6 انًتوسظ

 .السنة السابقةي السنة الحالية أق  من نظيره في في أن االستثمار الزراعي ( اإلشارة السالبة تشير إل-)
(3، 2، 1المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الجداو  )
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المحمية اثر تكثيف االستثمارات  -1
مصر ي وة العاممة البشرية فالقي عم واألجنبية

 (: 2915 -2999)  خال  الفترة
 ذذذذذذر تك يذذذذذذف ر س المذذذذذذال بالقطاعذذذذذذاا  لقيذذذذذذاس     

إنتاجيذة العامذل فقذد ي االقتصادية لمدول الذ بلف  عمذ
صذذذورتيا ي دوجذذذبلس فذذذ –تذذذم اسذذذتخدام دالذذذة كذذذود 

الموماريتمية المزدوجة لتقدير الدالة وذلذك بعذد قسذمة 
لعمالذذذة وبفتذذذرة تذذذأخير مقذذذدار اي المعادلذذذة عمذذذي طرفذذذ

كذذذذل مذذذذن االسذذذذت ماراا المحميذذذذة ي مقذذذذدارىا سذذذذنة فذذذذ
واألجنبيذذذة   وذلذذذك بذذذافتراض  ن ر س المذذذال لذذذو ا ذذذر 

نذذذات  عنصذذذر العمذذذل   وتأخذذذذ الدالذذذة ي عمذذذي تراكمذذذ
الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذورة التاليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة :  

LOG.GDPt / LBt =LOG{ Iprt-1 / LBt }+ LOG{ Ipbt-1 /LBt }. 
:  GDPt / LBt لمعمالة البشريةي االجمالي محمنسبة النات  الي وى.  
Iprt-1 / LBt  الفترة   ي نسبة االست ماراا األجنبية في : وىt -1 لمعمالة البشرية  . 
Ipbt-1 /LBt الفترة   ي نسبة االست ماراا المحمية في : وىt -1 لمعمالة البشرية  . 

لمحميذذة واألجنبيذذذة المتاحذذذة لموحذذذدة مذذذن اإلمكانيذذذاا االسذذذت مارية اي  ن نذذات  الوحذذذدة مذذذن العمذذذل دالذذة فذذذي      
 نصيد الفرد من االست ماراا المحمية واألجنبيةي العمالة  

   2لوس  0.12+ 1لوس  1.3+ 0.400  لو ص^ = 
                                        (2.8(      **)10.8(         **)2.3**) 

 0.92=   2 -**                            ر86.1ف = 
     

ارتفذذذذذذذذذذاع مرونذذذذذذذذذذة  المعادلذذذذذذذذذذةيتضذذذذذذذذذذح مذذذذذذذذذذن 
االسذذذذذذت ماراا المحميذذذذذذذة عذذذذذذذن مرونذذذذذذذة االسذذذذذذذت ماراا 

زيذذذذادة نصذذذذيد العامذذذذل   ناألجنبيذذذذة حيذذذذف يبلحذذذذظ 
كذل مذن االسذت ماراا المحميذة واألجنبيذة ل% 1بنسبة 

 0.12% ،1.3بنسذذبة يزيذذد نذذات  الوحذذدة مذذن العمذذل 
ارتفذذذاع ي وىذذذذا يعنذذذ ،الترتيذذذدي % لكذذذل منيمذذذا عمذذذ

جدارة اإلنتاجية لبلست ماراا المحميذة عذن األجنبيذة ال
كما تأكدا معنوية النموذ  إحصائيا ، تمك الفترةي ف

% مذذذذذن 92كمذذذذذا  ن ، 0.01معنويذذذذذة ي عنذذذذذد مسذذذذذتو 
ي نذذذذات  الوحذذذذدة مذذذذن العمذذذذل ترجذذذذع إلذذذذي التغيذذذراا فذذذذ

اإلمكانيذذذذذذاا االسذذذذذذت مارية المحميذذذذذذة ي التغيذذذذذذراا  فذذذذذذ
 .واألجنبية المتاحة

ي عمي رأس الما  الزراعتكثيف قياس اثر  -2
 مصر :ي في معدالت نمو القطاع الزراع

ي دومذذذار فذذذذ –يفتذذذرض نمذذذوذ  ىذذذذارود       
العبلقة بين النمذو ومتطمبذاا ر س المذال  ن اإلنتذا  

حجذذذذم ي وحذذذدة اقتصذذذذادية  و منشذذذذأة يعتمذذذذد عمذذذذي أل
، تمذذذك الوحذذذدة  و المنشذذذأةي ر س المذذذال المسذذذت مر فذذذ

 يعذذالزرالقطذذاع اي وقذذد تذذم تطبيذذق ىذذذا النمذذوذ  عمذذ
معذدل ي لقياس   ر االست ماراا الزراعية المنفذذة عمذ

ي يعتمذذد ىذذذا النمذذوذ  عمذذ حيذذف، النمذذو بيذذذا القطذذاع
عبذذارة ىذذو و ي مذذا تحقذذق مذذن نمذذو بالقطذذاع الزراعذذ  ن

معامذل ر س ي عن خار  قسمة معدل االسذت مار عمذ
  .المال
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معد  ي العام عمي أثر االستثمار الزراع) أ ( 
 مصر :ي في طاع الزراعالقي النمو ف

فإنذو يمكذن  دومذار –باستخدام نمذوذ  ىذارود 
ي  مار الزراعذذعذذن االسذذت الناشذذ قيذذاس معذذدل النمذذو 

العذذام ي ، وذلذك بقسذمة معذدل االسذت مار الزراعذالعذام
   ن  3ويوضح الجذدول   ، معامل ر س المالي عم

عن  الناش مصر ي في معدل النمو بالقطاع الزراع
وىذذو مذذا  ، 0.33العذذام مسذذاويا ي االسذذت مار الزراعذذ

ي القطذذاع الزراعذذي انذذو لزيذذادة معذذدل النمذذو فذذي يعنذذ
% فإنذذذو البذذذد مذذذن زيذذذادة معذذذدل االسذذذت مار 1بنسذذذبة 
  .%33العام بنسبة ي الزراع

 
مصر خبلل الفترة ي لر س المال في العام والخاص والمعدل الحدي تطور معدل االست مار الزراع : 3جدول  

 2000-2015  
ــــــــاٌبَــان  

 

 

 

تانســـــُ  

 يعذل* 

 ٌ االستثًار انزراع

 انعاو

% 

 يعذل 

 االستثًار 

 ٌ انزراع

 انخاص

% 

 *م*انًعاي

 انحذى

 نرأس

 انًال

 

 يعذل انًُو 

 فٌ

 االستثًار 

 انزراعٌ

 انعاو

 يعذل انًُو

 ٌ ف 

 االستثًار 

 انزراعٌ

 انخاص

2001/2000 4.77 8.78 - - - 

2002/2001 5.39 8.61 1.3 4.32 6.89 

2003/2002 3.90 3.86 10.0 0.39 0.39 

2004/2003 3.83 4.31 -30.8 -0.12 -0.14 

2005/2004 3.10 4.15 12.6 0.25 0.33 

2006/2005 2.41 4.51 -1.4 -1.67 -3.13 

2007/2006 1.78 3.92 2.9 0.61 1.34 

2008/2007 2.06 3.78 -15.4 -0.13 -0.25 

2009/2008 1.82 2.73 2.4 0.76 1.15 

2010/2009 1.60 2.15 -4.1 -0.39 -0.52 

2011/2010 1.72 1.86 -1.8 -0.95 -1.03 

2012/2011 1.31 1.32 0.8 1.70 1.72 

2013/2012 1.32 2.43 -7.0 -0.19 -0.35 

2014/2013 1.83 3.31 500.0 0.00 0.01 

2015/2014 2.30 3.63 228.6 0.01 0.02 

 0.46 0.33 49.85 3.96 2.61 انًتوسظ

 .X100 ي / الدخل الزراعي *معدل االست مار = االست مار الزراع
 .X100ي الدخل الزراعي / التغير في االست مار الزراعي لر س المال = التغير في **المعامل الحد

  .بالممحق  1المصدر : جمعا وحسبا من بياناا الجدول   
معدل ي الخاص عمي   ر االست مار الزراع  د  
 مصر :ي في القطاع الزراعي النمو ف

   ن معذدل النمذو بالقطذاع 4يوضح الجذدول  
ي مصذر الناشذ  عذن االسذت مار الزراعذي فذي الزراعذ
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انذذو لزيذذادة ي وىذذو مذذا يعنذذ ، 0.46الخذذاص مسذذاويا 
% فإنذذو 1بنسذذبة ي القطذذاع الزراعذذي معذذدل النمذذو فذذ

الخذذذاص ي البذذذد مذذذن زيذذذادة معذذذدل االسذذذت مار الزراعذذذ
   .%46بنسبة 

جذب ي لمصر في خامسا : الوضع التصنيف
 االستثمارات األجنبية :

الوضذذذذع ي مذذذذن األىميذذذذة بمكذذذذان التعذذذذرف عمذذذذ
لمذذذذدول المضذذذذيفة لبلسذذذذت مار وذلذذذذك مذذذذن ي التصذذذذنيف

تصنيف ي خبلل معايير ومؤشراا دولية  تستخدم ف
، الذذدول مذذن حيذذف العوائذذق والمخذذاطر بكافذذة  شذذكاليا

جييذذذذذا تواي المخذذذذذاطر التذذذذذي وتبذذذذذين لممسذذذذذت مر مذذذذذد
ويتنذذاول ىذذذا الجذذزء الوضذذع ، كذذل بمذذدي اسذذت ماراتو فذذ

لمصذذذر مذذذن خذذذبلل المعذذذايير والمؤشذذذراا ي التصذذذنيف
 التالية:

: يتكون   ( الم شر المركب لممخاطر القطرية1) 
مؤشراا  3المؤشر المركد لممخاطر القطرية من 

 :ي فرعية ى
مؤشر تقويم المخاطر السياسية   ويندر  فيو  -1 

األوضاع ، درجة استقرار الحكومةي متغيرا ى 12
خريطة االست مار، وجود ، االقتصادية واالجتماعية

، الفساد، وجود نزاعاا خارجية، نزاعاا داخمية
، السياسةي دور الدين ف، السياسةي دور الجيش ف

، االضطراباا العرقية، سيادة القانون والنظام
  .نسبة البيروقراطية  ، الممارساا الديمقراطية

 5شر تقويم المخاطر المالية   ويندر  فيو مؤ  -2
النات  ي إلي نسبة الدين الخارجي متغيراا ى

ي إلي ونسبة الدين الخارجي، االجمالي المحم
نسبة ميزان ، صادراا السمع والخدمااي اجمال

صادراا السمع ي اجمالي إلي الحساد الجار 

تغطييا ي والخدماا ،عدد األشير من الوارداا الت
 .استقرار سعر الصرف  ، الدولةاحتياطياا 

مؤشر تقويم المخاطر االقتصادية   يندر  فيو   -3
 متوسط نصيد الفرد من النات  ي متغيراا ى 5

ي قتصادالمعدل النمو اي، االجمالي المحم
نسبة عجز  و فائض ، معدل التضخمي، الحقيق

 الميزانية
نسبة وضع ي، االجمالي النات  المحمي الحكومية إل
ي النات  المحمي إلي لحساد التجار ميزان ا
  . اإلجمالي

خمس مجموعاا ي دليل المؤشر يقسم الدول إل
 حسد درجة المخاطرة :

درجة مخاطرة  نقطة 49.5 –صفر   -1
 .مرتفعة جدا

درجة مخاطرة  نقطة 59.5 – 50.0  -2
 .مرتفعة

درجة مخاطرة  نقطة 69.5 – 60.0 -3
 .معتدلة

طرة درجة مخا نقطة 79.5 – 70.0 -4
 .منخفضة

درجة مخاطرة  نقطة 100.0 – 80.0 -5
  .منخفضة جدا

لمتقدويم Institutional Investor ( م شدر 2) 
  :ي القطر 

مسذذذذذو  ي يذذذذتم احتسذذذذذاد المؤشذذذذذر اسذذذذتنادا إلذذذذذ
استقصذذذذائية يذذذذتم الحصذذذذول عمييذذذذا مذذذذن قبذذذذل خبذذذذراء 

بنذذذذوك ي المخذذذذاطر السذذذذيادية  فذذذذي االقتصذذذذاد ومحممذذذذ
المؤشذذر : يذذتم  دليذذلي، عالميذذة وشذذركاا ماليذذة كبذذر 

 100ي تصذذذذنيف الذذذذدول وفذذذذق تذذذذدر  مذذذذن صذذذذفر إلذذذذ
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انخفذذذاض ي وكممذذا ارتفذذع رصذذيد الدولذذذة دل ذلذذك عمذذ
 درجة المخاطر.

 ( م شر ضمان جاذبية االستثمار :3)
 لبلسذذذذذت ماريتكذذذذون مؤشذذذذر ضذذذذذمان الجاذبيذذذذة 

 -:ي  بل ة مؤشراا فرعية وى
وتتضذذذذذمن  ربعذذذذذة مؤشذذذذذراا   ساسذذذذذية    متطمبذذذذذاا  

ي الكمذ االقتصذادياالسذتقرار ي فذتحا فرعيذة تتم ذل 
، التمويميذذذذذذةومؤشذذذذذذر الوسذذذذذذاطة الماليذذذذذذة والقذذذذذذدراا ، 

ومؤشذذذذذذذذر بيئذذذذذذذذة  داء ، ومؤشذذذذذذذذر البيئذذذذذذذذة المؤسسذذذذذذذذية
 .األعمال

 د  مؤشذذذذر العوامذذذذل الكامنذذذذة : ويتضذذذذمن خمسذذذذة  
مؤشذذذذر حجذذذذذم ي مؤشذذذذراا تحذذذذا فرعيذذذذة ويتم ذذذذذل فذذذذ

يذة عومؤشذر المذوارد الطبي، إليوالسوق وسيولة النفاذ 
ومؤشذذذر األداء ، فذذذةالتكمومؤشذذذر عناصذذذر ، والبشذذذرية
ومؤشذذذذذذذذذذر االتصذذذذذذذذذذاالا وتكنولوجيذذذذذذذذذذا ي، الموجسذذذذذذذذذذت
  .المعموماا

    مؤشذذذر العوامذذذل الخارجيذذذة االيجابيذذذة ويتضذذذمن 
مؤشذذذذرين تحذذذذا فذذذذرعيين وىمذذذذا مؤشذذذذر اقتصذذذذادياا 

 .التكنولوجيومؤشر عوامل التمييز والتقدم ، التكتل
، جيذذد، ودليذذل المؤشذذر ينحصذذر بذذين جيذذد جذذدا

 100ي ضذذذعيف جذذذدا تقسذذذم عمذذذ، ضذذذعيف، متوسذذذط
، درجذة جيذد 80، جيذد جذدادرجذة  100ع قذدرجة بوا

 20، درجذذذذذذة لمضذذذذذذعيف 40، سذذذذذذطدرجذذذذذذة لممتو  60
 .درجة ضعيف جدا
ي الوضذذذذذذذذع التصذذذذذذذذنيف  4الجذذذذذذذذدول   يوضذذذذذذذذح

ي حيذذذف تصذذذنف مصذذذر مذذذن بذذذين الذذذدول التذذذلمصذذذر 
تعتبذذذذذر درجذذذذذة المخذذذذذاطرة فييذذذذذا معتدلذذذذذة مذذذذذن خذذذذذبلل 

كذذذذذد لممخذذذذذاطر المؤشذذذذذر المر  -المخذذذذذاطرة ي مؤشذذذذذر 
مؤشذذذذذر انستيتيوشذذذذذنال انفيسذذذذذتور لمتقذذذذذذويم ، القطريذذذذذة

وبالنسبة لمؤشر ضمان جاذبيذة االسذت مار  -القطري
صذذذنفا مصذذذر ضذذذمن مجموعذذذة الذذذدول ذاا األداء 

وذلذذذك بسذذذبد ، المتوسذذذط لضذذذمان جاذبيذذذة االسذذذت مار
بقطذذذاع االسذذذت مار ووضذذذع واىتماميذذذا جيذذذود مصذذذر 

،  ر جاذبيذة كي تييأ مناخ است مار تشريعاا وقوانين 
انون واحذذذذذذذدف ىذذذذذذذذه التشذذذذذذذريعاا والقذذذذذذذوانين ىذذذذذذذو قذذذذذذذ

 ،2015مذذذارس ي صذذذدر فذذي االسذذت مار الجديذذذد الذذذ
يعتبر خطوة إيجابية تشجع عمي جذد المزيد ي والذ

مذذذذذن االسذذذذذت ماراا الداخميذذذذذة والخارجيذذذذذة وذلذذذذذك بعذذذذذد 
إضذذذافة إصذذذدار قذذذوانين خاصذذذة كقذذذوانين العمذذذل بمذذذا 

و ن مذذذا ، يضذذذمن حذذذق العامذذذل والشذذذركة االسذذذت مارية
جاء في القانون فيما يخص النافذة الواحدة واإلسراع 

عطذذاء المسذذت مر الحذذق ، فذذي اإلجذذراءاا وتسذذييميا وا 
كذذذل ، فذذذي حريذذذة الذذذدخول والخذذذرو  بذذذرؤوس األمذذذوال

ولكن ذلك يحتا  إلي مواجية ، ذلك لو تأ ير إيجابي
لئلجذذذذذذراءاا ي عمذذذذذي  رض الواقذذذذذذع بالتسذذذذذييل الفعمذذذذذذ

عمذذذذي األراضذذذذي والحصذذذذول ، واسذذذذتخرا  التذذذذراخيص
ا حتي يتحقذق مذا بسيولة وتقديم الخدماا البلزمة لي

 ن.ييدف إليو القانو 
 الممخص :

يتوقذذذذف نجذذذذا  التنميذذذذة الزراعيذذذذة فذذذذي قذذذذدرتيا 
زيذادة ي عمذ  مختمذف االحتياجذاا القوميذة تمبيةي عم

حجذذذذم االسذذذذت مار الزراعذذذذي  وتوزيعذذذذو بذذذذين مختمذذذذف 
 و تكنولذذذذذوجي يتطمذذذذذد ي تقذذذذذدم فنذذذذذي فذذذذذأ، البذذذذذرام  

ضذذذذذرورة إنفاقذذذذذا اسذذذذذت مارياأ ممذذذذذا يزيذذذذذد مذذذذذن القذذذذذدرة بال
اإلنتاجيذذذذذذة والبشذذذذذذرية ويزيذذذذذذد مذذذذذذن معذذذذذذدالا الذذذذذذدخل 

واسذذذتيدفا الدراسذذذذة  .وتحقيذذذق الرفاىيذذذة االقتصذذذذادية
ي بصذذذذفة  ساسذذذذية دراسذذذذة االسذذذذت ماراا الزراعيذذذذة فذذذذ

وذلذذذذك مذذذذن ،  2015-2000مصذذذذر خذذذذبلل الفتذذذذرة  
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خذذذذبلل دراسذذذذة كفذذذذاءة ومحذذذذدداا و  ذذذذر االسذذذذت ماراا 
، ليذذذذذذة والزراعيذذذذذذة لمقطذذذذذذاعين العذذذذذذام والخذذذذذذاصاإلجما

جذذذذذد ي لمصذذذذر فذذذذي فضذذذذبل عذذذذن الوضذذذذع التصذذذذنيف
   .األجنبياالست مار 

مصذر ي في فبالنسبة لكفاءة االست مار الزراع
يتضذذح  مذذن خذذبلل مؤشذذراا الكفذذاءة تحقذذق الكفذذاءة 

كمذا ، االقتصادية لبلست ماراا الزراعية بصفة عامذة
ي لعذام فذيتضح تفذوق القطذاع الخذاص عذن القطذاع ا

 مذذذذذذا عذذذذذذن محذذذذذذدداا ، تحقذذذذذذق الكفذذذذذذاءة االقتصذذذذذذادية
ي اتضذذذح  ن  ىذذذم العوامذذذل التذذذي االسذذذت مار االجمذذذال

ي مصر تتم ذل فذي في االست مار االجمالي تؤ ر عم
ي والقذذذذذذو ، والقذذذذذذروض االسذذذذذذت ماريةي، النذذذذذذات  المحمذذذذذذ

ي، واالسذذذت مار االجنبذذذ ي، والذذذدين الخذذذارج، العاممذذذة 
ي ت مار الزراعذوتم ما محذدداا االسذ، وعدد السكان

، والمسذذذذاحة المستصذذذذمحة، المسذذذذاحة المزروعذذذذةي فذذذذ
 .وعذذدد السذذكان، ومعذذدل التضذذخمي، والذذدخل الزراعذذ

االسذذذذت ماراا  -وبالنسذذذذبة أل ذذذذر تك يذذذذف ر س المذذذذال 
، العمالذذذذذةي عمذذذذ -المحميذذذذة واالسذذذذت ماراا األجنبيذذذذة 

اتضذذذذذح ارتفذذذذذاع مرونذذذذذة االسذذذذذت ماراا المحميذذذذذة عذذذذذن 
يذذف يبلحذظ  ن زيذذادة مرونذة االسذذت ماراا األجنبيذة ح

% لكذذل مذذن االسذذت ماراا 10نصذذيد العامذذل بنسذذبة 
المحمية واألجنبية يزيد نات  الوحدة من العمل بنسذبة 

وبالنسذبة ، الترتيدي % لكل منيما عم 1.2، 13%
معذذذدل نمذذذو القطذذذاع ي أل ذذذر تك يذذذف ر س المذذذال عمذذذ

القطذذذاع ي اتضذذذح  ن زيذذذادة معذذذدل النمذذذو فذذذي الزراعذذ
مذذذذذذذد زيذذذذذذذادة االسذذذذذذذت مار % يتط1بنسذذذذذذذبة ي الزراعذذذذذذذ
ي % عمذ46%، 33ي العذام والخذاص حذوالي الزراع

لمصذذذذذذذر ي وبالنسذذذذذذذبة لموضذذذذذذذع التصذذذذذذذنيف  .الترتيذذذذذذذد
تعتبذذذر درجذذذة ي صذذذنفا مصذذذر مذذذن بذذذين الذذذدول التذذذ

المخذذاطرة ي المخذاطرة فييذذا معتدلذذة مذن خذذبلل مؤشذذر 
مؤشذذذذذذر ، المؤشذذذذذذر المركذذذذذذد لممخذذذذذذاطر القطريذذذذذذة -

وبالنسذذذبة  -القطذذذريانستيتيوشذذذنال انفيسذذذتور لمتقذذذويم 
لمؤشذذذر ضذذذمان جاذبيذذذة االسذذذت مار فصذذذنفا مصذذذر 
ضمن مجموعة الدول ذاا األداء المتوسذط لضذمان 

 جاذبية االست مار.
 .

 لمصر من حيف درجة المخاطرة وضمان الجاذبية لبلست مار:  ي الوضع التصنيف  4جدول  

  .تفرقة عداد مالدول العربية ي مناخ االست مار ف -المصدر : المؤسسة العربية لضمان االست مار

 المؤشر السنة
 ضمان الجاذبية لبلست مار

 مؤشر انستيوشنال انفستور لممخاطر المؤشر المركد لممخاطر القطرية
2009 66.3 51.4 - 
2010 65.3 51.0 - 
2014 - - 40.3 
2015 - - 40.4 
 متوسط درجة مخاطرة معتدلة درجة مخاطرة معتدلة التصنيف
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 المراجع :
دراسة ،  دكتور ي حمد محمد عبد اهلل مصطفا

ي في اقتصاديو لكفاءة االست مار الزراع
كميو ، رسالة دكتوراه، جميورية مصر العربية

 .1989 ،جامعو األزىر، الزراعة
إنجازاا  ،  حمد محمود عبد العزيز محمد

ومعوقاا التنمية االقتصادية الزراعية في 
قسم االقتصاد ، رسالة  ماجستير، مصر

، جامعة  سيوط، كمية الزراعة، الزراعي
1998. 

،  دكتور  ي السعيد عبد الحميد محمد البسيون
االتجاىاا الحدي ة في المناى  البح ية في 
مجال سياساا  االست مار الزراعي في 

المجنة العممية الدائمة ي بحف مقدم إل، مصر
جامعة ، كمية الزراعة، لبلقتصاد الزراعي

 .2003، عين شمس
دراسة تحميمية ،   دكتور  ي صبرة  حمد ىريدعزا 

جميورية ي في لكفاءة االست مار الزراع
، مجمة  سيوط لمعموم الزراعية، مصر العربية

 .2012 ،يناير
دراسة    ر االست ماراا ،  ريا  صادق فريد  دكتور 

التنمية الزراعية ي الزراعية  الحكومية عم
، عيالر سية المجمة المصرية لبلقتصاد الزرا

 ،ديسمبر، العدد الرابع، المجمد ال الف  عشر
2003. 

داليذذذذذذا حامذذذذذذد جذذذذذذوده الشذذذذذذوي    دكتذذذذذذور   : ا  ذذذذذذار 
ي االقتصذذذذذذذادية لبلسذذذذذذذت ماراا الزراعيذذذذذذذة عمذذذذذذذ
ي التنميذذذذذذة االقتصذذذذذذادية لقطذذذذذذذاع الزراعذذذذذذة فذذذذذذذ

قسذذذذذذذم االقتصذذذذذذذاد ، رسذذذذذذذالة دكتذذذذذذذوراه، مصذذذذذذذر
، جامعذذذذة  سذذذذيوط، كميذذذذة الزراعذذذذة ي، الزراعذذذذ
2006. 

دراسذذة ، عبذذد المذذنعم   دكتذذور   محمذذد  حمذذدي سذذمو 
لآل ذذذذار االقتصذذذذادية لبلسذذذذت مار فذذذذي  ةتحميميذذذذ
مجمذذذذذذذة جامعذذذذذذذة المنصذذذذذذذورة لمعمذذذذذذذوم ، مصذذذذذذذر
، جامعذذذة المنصذذذورة، كميذذذة الزراعذذذة، الزراعيذذذة
 .2000،  10العدد  ، 25مجمد 

محسذذذذذن محمذذذذذود ، شذذذذذاكر   دكتذذذذذور   عيذذذذذادفذذذذذارس 
ىيكل توزيع االست ماراا ، البطران   دكتور  

االسذذت مار ي العوامذذل المذذؤ رة عمذذ وتحديذذد  ىذذم
مجمذذة جامعذذة المنصذذورة ، فذذي مصذذري الزراعذذ

كميذذذذذذذة الزراعذذذذذذذة جامذذذذذذذذعة ، لمعمذذذذذذذوم الزراعيذذذذذذذة
 .2002،   7العدد   ، 27مجمد ، المنصورة

 النشرات والدوريات :
 عذذداد ، النشذذرة االقتصذذاديةي، المصذذر ي البنذذك األىمذذ
 .متفرقة

النشذذذذذذذذذذرة الشذذذذذذذذذذيرية ي، المصذذذذذذذذذذر ي البنذذذذذذذذذذك المركذذذذذذذذذذز 
 .متفرقة عداد ، قتصاديةاال

نشذذذرة ، لمتعبئذذذة العامذذذة واإلحصذذذاءي الجيذذذاز المركذذذز 
 عذذذداد ي، تقذذديراا الذذدخل مذذن القطذذاع الزراعذذ

 .متفرقة
خطذذذذذذذذذذذذة التنميذذذذذذذذذذذذة االقتصذذذذذذذذذذذذادية ، وزارة التخطذذذذذذذذذذذذيط
 . عداد مختمفة، واالجتماعية

الذذذذذدول ي المؤسسذذذذذة العربيذذذذذة لضذذذذذمان االسذذذذذت مار فذذذذذ
دول الذذذذي تقريذذذذر منذذذذاخ االسذذذذت مار فذذذذ، العربيذذذذة
 .متفرقة عداد ، العربية

 شبكة االنترنت  :ي مواقع عم
شبكة االنترنا ي موقع وزارة التخطيط عم
www.mop.gov.eg. 

 .  .wwwشبكة االنترنا  ي عمي موقع البنك الدول
albankaldawli.org 

الدول ي موقع المؤسسة العربية لضمان االست مار ف
 org.www.iaigcلعربية ا

http://www.mop.gov.eg/
http://www.mop.gov.eg/
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 جداو  الممحق :
 . 2015-2000المستويين العام والخاص باألسعار الجارية خبلل الفترة  ي عمي واالست مار الزراعي   تطور االست مار االجمال 1جدول   

 انبَـــــاٌ

 

 انسُت 

 ٌ االستثًار االجًان

 بانًهَار جَُه

 االستثًار انزراعٌ

بانًهَار جَُه   

 انجًهت % خاص % عاو انجًهت % اصخ % عاو

2001/2000 31.37 49.3 32.21 50.7 63.58 2.89 35.2 5.31 64.8 8.20 

2002/2001 35.67 52.8 31.85 47.2 67.51 3.70 38.5 5.90 61.5 9.59 

2003/2002 34.46 50.6 33.65 49.4 68.10 3.22 50.3 3.18 49.7 6.40 

2004/2003 42.46 53.4 37.10 46.6 79.56 3.56 47.1 4.00 52.9 7.56 

2005/2004 50.04 51.9 46.42 48.1 96.46 3.17 42.7 4.25 57.3 7.42 

2006/2005 49.42 42.7 66.33 57.3 115.74 2.80 34.8 5.24 65.2 8.04 

2007/2006 58.04 37.4 97.30 62.6 155.34 2.43 31.2 5.36 68.8 7.79 

2008/2007 70.45 35.3 129.08 64.7 199.54 2.85 35.3 5.22 64.6 8.08 

2009/2008 101.66 51.6 95.48 48.4 197.14 2.74 39.9 4.12 60 6.87 

2010/2009 105.09 45.3 126.74 54.7 231.83 2.88 42.6 3.87 57.3 6.75 

2011/2010 87.39 38.2 141.68 61.8 229.07 3.28 47.9 3.56 52 6.84 

2012/2011 92.55 37.6 153.52 62.4 246.07 2.67 49.7 2.70 50.2 5.38 

2013/2012 95.90 39.7 145.71 60.3 241.61 2.95 35.2 5.43 64.7 8.39 

2014/2013 110.47 41.7 154.62 58.3 265.09 4.15 35.7 7.48 64.3 11.63 

2015/2014 142.76 42.8 190.95 57.2 333.71 5.09 38.3 8.20 61.7 13.29 

 8.15 59.72 4.92 40.24 3.22 165.92 54.86 94.60 45.14 71.33 انًتوسظ

خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية،  عداد متفرقة.، وزارة التخطيطالمصدر :    
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  2014/2015 -2000/2001مصر  باألسعار الجارية خبلل الفترة  ي االست ماراا االجمالية في  :  ىم العوامل المؤ رة عم 2جدول   
 انبَـــــاٌ        

 

 

 انسُت 

 اإلجًانٌاالستثًار 

 بانًهَار جَُه 

انُاتج 

ٌ انًحه

بانًهَار 

 جَُه

انقروض 

االستثًارٍت 

 بانًهَار جَُه

انصادراث 

انكهَت 

بانًهَار 

 جَُه

ً انقو

انعايهت 

بانًهَوٌ 

 عايم

انذٍٍ 

 انخارجٌ

يهَوٌ 

 دوالر

االستثًار 

ٌ االجُب

 بانًهَار

 جَُه

سعر 

 انفائذة

% 

 

سعر 

صرف 

 نجَُتا

 

يعذل 

 انتضخى

% 

 

عذد 

انسكاٌ 

بانًهَوٌ 

 َسًت

ً انًستو

 انتكُونوجٌ

 

2001/2000 64.4 315.7 9.1 16.3 17.2 28.9 1.06 13 0.293 2.4 63.3 1 

2002/2001 63.6 332.5 8.4 16.5 17.6 29.1 1.23 13 0.271 2.3 64.6 2 

2003/2002 67.5 354.6 8.5 21.1 17.9 29.4 1.5 14 0.223 2.4 65.9 3 

2004/2003 68.1 390.6 9.3 36.8 18.1 29.9 0.65 13 0.222 7.1 67.3 4 

2005/2004 79.6 456.3 10.2 47.7 18.7 28.9 0.24 13 0.163 9.5 68.6 5 

2006/2005 96.5 506.5 10.8 61.6 19.3 29.6 2.2 13 0.163 11.7 69.9 6 

2007/2006 115.7 581.1 11 78.8 20.4 29.9 5.4 12 0.175 7.3 71.3 7 

2008/2007 155.3 710.4 6.5 91.2 21.7 33.9 10.04 13 0.175 8.6 72.9 8 

2009/2008 199.5 855.3 6 143 22.5 31.5 11.6 11 0.182 9.6 74.4 9 

2010/2009 197.1 994.1 8.6 134.8 23 33.7 9.5 11 0.182 9.9 76.1 10 

2011/2010 231.8 1150.6 8.2 151.1 23.8 34.9 6.7 11 0.182 10.1 77.7 11 

2012/2011 239.1 1309.9 7.2 182.6 23.3 34.4 6.3 11 0.173 11.8 80 12 

2013/2012 246.1 1695 7.7 178.5 23.5 43.2 2.2 12 0.176 12 81.4 13 

2014/2013 241.6 1908.3 9 197.7 23.9 46.1 4.1 11 0.168 13.3 83.7 14 

2015/2014 333.1 2177.8 9.1 195.3 27.6 46.5 3.7 11.9 0.165 13.9 87.9 15 

 8.0 73.7 8.8 0.194 12.2 4.4 34.0 21.2 103.5 8.6 915.9 159.9 انًتوسظ

شبكة االنترنا ي موقع وزارة التخطيط عم  -المصدر :   
 . عداد متفرقة .النشرة االقتصادية .المصريي البنك االىم -
 .لممعمومااي المركز القوم، صاءلمتعبئة العامة واإلحي الجياز المركز  -
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  2014/2015-2000/2001مصر  باألسعار الجارية خبلل الفترة  ي االست ماراا الزراعية في    ىم العوامل المؤ رة عم 3جدول   
 انبَـــــاٌ       

 

 

 انسُت 

 االستثًار انزراعي

 بانًهَار جَُه 

انًساحت 

 انًُزرعت

يهَوٌ 

 فذاٌ

انًساحت 

انًستصهحت 

 وٌيهَ

 فذاٌ

انذخم 

ٌ انزراع

بانًهَار 

 جَُه

انعًانت 

انزراعَت 

يهَوٌ 

 عايم

انقروض 

االستثًار

ٍت بانًهَار 

 جَُه

سعر 

 انفائذة %

 

انصادراث 

انزراعَت 

بانًهَار 

 جَُه

انوارداث 

انزراعَت 

 بانًهَار

 جَُه

سعرصرف 

انجَُت 

يقابم 

 انذوالر

يعذل 

انتضخى 

% 

 

 عذد

 انسكاٌ

يهَوٌ 

 َسًت

ً انًستو

 وجيانتكُون

 

 

2001/2000 8.1 7.9 1.54 60.5 4.9 9.1 13 1.7 6.8 0.293 2.4 63.3 1 

2002/2001 8.2 7.9 1.66 68.5 4.9 8.4 13 1.8 7.2 0.271 2.3 64.6 2 

2003/2002 9.6 8.1 1.66 82.5 5 8.5 14 2.8 8.7 0.223 2.4 65.9 3 

2004/2003 6.4 8.1 1.65 92.9 5 9.3 13 4.1 9.9 0.222 7.1 67.3 4 

2005/2004 7.6 8.3 1.65 102.4 5.1 10.2 13 5.8 9.4 0.163 9.5 68.6 5 

2006/2005 7.4 8.4 1.74 116.3 5.2 10.8 13 6.3 13.8 0.163 11.7 69.9 6 

2007/2006 8 8.4 1.75 136.8 5.2 11 12 4.9 12.9 0.175 7.3 71.3 7 

2008/2007 7.8 8.4 1.89 138.1 5.3 6.5 13 5.4 15.4 0.175 8.6 72.9 8 

2009/2008 8.1 8.4 1.98 150.7 5.4 6 11 10.9 20.4 0.182 9.6 74.4 9 

2010/2009 6.9 8.8 2.62 179.7 5.5 8.6 11 13.7 26.4 0.182 9.9 76.1 10 

2011/2010 6.7 8.7 2.63 190.8 5.7 8.2 11 18.1 26.4 0.182 10.1 77.7 11 

2012/2011 6.8 8.6 2.55 203.8 5.8 7.2 11 18.2 26.3 0.173 11.8 80 12 

2013/2012 5.4 8.7 2.78 223.7 5.8 7.7 12 16.5 31.9 0.176 12 81.4 13 

2014/2013 8.4 8.9 2.77 223.7 6.4 9 11 21.3 48.9 0.168 13.3 83.7 14 

2015/2014 11.6 8.9 2.77 225.7 6.3 9.1 11.9 21.1 54.8 0.165 13.9 87.9 15 

 8 73.7 8.8 0.194 21.3 10.2 12.2 8.6 5.4 146.4 2.1 8.4 7.8 انًتوسظ

شبكة االنترنا ي موقع وزارة التخطيط عم -المصدر :  
 .متفرقة عداد  .النشرة االقتصادية .المصريي البنك االىم -
 .لممعمومااي المركز القوم، لمتعبئة العامة واإلحصاءي الجياز المركز  -
 . عداد متفرقةي، نشرة تقديراا الدخل الزراع، اع الشئون االقتصاديةقطي، وزارة الزراعة واستصبل  االراض -



 2016ايمن سعيد الشيشينى 

- 406 - 

 

 

AN ECONOMIC STUDY OF AGRICULTURAL INVESTMENTS IN 

EGYPT 

 

Ayman Saeed El-Shishine 

 

Agric. Economy, Faculty of Agriculture, Al-Azhar Univ., Assiut branch, Egypt.  

 

The study targeted mainly the study of agricultural investments in Egypt 

during the period (2000-2015), through the study of the efficiency  the 

determinants and the impact of the total agricultural investments in the public and 

private sectors, as well as the taxonomic status of Egypt in attracting foreign 

investment, the study found the following results: 

1. It had been turned out by the economic standards of efficiency indicators, 

check the efficiency of agricultural investments in general, as the superiority 

of the private sector on the public sector is evident in check economic 

efficiency. 

2. By Studying the total investment determinants, it turns out that the most 

important factors that affect the total investment in Egypt, represented in the 

gross domestic product, investment loans, manpower, external debt, foreign 

investment, and the number of population, as represented agricultural 

investment in the cultivated area determinants, reclaimed area , agricultural 

income, the rate of inflation and population. 

3. By study the impact of capital intensification of labor, it turns out the high 

flexibility of local investments for flexible foreign investment, which notes 

that the increase per worker increased by 10% for both domestic and foreign 

investments, increasing the unit output of work by 1.3%, 0.12% each, 

respectively and, for the impact of capital to intensify the agricultural sector 

growth rate turns out that the increase in the rate of growth in the agricultural 

sector by 1% requires increased public and private agricultural investment, 

about 33%, 46%, respectively. 

4. For the taxonomic status of Egypt, ranked among the countries which are 

considered a moderate degree of risk, through two indicators for risk and time 

to ensure that the investment attractiveness the categorization Egypt within the 

range of the average performance of States to ensure the investment 

attractiveness. 

 


