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 :تمييد
لطمب عمى حيث يعتبر ا االقتصادينماذج النمو  فييحتل االستثمار دوًرا حيوًيا  

االستثمار مباشرة عمى  فيلذلك تنعكس التقمبات  ، االستثمار أحد مكونات الطمب الكمى
. وحتى االقتصاديومن ثم عمى كافة أوجو النشاط  ، االقتصاديتحقيق معدالت النمو 

يتطمب استثمارات منفذة تمثل نسبة من  فان ذلك اقتصادييمكن تحقيق معدالت نمو 
 ىذا االقتصاد. فيتتوقف عمى مقدار مضاعف االستثمار والتي لى الناتج المحمى االجما

ويشكل مع القطاع  المصريويعد القطاع الخاص أحد الدعائم الرئيسية لالقتصاد  
.وبداية من منتصف الثمانينيات ومع تطبيق  المصريالعام ركيزتين أساسيتين  لالقتصاد 

االقتصاد  فيالقطاع الخاص   برزت توجيات لزيادة دور االقتصاديبرنامج اإلصالح 
فساح المجال أمامو لممنافسة مع القطاع العام، ومع بداية عقد التسعينات تم  المصري وا 

لبيع األصول الممموكة لمقطاع العام إلى القطاع الخاص  المصريطرح برنامج الخصخصة 
وزارة  حتى أنشئت المصرياالقتصاد  في اً رئيسي اً وبذلك أصبح لالستثمارات الخاصة دور 

 مصر. فيمنوط بيا جذب وبتشجيع االستثمارات الخاصة  2004خاصة لالستثمار عام 
مصر  من أكثر السياسات االقتصادية إثارة  في التخصصيةويعتبر تطبيق سياسة 

مصر العديد من القصور وظيرت  فيلمجدل نظرا لما صاحب  تطبيق برنامج الخصخصة 
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تطبيقو لآلليات الفعالة لمحد من اآلثار العديد من صور الفساد فضال عن تجاىل 
 .االجتماعية المصاحبة لتطبيقو 

 فيإال انو ينظر إلييا  التخصصيةوبالرغم من تعدد التعريفات المقدمة لمفيوم         
معنية باألساليب  االقتصاديإطار ىذا البحث عمى أنيا سياسة من سياسات التحرر 

القطاع الخاص سواء بتحول  إلىول من القطاع العام تكفل التح التيواإلجراءات والتدابير 
الممكية جزئيا و/أو كميا فيما يطمق عميو بتخصيصية الممكية ، أو بتحول اإلدارة فيما يطمق 

إطار التحول آلليات السوق . ويترتب عمي ذلك إعادة ىيكمة  فيعميو تخصيصية اإلدارة 
عادة توزيع االستثمارات  القومينمط االستثمار  بين القطاعين العام والخاص بحيث يتغير وا 

ىيكل االستثمار لصالح القطاع الخاص ، ويعنى ىذا أنيا سياسة إعادة تحديد األدوار بين 
 .ليقود القطاع الخاص عممية التنمية االقتصاديالنشاط  فيالقطاع العام والخاص 

ة ومنحيا العديد دأبت الحكومة المصرية عمى تشجيع االستثمارات الخاصمشكمة الدراسة : 
من المزايا وقد ظير ىذا جميا منذ انتياج الحكومة المصرية لسياسة  التخصيصية  منذ بداية 

بدعوى  الوطنياالستثمار  فيبيدف تعظيم دور القطاع الخاص  الماضيتسعينيات القرن 
عاما  42قدرتو عمى حسن استغالل الموارد االقتصادية ورفع كفاءتيا , وبعد ما يقرب من 

إال أنو ما زال أكثر الموضوعات جدال عمى المستوى   المصريمن تنفيذ برنامج الخصخصة 
تتباين اآلراء واالتجاىات حول االستثمارات و  حتى اآلن واالجتماعي والسياسي االقتصادي

سياسة السوق  فيىل االستمرار  ,مرحمة ما بعد الثورة فيالخاصة وما ىو الدور المنوط بيا 
 في الحكوميستثمارات الخاصة أم العودة مرة أخرى لمزيد من التدخل الحر ودعم اال

 ؟المصريالمقتصد 
من أكثر القطاعات االقتصادية المصرية شيوعا لمممكية  المصري الزراعيويعد القطاع       

تنفيذا   المصريالخاصة لعناصر اإلنتاج  فضال عن انو من أوائل قطاعات االقتصاد 
حيث تم إلغاء  المصريوكذلك تنفيذا لبرنامج الخصخصة  تصادياالقلسياسات اإلصالح 

 فضالً االجبارى وىو ما اعتبره البعض خصخصة لإلدارة المزرعية,ىذا  المحصوليالتركيب 
عن استحواذ االستثمارات الخاصة عمى النصيب األكبر من االستثمارات بقطاع الزراعة 

رى بالرغم  مما تتسم بو الزراعة من القطاعات االقتصادية األخ بباقيمقارنة   المصري
يدعو لموقوف عمى دور سياسة  الذيمخاطر وارتفاع تكمفة االستثمارات الثابتة وىو األمر 

ظل الحاجة الراىنة لتوفير  فيالزراعة المصرية  فيالتخصيصية عمى االستثمارات الخاصة 
 . اسيالسيلتحقيق أكبر قدر من االستقالل لمقرار  المصري الغذائياألمن 
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 في: تيدف الدراسة بصفة رئيسية إلى التعرف عمى أثر سياسة التخصيصية  أىداف الدراسة
 .الخاص الزراعيالستثمار ا
 ولتحقيق ىذا اليدف يتطمب األمر تحقيق بعض األىداف الفرعية التالية : 

والمقتصد  المصرياالقتصاد  فيالتعرف عمى أىمية االستثمار الخاص وتطورىا  -
 قبل وبعد تطبيق سياسة التخصيصية.   مصريال الزراعي

التعرف عمى مدى مزاحمة االستثمار الخاص والعام ) تكاممية أم تنافسية(  وتطورىا  -
قبل وبعد تطبيق سياسة   المصري الزراعيوالمقتصد  المصرياالقتصاد   في

 التخصيصية. 

فترة تطبيق خالل  المصريتقدير دالة الطمب عمى االستثمار الخاص بقطاع الزراعة  -
 سياسة التخصيصية 

 الوصفياعتمد البحث عمى أسموب التحميل االحصائى  ومصادر البيانات: البحثياألسموب 
حيث تم حساب األىمية النسبية والمتوسطات  ومعامل االرتباط لممتغيرات ذات  والكمي

ياسة الصمة بموضوع البحث وكذلك تم استخدام أسموب تحميل التباين لبيان مدى تأثير س
التخصيصية عمى المتغيرات موضوع الدراسة ,كما تم استخدام أسموب االنحدار بطريقة 

مصر خالل  فيالخاص  الزراعيتقدير العوامل المحددة لالستثمار  فيالمربعات الصغرى 
العديد من  بواسطةفترة التخصيصية. وقد اعتمد البحث عمى البيانات السنوية المنشورة 

لمتعبئة العامة واإلحصاء ووزارة  المركزيوضوع البحث مثل الجياز المصادر المرتبطة بم
 .ووزارة قطاع األعمال العام  المصري المركزيالتنمية االقتصادية والبنك 

( بدراسة محددات االستثمار بقطاع 5;;3عام ) قام اليمانى, وفواز الدراسات السابقة:
تثمار الزراعي االجمالى إلى أن تأثير كل مصر, وتشير النتائج المقدرة لدالة االس فيالزراعة 

من القيمة المضافة وحجم العمالة الزراعية وسعر الخصم عمى االستثمار االجمالى الزراعي 
موجبًا, أما النتائج المقدرة لدالة االستثمار الزراعي الخاص تشير إلى أن القيمة المضافة 

تج الزراعي وحجم العمالة الزراعية وكذا النسبة بين أسعار مستمزمات اإلنتاج وأسعار النا
 الزراعيوسعر الخصم موجبًا عمى االستثمار الزراعي الخاص أما تأثير متوسط أجر العامل 

 فقد كان تأثيره سالبًا. 
الزراعة  في( بدراسة لمخطط االستثمارية 5;;3وقامت سيير مصطفى عام )

ع الزراعي. وتبين أن أىم القطا فيالمصرية, واستيدفت التعرف عمى محددات االستثمار 
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( ىي 2;;3-82;3االستثمار الزراعي الخاص خالل الفترة ) عمى المتغيرات المؤثرة
القطاع  فيالعام السابق, واإلنتاج الزراعي, وعدد المشتغمين  فياالستثمار الزراعي الخاص 

 الزراعي.
الزراعة  فيدراسة عن االستثمار العام والخاص  في( ;;;3ويوضح أبو اليزيد عام )

( والتعرف عمى العوامل المحددة لالستثمار 9;;3-97;3) من المصرية وذلك خالل الفترة
الزراعة المصرية.  وتبين أن أىم المتغيرات المستقمة التي تؤثر عمى االستثمار  فيالخاص 

العام الحقيقي المبطأ بفترة  فيالزراعي الخاص خالل فترة الدراسة ىي االستثمار الزراعي 
رىا سنتين, ومعدل التضخم, وسعر الصرف التوازني, المتوسط المرجح لسعر الفائدة مقدا

 حواليتفسير  فيعمى القروض الزراعية المتوسطة والطويمة حيث تسيم ىذه المتغيرات 
 قيمة االستثمار الزراعي الخاص خالل تمك الفترة.  في% من التغيرات :,6;

عن ظاىرة عدم التأكد وتأثيرىا عمى ( , في دراسة 4226عام ) وبينت مريم فؤاد
محددات االستثمار الخاص في مصر, أن الصدمات غير المتوقعة التي شيدتيا البيئة 

( سواء عمى صعيد التداعيات 4226-96;3)من االقتصادية الكمية المصرية خالل الفترة 
 االقتصادية أو السياسية, وىو ما جعل المستثمر الخاص في شك من قدرة االقتصاد

المصري عمى خدمة استثماراتو. وما قد يمقى المزيد من ضعف الثقة في االقتصاد المصري 
أن المتغيرات االقتصادية التي يتم عمى أساسيا اتخاذ قرار االستثمار ىي في حد ذاتيا من 
أىم عناصر عدم التأكد التي تواجو المستثمرين. وعمى الرغم من أنو ال يمكن تحديد األثر 

ثير ظاىرة عدم التأكد عمى سموك ومستوى االستثمار الخاص إال أنو من الواضح النيائي لتأ
أن زيادة عناصر الشك في االقتصاد يحول دون التوصل إلى قرارات صحيحة بشأن 
االستثمارات ذات الحجم الكبير أو النوعيات المتطورة والتي تنطوي في المتوسط عمى 

قتصاد المصري من فرص التنمية, وتوصى يحرم اال وبالتاليمعدالت مخاطرة مرتفعة 
الدراسة بأن زيادة فرص االستثمار الخاص يرتبط إلى حد كبير بقدرة االقتصاد المصري عمى 
خمق المناخ االستثماري المستقر كترغيب المشروعات الجديدة بالدخول إلى سوق االستثمار 

 في مصر, وخروج االقتصاد المصري من دائرة االقتصاد اليش. 
عمى  الييكمي( بدراسة ألثر سياسة التكيف 4226عام ) مت سمية إسماعيلوقا

المصري.وتبين من الدراسة أن االستثمارات  الزراعياالستثمارات مع التركيز عمى القطاع 
الزراعية بالقطاع الخاص قد تأثرت نتيجة تطبيق سياسة التحرر االقتصادي, بينما تبين عدم 
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لقطاع العام, وأوصت الدراسة بزيادة استثمارات التنمية الراسية تأثر االستثمارات الزراعية با
عن طريق تطبيق األساليب العممية الحديثة, وزيادة استثمارات التنمية  الزراعيفي القطاع 

 الجديدة.  ضيااألر األفقية عن طريق االىتمام بمشروعات استصالح 
ثرة عمى االستثمار دراسة عن العوامل المؤ  في( :422عام )  وأوضحت سناء سميم

مصر. وتبين من الدراسة أن الربح ىو أىم عامل يؤثر عمى االستثمار  فيالقومي والزراعي 
القومي,  كما تبين أن التقدم التكنولوجي يؤدي إلى خفض تكمفة اإلنتاج ومن ثم يمجأ 

تنخفض المستثمرون إلى استخدام التكنولوجيا بدال من العمالة فيزداد عرض العمالة وبالتالي 
 أجورىم. 

( بدراسة استيدفت دراسة أىم محددات االستثمار ;422وقام السعدي وآخرون عام )
الزراعي. وتوصى الدراسة باالستمرار في زيادة االستثمارات الزراعية حتى تتعادل األىمية 
النسبية لالستثمارات الزراعية إلى القومية مع األىمية النسبية لمناتج المحمى الزراعي إلى 
الناتج القومي, وكذا تتعادل االستثمارات الزراعية مع المدخرات الزراعية وذلك من خالل 
تشجيع القطاع الخاص باالستثمار في قطاع الزراعة بما يتمشى مع سياسة التحرر 
االقتصادي, وكذا العمل عمى زيادة كفاءة االستثمارات الزراعية بتحقيق التوزيع األمثل لتمك 

 جاالت المختمفة بقطاع الزراعة. االستثمارات بالم
( في دراسة ألىم العوامل المؤثرة عمى االستثمار ;422وأشارت مني سميم عام )

الزراعي المحمى واألجنبي .وتبين من خالل نتائج الدراسة أن أىم العوامل المؤثرة عمى 
ل االستثمار الزراعي األجنبي ذات التأثير االيجابي كانت متغيرات نسبة نصيب الدخ

الزراعي لمدخل القومي, نسبة البطالة, متوسط إنتاجية العامل الزراعي, وتوصى الدراسة 
بتييئة المناخ المالئم لجذب االستثمارات الزراعية وذلك من خالل استقرار في سعر الصرف 
لمدوالر, وتحسين إنتاجية العامل عن طريق تحسين وسائل اإلنتاج بزيادة رأس المال بالمقارنة 

العمل المستخدمة في العممية اإلنتاجية مع تخفيض عجز الموازنة العامة لمدولة,  بوحدات
 وأسعار الفائدة عمى القروض بما يتناسب مع معدل نمو االستثمارات الزراعية. 

 النتائج والمناقشة : 
تم تقسيم فترة الدراسة إلى أربع فترات زمنية تتناسب وموضوع البحث حيث تمثل الفترة 

. أما 3;;2/3; – ::;9/3:رة ما قبل تطبيق سياسة التخصيصية وتمثميا الفترة األولى فت
وىى مرحمة التخصيصية الجزئية  8;;7/3; – 4;;3/3;الفترة  فييالفترة الزمنية الثانية 
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قد أعمنت الحكومة المصرية ف المصريحيث تمثل المرحمة األولى لتنفيذ برنامج التخصيصية 
م  وكان من المقدر لو االنتياء بنياية عام 3;;3عام عن برنامج الخصخصة بنياية 

م لكن نظًرا ألسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية تأجل تنفيذ البرنامج. أما الفترة 8;;3
تنفيذ برنامج الخصخصة حيث  فيم فتمثل فترة اإلسراع  25/4226 – 9;;8/3;الثالثة 

خصخصة المعدل لإلسراع بعممية عن برنامج ال 8;;3أعمنت الحكومة المصرية  بداية عام 
 التيم  وىى الفترة 4232/;2 – 26/4227الخصخصة . أما المرحمة الرابعة فتمثميا الفترة 

شيدت اىتماما وتشجيعا لالستثمارات الخاصة حيث تم إنشاء وزارة خاصة باالستثمار بداية 
حمة ة ىذه المر معنية بتسويق الفرص االستثمارية وتشجيع القطاع الخاص وبنياي 4226عام 

م بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات ;422( لسنة 36)صدر القانون رقم 
م بما يشجع المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام ::;3لسنة  ;:والمزايدات رقم  

بشأن تنظيم مشاركة  4232لسنة  89كما تم إصدار القانون رقم  مجال البنية األساسية. في
مشروعات البنية األساسية والخدمات والمرافق العامة.وفيما يمي  فيالخاص القطاع 

 ع الدراسة وفقا لمتقسيم السابق.و استعراض لمنتائج المرتبطة بالمتغيرات موض
 أوال : تطور ىيكل االستثمارات القومية  

(  3رقاام ) التااالياجمااالى االسااتثمارات القوميااة المنفااذة : تشااير البيانااات الااواردة بالجاادول  – 3
الجماالى االساتثمارات القومياة المنفاذة  قاد تزاياد خاالل فتارات الدراساة  السنويإلى أن المتوسط 

,  63,43مميااار جنيااو لفتاارة  مااا قباال التخصيصااية إلااى نحااو  47,63عمااى الترتيااب ماان نحااو 
ممياااار جنيااااو لفتااارة  التخصيصااااية الجزئياااة و فتاااارة التخصيصااااية  388 حااااوالي, إلاااى  89,35

خاالل فتارة الدراساة  سانويفترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار عمى الترتيب  بمتوساط  المعدلة و
الجمااااالى االسااااتثمارات   الساااانويمميااااار جنيااااو. كمااااا يتبااااين أن المتوسااااط  2,25:يقاااادر بنحااااو 

%  مااان المتوساااط السااانوى خاااالل فتااارة  74,484القومياااة المنفاااذة يتزاياااد بمعااادل يقااادر بنحاااو 
 (.4ل رقم )جدو  5الدراسة. معادلة رقم

: المتوسط السنوى الجمالى االستثمارات القومية المصرية المنفذة بالمميار  1جدول رقم  
 م.     09/2010 – 87/1988جنيو خالل الفترة 

 االستثمار                       
 

 فترات الدراسة

 االستثمار الزراعى االستثمار القومى

 عام
 

 اجمالى خاص
 

 عام
 

 اجمالى خاص
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 ( بالملحق.                1المصدر : جمعت وحسبت من : جدول رقم ) 

 

ومية المنفذة خالل فترات الجمالى االستثمارات الق السنويوبإجراء تحميل التباين لممتوسط     
الدراسة األربع يتبن وجود فروق معنوية بين المتوسطات ويثبت ذلك معنوية معامل )ف (عند 

 ( بالممحق.  4بالجدول رقم ) 5جدول رقم  2.23 االحتماليالمستوى 
بين متوسطات فترة الدراسة يتبين وجود فروق معنوية  معنويوبتقدير أقل فرق       

لفترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار وجميع متوسطات الفترات  السنويلمتوسط إحصائيا بين ا
فترة التخصيصية  متوسطيالثالثة األخرى  .كما ثبتت المعنوية اإلحصائية لمفرق بين 

حين لم تثبت معنوية الفرق بين  في لفترة ما قبل التخصيصية. السنويالمعدلة والمتوسط 
صية الجزئية والمعدلة .كما لم تثبت المعنوية بين المتوسط التخصي لفترتي السنويالمتوسط 

وتشير ىذه النتائج إلى مدى تأثير  .لفترة ما قبل التخصيصية والتخصيصية الجزئية  السنوي
برامج التخصيصية المعدلة و إنشاء وزارة لالستثمار عمى تحفيز وتشجيع االستثمارات 

 محق( بالم5بالجدول رقم ) 5القومية . جدول رقم 
( 3بالجدول السابق رقم ) اجمالى االستثمارات العامة المنفذة : تشير البيانات الواردة - 4

الجمالى االستثمارات العامة المنفذة  قد تزايد خالل فترات الدراسة  السنويالمتوسط إلى أن 
 .49.37مميار جنيو لفترة  ما قبل التخصيصية إلى نحو  5:.36عمى الترتيب من نحو 

مميار جنيو لفترة  التخصيصية الجزئية و فترة التخصيصية  58.;8 حواليإلى .58.72
خالل فترة الدراسة  سنويالمعدلة و فترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار عمى الترتيب  بمتوسط 

 ترة ما قبل التخصيصيةف
87/1988 – 90/1991 

36.:5 32.7: 47.63 2.:64 2.;;3 3.:5 

 فترة التخصيصية الجزئية
91/1992 – 95/1996 

49.37 36.28 63.43 3.:3 3.5: 5.3; 

 فترة التخصيصية المعدلة
96/1997 – 03/2004 

58.72 52.85 89.35 5.63 6.52 9.93 

 شاء وزارةفترة ما بعد إن
 09/2010 – 04/2005اراالستثم

8;.58 ;8.86 388.23 4.9: 6.8: 9.68 

 اجمالى فترة الدراسة
87/1988 - 09/2010 

5;.49 62.98 :2.25 4.67 5.3; 7.86 
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الجمالى االستثمارات العامة   السنويمميار جنيو. كما يتبين أن المتوسط  49.;5يقدر بنحو 
خالل فترة  السنوي%  من المتوسط  66.93يقدر بنحو  سنويمعدل نمو المنفذة يتزايد ب

 ( . 4جدول رقم ) 3الدراسة . معادلة رقم 

 العام لالستثمارات القومية والزراعية خالل  الزمني: معادالت االتجاه 2جدول رقم 
 .     م09/2010 – 87/1988الفترة                       

المعادلت  القطاع م  ر ر 
3

 ف 
0  

االضتثمار 
 القومي

  هـش  04444.45+   2152.32 -=  هـص^ العام
                              (5.524        **)  

1.23 1.52 33.43**  

هـش 32444.41+  25333.42 -=  هـص^ الخاص 3  
                                   (4.243           **)

  

1.44 1.53 23.354**  

جمالىاال 2   هـ(بالملحقص 2 33322.25 -= هص^ 
                                   (5.33      **)  

1.23 1.55 30.34**  

االضتثمار  3
  السراعي

  هـش435.34+   343.34= هـص^ العام
                               (4.122       **)  

1.43 1.44 34.222**  

هـش 0332.44+  553.44-= هـص^ الخاص 4  
                              (4.343            **)  

1.24 1.40 43.443**  

  هـش  3044.044+ 041.343 -= هـص^ االجمالى 5
                             (4.314      **)  

1.24 1.43 43.242**  

 2.223 االحتماليعند المستوى  معنوي** 
 ( بالممحق.3مجدول رقم )ى لاالحصائالمصدر: نتائج التحميل 

 

الجمالى االستثمارات القومية المنفذة خالل فترات   السنويوبإجراء تحميل التباين لممتوسط   
الدراسة األربع يتبن وجود فروق معنوية بين المتوسطات ويثبت ذلك معنوية قيمة )ف ( 

 بالممحق. (  4بجدول رقم )  3جدول رقم   2.23 االحتماليالمحسوبة عند المستوى 
بين متوسطات فترة الدراسة يتبين تطابق النتائج المتحصل  معنويوبتقدير أقل فرق         

عمييا مع نظيرتيا السابقة الجمالى االستثمارات القومية حيث تبين وجود فروق معنوية 
ت لفترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار وجميع متوسطات الفترا السنويإحصائيا بين  المتوسط  

 الثالثة األخرى.
 

فترة التخصيصية المعدلة والمتوسط  متوسطيكما ثبتت المعنوية اإلحصائية لمفرق بين 
 السنويحين لم تثبت معنوية الفرق بين المتوسط  فيلفترة ما قبل التخصيصية  . السنوي
ما لفترة  السنويالتخصيصية الجزئية والمعدلة .كما لم تثبت المعنوية بين المتوسط  لفترتي

وتشير ىذه النتائج إلى مدى تأثير برامج  .قبل التخصيصية والتخصيصية الجزئية 



 

 

 ار الخاص بقطاع الزراعة المصرىسياسة التخصيصية عمى االستثمأثر 

-320- 

التخصيصية المعدلة و إنشاء وزارة لالستثمار عمى تحفيز وتشجيع االستثمارات القومية . 
 (بالممحق.  5بالجدول رقم )  3جدول رقم 

 بالجدول السابق رقم  اجمالى االستثمارات الخاصة المنفذة : تشير البيانات الواردة - 5

الجمالى االستثمارات الخاصة المنفذة  قد تزايد خالل فترات  السنوي( إلى أن المتوسط  3)
مميار جنيو لفترة  ما قبل التخصيصية إلى نحو  :32.7الدراسة عمى الترتيب من نحو 

مميار جنيو لفترة  التخصيصية الجزئية و فترة  58.;8 حواليإلى .52.85 .36.28
 سنويصيصية المعدلة و فترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار عمى الترتيب  بمتوسط التخ

    62.98خالل فترة الدراسة يقدر بنحو  
الجمالى االستثمارات الخاصة المنفذة يتزايد   السنويمميار جنيو. كما يتبين أن المتوسط 

ة الدراسة . معادلة خالل فتر  السنوي%  من المتوسط  92.28يقدر بنحو  سنويبمعدل نمو 
االستثمارات الخاصة بالمقارنة  تنامي( .وتشير النتائج إلى مدى 4جدول رقم ) 5رقم 

 خالل فترة الدراسة. المصرياالقتصاد  فيباالستثمارات العامة 
الجمالى االستثمارات الخاصة  المنفذة خالل  السنويوبإجراء تحميل التباين لممتوسط       

ربع يتبين وجود فروق معنوية بين المتوسطات ويثبت ذلك معنوية قيمة فترات  الدراسة األ
 ( بالممحق. 4بالجدول رقم ) 4جدول رقم  2.23 االحتمالي)ف ( المحسوبة عند المستوى 

بين متوسطات فترة الدراسة يتبين وجود فروق معنوية  معنويوبتقدير أقل فرق       
إنشاء وزارة االستثمار وجميع متوسطات الفترات  لفترة ما بعد السنويإحصائيا بين المتوسط 

حين لم تثبت المعنوية اإلحصائية لمفروق بين متوسطات الفترات الثالثة  فيالثالثة األخرى. 
( بالممحق. وتشير ىذه النتائج إلى فعالية وزارة 5بالجدول رقم ) 4األخرى. جدول رقم 

أصدرت  التية وىو ما تفسره القوانين االستثمار منذ إنشائيا عمى جذب االستثمارات الخاص
ىذه الفترة بيدف تشجيع االستثمارات الخاصة والمشاركة مع االستثمارات العامة خاصة  في
 مجال البنية األساسية. في

 ثانيا  : تطور ىيكل االستثمارات الزراعية 
(  السابق 3م )اجمالى االستثمارات الزراعية المنفذة : تشير البيانات الواردة بالجدول رق - 1

الجمالى االستثمارات الزراعية المنفذة  قد تزايد خالل  السنوياإلشارة إليو إلى أن المتوسط 
مميار جنيو لفترة  ما قبل التخصيصية إلى نحو  5:.3فترات الدراسة عمى الترتيب من نحو 

مميار جنيو لفترة  التخصيصية الجزئية و فترة  9.68 حواليإلى  .9.93 . ;5.3
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 سنويخصيصية المعدلة و فترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار عمى الترتيب  بمتوسط الت
الجمالى  السنويمميار جنيو. كما يتبين أن المتوسط  7.86خالل فترة الدراسة يقدر بنحو 

%  من المتوسط  44.:5يقدر بنحو  سنوياالستثمارات الزراعية  المنفذة يتزايد بمعدل نمو 
 ( السابق اإلشارة إليو.4بجدول رقم ) 8الدراسة . معادلة رقم خالل فترة  السنوي
الجمالى االستثمارات الزراعية  المنفذة خالل  السنويوبإجراء تحميل التباين لممتوسط      

فترات الدراسة األربع يتبن وجود فروق معنوية بين المتوسطات ويثبت ذلك معنوية معامل 
 ( بالممحق.  4بجدول رقم ) 8ول رقم جد 2.23 االحتمالي)ف (عند المستوى 

بين متوسطات فترة الدراسة يتبين وجود فروق معنوية  معنويوبتقدير أقل فرق       
. ةيلفترة ما قبل التخصيصية وجميع فترات ما بعد التخصيص السنويإحصائيا بين المتوسط 

ية المعدلة التخصيصية الجزئية والتخصيص فترتي متوسطيكما تبين معنوية الفروق بين 
ما بعد إنشاء وزارة االستثمار وفترة  فترتي متوسطي.وتبين أيضا عدم معنوية الفرق بين 

تركز  إلى( بالممحق. وتشير ىذه النتائج  5بجدول رقم ) 8التخصيصية المعدلة. جدول رقم 
  .أنشطة وزارة االستثمار عمى القطاعات غير الزراعية 

العامة المنفذة : تشير البيانات الواردة بالجدول السابق اجمالى االستثمارات الزراعية  - 2
الجمالى االستثمارات العامة الزراعية المنفذة   السنوي( إلى أن المتوسط 3اإلشارة إليو رقم )

مميار جنيو لفترة   64:.2قد تزايد خالل فترات الدراسة  الثالثة األولى عمى الترتيب من نحو 
التخصيصية الجزئية  فترتيمميار جنيو خالل 5.63 .3:.3ما قبل التخصيصية إلى نحو 

مميار جنيو لفترة  ما بعد إنشاء وزارة  :4.9 حوالينحو  إلى  إلىوالجزئية المعدلة ثم تراجع 
مميار جنيو.  4.67خالل فترة الدراسة يقدر بنحو  سنوياالستثمار عمى الترتيب  بمتوسط 

 سنويتثمارات العامة المنفذة يتزايد بمعدل نمو الجمالى االس  السنويكما يتبين أن المتوسط 
جدول رقم  6خالل فترة الدراسة . معادلة رقم  السنوي%  من المتوسط  84.;4يقدر بنحو 

 ( السابق اإلشارة إليو. 4)
الجمالى االستثمارات القومية المنفذة خالل فترات  السنويوبإجراء تحميل التباين لممتوسط     

ن وجود فروق معنوية بين المتوسطات ويثبت ذلك معنوية معامل )ف ( الدراسة األربع يتب
( بالممحق. وبتقدير  4بالجدول رقم ) 6جدول رقم  2.23 االحتماليالمحسوبة عند المستوى 

بين متوسطات فترات الدراسة يتبين وجود فروق معنوية إحصائيا بين جميع  معنويأقل فرق 
 إلى( بالممحق. وتشير ىذه النتائج 5بالجدول رقما ) 6متوسطات فترات الدراسة. جدول رقم 
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لصالح  المصريمعنوية السياسات المتبعة لتقميص االستثمارات العامة بقطاع الزراعة 
 ظل فترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار.  فيالقطاع الخاص خاصة 

بالجدول رقم  اجمالى االستثمارات الزراعية الخاصة  المنفذة : تشير البيانات الواردة - 3
الجمالى االستثمارات الزراعية المنفذة  قد  السنوي( السابق اإلشارة إليو إلى أن المتوسط 3)

مميار جنيو لفترة  ما قبل  3;;.2تزايد خالل فترات الدراسة عمى الترتيب من نحو 
مميار جنيو لفترة  التخصيصية :6.8 حواليإلى  .6.52 .:3.5التخصيصية إلى نحو 

فترة التخصيصية المعدلة و فترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار عمى الترتيب   الجزئية و
مميار جنيو. كما يتبين أن المتوسط  ;5.3خالل فترة الدراسة يقدر بنحو  سنويبمتوسط 

 5:.66يقدر بنحو  سنويالجمالى االستثمارات القومية المنفذة يتزايد بمعدل نمو   السنوي
( السابق  4بالجدول رقم ) 7ل فترة الدراسة . معادلة رقم خال السنوي%  من المتوسط 

 اإلشارة إليو.
الجمالى االستثمارات الزراعية الخاصة المنفذة  السنويوبإجراء تحميل التباين لممتوسط        

خالل فترات الدراسة األربع يتبن وجود فروق معنوية بين المتوسطات ويثبت ذلك معنوية 
( 4بالجدول رقم ) 7جدول رقم  2.23 االحتماليند المستوى قيمة )ف ( المحسوبة ع

بين متوسطات فترات الدراسة يتبين وجود  عدم وجود  معنويبالممحق. وبتقدير أقل فرق 
ما بعد إنشاء وزارة االستثمار وفترة  لفترتي السنويفروق معنوية إحصائيا بين المتوسط  

الفترتين مع  متوسطيمعنوية إحصائيا بين  التخصيصية المعدلة إال أنو قد تبين وجود فروق
ما قبل التخصيصية والتخصيصية الجزئية.كما تبين عدم وجود فروق  فترتي متوسطي

ما قبل التخصيصية والتخصيصية الجزئية  لفترتي السنويمعنوية إحصائيا بين المتوسط 
االستثمارات تغير ىيكل  إلى( بالممحق. وتشير ىذه النتائج 5بالجدول رقم ) 7جدول رقم 

كما أن  .لصالح القطاع الخاص سواء قبل أو بعد التخصيصية المصريبقطاع الزراعة 
االستثمارات الخاصة الزراعية أعمى من نظيره لالستثمارات العامة  في السنويمعدل النمو 

الزراعة المصرية واالعتماد  فيالزراعية وىو ما يشير لمتوجو نحو تدعيم القطاع الخاص 
 تحقيق التنمية الزراعية. فييام بدوره عميو لمق

        ثالثا: مزاحمة االستثمار العام والخاص 
( تزايد 5جدول رقم ) التالي: يتبين من بيانات الجدول القوميأوال:عمى المستوى 

االستثمارات الخاصة خالل فترات الدراسة ومزاحمتيا لالستثمارات العامة حيث تراوحت  
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مة المنفذة بين حد أقصى خالل فترة التخصيصة الجزئية تبمغ قرابة نسبة االستثمارات العا
% من اجمالى 64% من اجمالى االستثمارات القومية المنفذة وحد أدنى يبمغ نحو قرابة 88

االستثمارات القومية المنفذة خالل فترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار . ولموقوف عمى مدى 
( 6تثمارات العامة يوضح الجدول التالى جدول رقم )مزاحمة االستثمارات الخاصة لالس

معامالت االرتباط البسيط بينيما خالل فترات الدراسة حيث يتبين تنافس االستثمارات العامة 
 سمبيما قبل التخصيصية والتخصيصية المعدلة حيث يوجد ارتباط  فترتيوالخاصة خالل 

.  فى حين كانا متكاممين  2.424- . 2.39-ضعيف حيث قدر معامل االرتباط بنحو 
التخصيصية الجزئية وما بعد إنشاء وزارة االستثمار بدرجة كبيرة حيث قدر  فترتيخالل 

 إلىوىو ما يشير .خالل الفترتين عمى الترتيب :2.9. 5:.2معامل االرتباط بينيما نحو 
رة قوى وتكامل وليس مزاحمة بين االستثمارات الخاصة والعامة  خالل فت طرديارتباط 
 5;.2قدر بيا معامل االرتباط بنحو والتيالدراسة 

( السابق 5جدول رقم ) التالييتبين من بيانات الجدول  ثانيا:عمى مستوى قطاع الزراعة:
كانت تمثل النسبة األغمب  المصرياإلشارة إليو  أن االستثمارات الخاصة بقطاع الزراعة 

% من اجمالى االستثمارات الزراعية 76من االستثمارات قبل التخصيصية حيث تمثل قرابة 
% ثم تزايدت 65.5نحو  إلىولم تتراجع إال خالل فترة التخصيصية الجزئية .ىذه الفترة  في

 فترتي%  من اجمالى االستثمارات الزراعية خالل 84.9.% :.77قرابة  إلى مرة أخرى
خالل  سنويبمتوسط التخصيصية المعدلة وفترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار عمى الترتيب و 

 %. 78.78فترة الدراسة قدر بنحو 
: األىمية النسبية لالستثمار الخاص فى االستثمارات القومية والزراعية 3جدول رقم 

 .09/2010 - 87/1988المصرية المنفذة خالل الفترة 
 االضتثماراث             

 الفترة

االضتثمار القومى       االضتثمار السراعى       

اصخ عام  اجمالى خاص عام اجمالى 

 فترة ما قبل التخصيصيت

24/0422 – 41/0440 
42.25 30.53 011 35.10 42.44 011 

 فترة التخصيصيت الجسئيت

40/0443 – 44/0445 
54.22 23.03 011 45.43 32.35 011 

 فترة التخصيصيت المعذلت

45/0444 – 12/3113 
43.24 34.52 011 33.32 44.44 011 

 عذ إنشاء وزارة االضتثمارفترة ما ب

13/3114 – 14/3101 
30.42 42.3 011 24.34 53.42 011 

 اجمالى فترة الذراضت

24/0422 - 14/3101 
34.14 41.42 011 32.33 45.45 011 
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 ( بالجدول.3المصدر:جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم )
 

ات العامة  بقطاع الزراعة ولموقوف عمى مدى مزاحمة االستثمارات الخاصة لالستثمار       
وجود ارتباط ضعيف بين االستثمارات الخاصة  إلى( السابق 6يوضح الجدول رقم ) المصري

ويتبين أيضا تنافس االستثمارات العامة .والعامة الزراعية خالل جميع فترات الدراسة 
يوجد  ما قبل التخصيصية وفترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار حيث فترتيوالخاصة خالل 

 . 2.38-ضعيف حيث قدر معامل االرتباط بنحو  سمبيارتباط 
التخصيصية الجزئية وفترة التخصيصية  فترتيحين كانا متكاممين خالل  في. 2.55- 

  2.46. 2.35المعدلة  حيث قدر معامل االرتباط بينيما نحو 
المستوى : معامالت االرتباط البسيط بين االستثمار العام والخاص عمى  4 جدول رقم

 .09/2010 - 87/1988خالل الفترة  المصري والزراعي القومي
 االستثمار                   

 الفترة 

االستثمار 

 القومي

االستثمار 

 السراعي

 9.11- 9.18- 89/1881 – 78/1877 فترة ما قبل التخصيصيت

 9.18 9.78 89/1881 – 81/1881 فترة التخصيصيت الجسئيت

 9.12 9.19- 98/1992 – 81/1888 لمعدلتفترة التخصيصيت ا

 9.88- 9.882 98/1919 – 92/1999 فترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار

 9.221 9.88 14/3101 - 24/0422 اجمالى فترة الذراضت

 ( بالممحق3المصدر : نتائج التحميل االحصائى لبيانات الجدول )
 الخاص الزراعيتقدير دالة االستثمار :  رابعا 
الخاص بالعديد من العوامل منيا ما يتعمق باألرباح المتوقعة  االستثمارييتأثر القرار      

ومدى فاعمية سياسات االقتصادية والمالية المتبعة  االقتصاديوالمخاطر المحتممة واالستقرار 
ى لحفز وتشجيع االستثمار. ونظرا لكبر عدد العوامل المستقمة بالنسبة لعدد السنوات بما يتناف

 االقتصاديمن مشاكل القياس  أيمع شروط االنحدار المتعدد من ناحية ومنعا لموقوع في 
 الذاتي, ومشكمة االرتباط  Multi-collinearityوبصفة خاصة مشكمة االزدواج الخطى 

ويعتمد ىذا الجزء من البحث عمى تقسيم العوامل   serial – autocorrelationالمتسمسل 
ثالث  ىغاليتوقع أن يكون ليا تأثيرا عمى المتغير التابع  لتيواالمستقمة المختارة 

عوامل   .عوامل تتعمق بالنظرية  االقتصادية  .االقتصاديمجموعات)عوامل االستقرار 
( وبيان تأثير أىم عوامل كل  وجذبو لالستثمار الخاص المصري الزراعيتنافسية القطاع 

ثم الوقوف عمى تأثير أىم ىذه العوامل  الخاص الزراعيمجموعة عمى حده عمى االستثمار 
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بالمجموعات الثالث السابقة مجتمعة .ولمزيد من الدقة يؤخذ المتغير التابع مرة كقيمة ومرة 
استعراض لنتائج  يميأخرى كنسبة من اجمالى االستثمار الخاص المنفذ بمصر . وفيما 

 التحميل:
ء دراسة استكشافية ألىم العوامل محاولة إلجرا في: االقتصاديأوال : عوامل االستقرار 

ومدى تأثيرىا عمى  المصريلممقتصد  االقتصاديتعبر عن االستقرار  التياالقتصادية 
 إلىذلك  فيمستندا  4232/;2 – 3;;2/3;الخاص  خالل الفترة  الزراعياالستثمار 

 ىا  الخاص بالمميون جنيو كمتغير تابع ص الزراعينموذج تم فيو اختيار قيمة االستثمار 
 فياجمالى االستثمار الخاص المنفذ  إلىالخاص  الزراعيكحالة أولى وكنسبة االستثمار 

( صافى االحتياطيات 3)فيمصر كحالة ثانية ومجموعة من المتغيرات المستقمة المتمثمة 
السيولة  في( معدل الدولرة 4( . )ىا3بالمميار دوالر ) س المصري المركزيالدولية  لدى البنك 

بسعر السوق  اإلجماليلمناتج المحمى   الحقيقي( معدل النمو 5(. )ىا4% )س المحمية
إلى حصيمة الصادرات  الخارجي( معدل خدمة الدين :(. )ىا5وباألسعار الثابتة % )س

الخارج بالمميون  في( تحويالت المصريين العاممين 7(.)ىا6السمعية والخدمية % )س
جنيو/دوالر  )مي الرسمي لمدوالر األمريكي ( متوسط سعر الصرف االس8(. )ىا7دوالر)س

عجز الموازنة  (;(.)ىا:(  معدل البطالة % )س:( .)ىا9( معدل التضخم % )س9(.)ىا8)س
متوسط دخل الفرد باألسعار الجارية بالجنيو  (32(.)ىا;العامة لمدولة بالمميون جنيو )س

اجمالى  إلىئتمان والتسييالت االئتمانية الممنوحة لمقطاع الخاص (  نسبة اال33(. )ىا32)س
 (.3()ىا33التسييالت االئتمانية % )س

توضح معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات  والتيوبتقدير مصفوفة كالين       
بالممحق ( وليذا فقد قد تم إجراء العديد من المحاوالت 7المستقمة المختارة ) جدول رقم 

متخمص من مشكمة االزدواج الخطى, وذلك لموقوف عمى أقوى المتغيرات المستقمة تأثيرًا ل
 فيعمى المتغير التابع ثم بإجراء  تحميل االنحدار لممتغير التابع عمى المتغيرات التفسيرية 

صورتيا الخطية خالل فترة الدراسة واختيار انسبيا وفقا لمنطقية اإلشارات الجبرية لمعممات 
 ذج وأمكن التعبير عنو بالمعادلة التالية :النمو 

                                           
1
الئتمان الممنوح لقطاع األعمال الخاص عن مطلوبات الجهاز المصرفً من قطاع األعمال الخاص وتتكون ا ٌعبر  -  

هذه المطلوبات من االستثمار فً األوراق المالٌة والتسهٌالت االئتمانٌة ) بالعملة المحلٌة والعمالت األجنبٌة( الممنوحة 
 ى المصرى.المصدر البنك المركز -لهذا القطاع من الجهاز المصرفً 
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الخاص بالمميون جنيو  الزراعيقيمة االستثمار  في: المتغير التابع يتمثل الحالة األولى
 وتمثميا المعادلة  التالية :

 ىا33س 9:.36448+   7928.56 -(            ص^ىا = 3) 
(9.;48 ** ) 

 **:3:.84ف =             2.999=     4ر              4::.2ر   =  
 االحتمالي( معنوية النموذج عند المستوى 3ويتبين من النموذج المقدر معادلة رقم )     

حجم االستثمار  في% من التغيرات 99كما يشير معامل التحديد إال أن نحو  .2.23
المتغير  فيمصر سنويا خالل فترة الدراسة يفسرىا التغير  فيالخاص المنفذ  الزراعي

اجمالى  إلىنسبة االئتمان الممنوح لمقطاع الخاص يتضمنو النموذج وىى   الذيمستقل ال
 فيالخاص المنفذ  الزراعي( . وبتقدير مرونة االستثمار ىا33)س التسييالت االئتمانية %

االئتمان الممنوح لمقطاع  نسبة فيالتغير   إلىالنموذج المشار إليو بالنسبة  فيمصر 
مما يعنى أن تغيرا مقداره  4.84 بحواليقدر  تسييالت االئتمانيةاجمالى ال إلىالخاص 

حجم  فينفس االتجاه  فيتغير  إلىيتضمنو النموذج يؤدى  الذيالمتغير المستقل  في% 32
% ويؤكد ذلك معنوية اختبار ) ت( عند المستوى  48.4الخاص مقداره  الزراعياالستثمار 
 التيأىمية ودور التسييالت والمزايا االئتمانية  لىإ.وتشير النتائج السابقة 2.23 االحتمالي

 ظل التخصيصية. فيتمنح لمقطاع الخاص لجذبو وتشجيعو 
اجمالى  إلىالخاص  الزراعينسبة االستثمار  فيالمتغير التابع يتمثل  الحالة الثانية:

 المعادلة التالية: فيمصر ويتمثل  فياالستثمار الخاص المنفذ 
 ىا9س 2.84 – 2.376ص^ىا = (                4) 

(-6.24:**) 
 **38.448ف =              0.445=     4ر             0.689ر   =  

 
كما  .  2.23 االحتماليويتبين من النموذج المقدر معنوية النموذج عند المستوى 

الخاص  الزراعينسبة االستثمار  في% من التغيرات 66.7يشير معامل التحديد إال أن نحو 
مصر سنويا خالل فترة الدراسة يفسرىا التغير  فياجمالى االستثمارات الخاصة المنفذة   لىإ

 . (ىا9س) معدل  التضخم % يتضمنو النموذج وىو  الذيالمتغير المستقل  في
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اجمالى االستثمارات الخاصة  إلىالخاص  الزراعيوبتقدير مرونة نسبة االستثمار     
 معدل  التضخم  فيالتغير  إلىموذج المشار إليو بالنسبة الن فيمصر سنويا  فيالمنفذة  

تغير  إلىالمتغير السابق يؤدى  في% 32مما يعنى أن تغيرا مقداره 2.73– بحواليقدر 
 فياجمالى االستثمارات الخاصة المنفذة   إلىالخاص  الزراعينسبة االستثمار  في عكسي

 .2.23 االحتماليند المستوى % ويؤكد ذلك معنوية اختبار ) ت( ع 7.3مصر مقداره 
تفترض النظرية االقتصادية تأثر االستثمار عكسيا بسعر  ثانيا : عوامل النظرية االقتصادية

استثمار وعدم  إلىظل فرضية توافر اآللية لتحويل المدخرات  فيالفائدة وطرديا مع االدخار 
الخاص فقد تم  لزراعياوجود تسرب وفى محاولة لتقدير اثر ىذه المتغيرات عمى االستثمار 

كحالة أولى  ىا الخاص بالمميون جنيو كمتغير تابع ص  الزراعياختيار قيمة االستثمار 
مصر كحالة  فياجمالى االستثمار الخاص المنفذ  إلىالخاص  الزراعيوكنسبة االستثمار 

( متوسط سعر الفائدة بالجياز 3)فيثانية ومجموعة من المتغيرات المستقمة المتمثمة 
( متوسط أسعار العائد  5(. )ىا4( سعر الخصم % )س4(. )ىا3% ) سالمصري مصرفيال

تحصل عمية البنوك مقابل ما تمنحو من قروض وتسييالت ائتمانية لعمالئيا  الذي السنوي
( االدخار المحمى 7(.)ىا6يوم % )س 3;( سعر العائد عمى  أذون الخزانة 6(. )ىا5% )س

بالمميار جنيو  المركزيمالى الودائع لدى البنوك  بخالف البنك ( اج8(. )ىا7بالمميار جنيو )س
 ( .ىا9( الودائع غير الحكومية لقطاع األعمال الخاص بالمميار جنيو )س9(. )ىا8)س

توضح معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات  والتيوبتقدير مصفوفة كالين       
ذا فقد تم إجراء العديد من المحاوالت بالممحق ( ولي 8المستقمة المختارة  ) جدول رقم 

لمتخمص من مشكمة االزدواج الخطى, وذلك لموقوف عمى أقوى المتغيرات المستقمة تأثيرًا 
عمى المتغير التابع ثم بإجراء  تحميل االنحدار لممتغير التابع عمى المتغيرات التفسيرية فى 

منطقية اإلشارات الجبرية لمعممات صورتيا الخطية خالل فترة الدراسة واختيار انسبيا وفقا ل
 النموذج وأمكن التعبير عنو بالمعادلة التالية :

الخاص بالمميون جنيو  الزراعيقيمة االستثمار  في: المتغير التابع يتمثل الحالة األولى
           وتمثميا المعادلة  التالية :

 ىـ2س 4629 - 878.88=  ىـ(           ص^3) 
(-8.78** ) 

 **65.255ف =              2.927=     4ر           6:.2 ر   = 
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كما يشير  .  2.23 االحتماليويتبين من النموذج المقدر معنوية النموذج عند المستوى 
الخاص  الزراعيحجم االستثمار  في% من التغيرات 92.72معامل التحديد إال أن نحو 

يتضمنو   الذيالمتغير المستقل  فيتغير مصر سنويا خالل فترة الدراسة يفسرىا ال فيالمنفذ 
 (.ىا4النموذج وىى سعر الخصم % )س

النموذج المشار إليو  فيمصر  فيالخاص المنفذ  الزراعيوبتقدير مرونة االستثمار     
% 32مما يعنى أن تغيرا مقداره  2.38- بحواليسعر الخصم قدر  فيالتغير   إلىبالنسبة 

حجم االستثمار  في عكسيتغير  إلىو النموذج يؤدى يتضمن الذيالمتغير المستقل  في
 االحتمالي%ويؤكد ذلك معنوية اختبار ) ت( عند المستوى  3.8الخاص مقداره  الزراعي
2.23 

اجمالى  إلىالخاص  الزراعينسبة االستثمار  فيالمتغير التابع يتمثل  :الحالة الثانية
 التالية: المعادلة فيمصر ويتمثل  فياالستثمار الخاص المنفذ 

 ىا 7س 2.2223+    2.365(          ص^ىا = 6) 
(184.3**) 

 **10.139ف =              0.36=     2ر           0.60ر   =  
كما يشير  .  2.23 االحتماليويتبين من النموذج المقدر معنوية النموذج عند المستوى      

 إلىالخاص  الزراعياالستثمار  نسبة في% من التغيرات 58معامل التحديد إال أن نحو 
 فيمصر سنويا خالل فترة الدراسة يفسرىا التغير  فياجمالى االستثمارات الخاصة المنفذة  

 (.ىا7االدخار المحمى بالمميار جنيو )س يتضمنو النموذج وىو  الذيالمتغير المستقل 
ارات الخاصة اجمالى االستثم إلىالخاص  الزراعيوبتقدير مرونة نسبة االستثمار      

 معدل  التضخم  فيالتغير  إلىالنموذج المشار إليو بالنسبة  فيمصر سنويا  فيالمنفذة  
تغير  إلىالمتغير السابق يؤدى  في% 32مما يعنى أن تغيرا مقداره 2.29   – بحواليقدر 
اجمالى االستثمارات الخاصة  إلىالخاص  الزراعينسبة االستثمار  فينفس االتجاه  في

 االحتمالي% ويؤكد ذلك معنوية اختبار ) ت( عند المستوى  2.9مصر مقداره  فية  المنفذ
2.23 

 وجذبو لالستثمار الخاص   المصري الزراعيثالثا:عوامل  تنافسية القطاع 
وجذبو لالستثمار الخاص  خالل   المصري الزراعيلمتعرف عمى أىم عوامل تنافسية القطاع 

نموذج تم فيو اختيار قيمة االستثمار  إلىذلك  فيا مستند 4232/;2 – 3;;2/3;الفترة 
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 الزراعيكحالة أولى وكنسبة االستثمار  ىا الخاص بالمميون جنيو كمتغير تابع ص  الزراعي
مصر كحالة ثانية ومجموعة من المتغيرات  فياجمالى االستثمار الخاص المنفذ  إلىالخاص 

بسعر السوق  اإلجمالي الزراعياتج المحمى لمن الحقيقي( معدل النمو 3)فيالمستقمة المتمثمة 
الناتج المحمى لمقطاع  إلى الزراعي( نسبة الناتج المحمى 4( .)ىا3وباألسعار الثابتة %) س

الناتج المحمى لمقطاع االنتاجى %  إلى( نسبة الناتج الوالخصم لغير 5(. )ىا4% )س السمعي
%  المصريالناتج المحمى اجمالى  إلى الزراعي( نسبة الناتج المحمى 6(. )ىا5)س
( أرصدة 8(. )ىا7العام المنفذ بالمميون جنيو)س الزراعي( قيمة االستثمار 7(.)ىا6)س

( نسبة مساىمة 9.)(4)(ىا8اإلقراض والخصم  لغير الحكومة لقطاع الزراعة بالمميون جنيو )س
ارية % قطاع الزراعة في الناتج المحمى  اإلجمالي بتكمفة عوامل اإلنتاج وباألسعار ج

 ( .ىا9)س
توضح معامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات  والتيوبتقدير مصفوفة كالين       

بالممحق ( وليذا فقد قد تم إجراء العديد من المحاوالت  9المستقمة المختارة ) جدول رقم 
لمتخمص من مشكمة االزدواج الخطى, وذلك لموقوف عمى أقوى المتغيرات المستقمة تأثيرًا 

 فيمى المتغير التابع ثم بإجراء  تحميل االنحدار لممتغير التابع عمى المتغيرات التفسيرية ع
صورتيا الخطية خالل فترة الدراسة واختيار انسبيا وفقا لمنطقية اإلشارات الجبرية لمعممات 

 النموذج وأمكن التعبير عنو بالمعادلة التالية :
الخاص بالمميون جنيو  الزراعيقيمة االستثمار  فيالحالة األولى: المتغير التابع يتمثل 

 وتمثميا المعادلة  التالية :
 ىا8س 786.82+ ىا7س 95;.2+   59.;3;3(                ص^ىا =  7)

 (3.853          **) (4.247**) 
 **3;48.7ف =             0.758=     4ر              0.871ر   =  

كما يشير  .  2.23 االحتماليوية النموذج عند المستوى ويتبين من النموذج المقدر معن
الخاص  الزراعيحجم االستثمار  في% من التغيرات 2:.97معامل التحديد إال أن نحو 

  التيالمتغيرات المستقمة  فيالمنفذ فى مصر سنويا خالل فترة الدراسة تفسرىا التغير 

                                           
2
تشمل أرصدة التسهٌالت االئتمانٌة التً تمنحها البنوك بخالف البنك المركزي فً شكل قروض و سلفٌات أو إعادة  - 

 خصم للكمبٌاالت التً فً حوزتها وفقا للشروط التً تحددها فى قطاع الزراعة
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( و أرصدة ىا7المنفذ بالمميون جنيو)سالعام  الزراعيقيمة االستثمار  يتضمنيا النموذج وىى 
 (.ىا8اإلقراض والخصم  لغير الحكومة لقطاع الزراعة بالمميون جنيو )س

النموذج المشار إليو  فيمصر  فيالخاص المنفذ  الزراعي وبتقدير مرونة االستثمار       
نفس  فيجنيو  العام المنفذ بالمميون الزراعيكل من  قيمة االستثمار  فيالتغير   إلىبالنسبة 

السنة و أرصدة اإلقراض والخصم  لغير الحكومة لقطاع الزراعة بالمميون جنيو قدر عمى 
المتغيرين المستقمين  في% 32مما يعنى أن تغيرا مقداره  2.973. 2:.2 بحواليالترتيب 

حجم  فينفس االتجاه  فيتغير  إلىيتضمنو النموذج عمى نفس الترتيب  يؤدى  الذي
 %ويؤكد ذلك معنوية اختبار  : .%  9.73الخاص مقداره  زراعيالاالستثمار 

كما يتبين أن متغير أرصدة اإلقراض والخصم لغير 2.23 االحتمالي) ت( عند المستوى 
العام المنفذ حيث قدر  الزراعيالحكومة لقطاع الزراعة ىو األكثر تأثيرا يميو قيمة االستثمار 

 .;2.6 . 2.77مى الترتيب بنحو ليما ع القياسي الجزئيمعامل االنحدار 
اجمالى  إلىالخاص  الزراعينسبة االستثمار  فيالمتغير التابع يتمثل  الحالة الثانية :

 المعادلة التالية: فيمصر ويتمثل  فياالستثمار الخاص المنفذ 
 ىا7س 2.22225+  ىا9س 4.67+  2.589-=  ىا(                     ص^8) 

(7.:37(      **)6.484)** 
 **:45.58ف =             2.924=     4ر              78:.2ر   =  

 
كما يشير  .  2.23 االحتماليويتبين من النموذج المقدر معنوية النموذج عند المستوى      

الخاص  الزراعيحجم االستثمار  في% من التغيرات 92.42معامل التحديد إال أن نحو 
  التيالمتغيرات المستقمة  فيالدراسة تفسرىا التغير  مصر سنويا خالل فترة فيالمنفذ 

بتكمفة  اإلجمالييتضمنيا النموذج وىى نسبة مساىمة قطاع الزراعة في الناتج المحمى  
العام المنفذ بالمميون  الزراعي( و قيمة االستثمار ىا9عوامل اإلنتاج وباألسعار جارية % )س

 (ىا7جنيو)س
النموذج المشار إليو  فيمصر  فيالخاص المنفذ  الزراعير وبتقدير مرونة االستثما       
 اإلجماليكل من نسبة مساىمة قطاع الزراعة في الناتج المحمى   فيالتغير   إلىبالنسبة 

 العام المنفذ بالمميون جنيو الزراعيبتكمفة عوامل اإلنتاج وباألسعار جارية و قيمة االستثمار 
% فى المتغيرين 32مما يعنى أن تغيرا مقداره  ;2.9. 2:.5 بحواليقدر عمى الترتيب 
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 فيالمستقمين الذين يتضمنيما النموذج عمى نفس الترتيب  يؤدى الى تغير فى نفس االتجاه 
% ويؤكد ذلك معنوية اختبار ) ت(  ;.9 .% :5الخاص مقداره  الزراعيحجم االستثمار 

الزراعة في الناتج المحمى   كما يتبين أن نسبة مساىمة قطاع2.23 االحتماليعند المستوى 
بتكمفة عوامل اإلنتاج وباألسعار جارية ىو األكثر تأثيرا يميو قيمة االستثمار  اإلجمالي
ليما عمى الترتيب بنحو  القياسي الجزئيالعام المنفذ حيث قدر معامل االنحدار  الزراعي
2.95 . 2.76. 

سبق  التيأىم العوامل االقتصادية بيان  إلىيتعرض ىذا الجزء  رابعا: اثر العوامل مجتمعة:
 فيالخاص خالل فترة الدراسة كمتغير تابع  الزراعيبيان تأثيرىا منفصمة عمى االستثمار 

 الجزء السابق .
الخاص خالل فترة  الزراعي: يمثل فييا المتغير التابع بيا قيمة االستثمار الحالة األولى

الحاالت السابقة لبيان  فيبق ثبوت تأثيرىا س والتيالدراسة وقد اختيرت المتغيرات المستقمة 
نسبة االئتمان والتسييالت االئتمانية الممنوحة لمقطاع ( 3: ) فيأييا أكثر تأثيرا والمتمثمة 

 (5)(.ىا4( سعر الخصم % )س4(. )ىا3) ساجمالى التسييالت االئتمانية %  إلىالخاص 
( أرصدة اإلقراض والخصم  6(. )ىا5العام المنفذ بالمميون جنيو)س الزراعيقيمة االستثمار 

 . (ىا6لغير الحكومة لقطاع الزراعة بالمميون جنيو ) س
وبتقدير مصفوفة كالين لمعامالت االرتباط البسيط بين المتغيرات المستقمة المختارة ) جدول 

بالممحق( وليذا فقد قد تم إجراء العديد من المحاوالت لمتخمص من مشكمة االزدواج  :رقم 
وذلك لموقوف عمى أقوى المتغيرات المستقمة تأثيرًا عمى المتغير التابع ثم بإجراء   الخطى,

صورتيا الخطية خالل فترة  فيتحميل االنحدار لممتغير التابع عمى المتغيرات التفسيرية 
الدراسة واختيار انسبيا وفقا لمنطقية اإلشارات الجبرية لمعممات النموذج تبين أفضمية 

تأثر االستثمارات الخاصة  إلىسبق الحصول عمييا وىو ما يشير  والتي( 3المعادلة رقم )
أيضا تبرز أىمية قيمة  .تمنح لمقطاع الخاص  التيبالتسييالت والمزايا االئتمانية 

والمزايا  االقتصادياالستثمارات الخاصة الموجية لمقطاع الزراعة وتأثرىا بعوامل االستقرار 
 الخاص.تمنح لمقطاع  التياالئتمانية 

اجمالى  إلىالخاص  الزراعي: يمثل فييا المتغير التابع نسبة االستثمار الحالة الثانية   
خالل فترة الدراسة كمتغير تابع  وقد اختيرت   المصريالمقتصد  فياالستثمار الخاص 
الحاالت السابقة لبيان أييا أكثر تأثيرا  فيسبق ثبوت تأثيرىا  والتيالمتغيرات المستقمة 
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( االدخار المحمى بالمميار جنيو 4( . )ىا3) س معدل  التضخم %( 3: )  فيتمثمة والم
( أرصدة 6(. )ىا5العام المنفذ بالمميون جنيو)س الزراعيقيمة االستثمار  (5)(. ىا4)س

ويتبين أيضا  . (ىا6اإلقراض والخصم  لغير الحكومة لقطاع الزراعة بالمميون جنيو ) س
توضح أىمية االستثمارات العامة فى القطاع  والتي(  8سابقا )أفضمية المعادلة المقدرة 

الزراعي نظرا الرتفاع تكمفة االستثمارات الثابتة وانخفاض عائدىا وىو ما يبرز أىمية 
قطاع الزراعة وكذلك أرصدة اإلقراض والخصم المقدمة لمقطاع  فياالستثمارات العامة 

 الزراعي
ن أىمية االستثمارات الخاصة  سواء عمى المستوى وفى ضوء النتائج السابقة يتبي      
(  االستمرار بتقديم المزايا والتسييالت 3أو بقطاع الزراعة وتوصى الدراسة با :) القومي

االئتمانية لمقطاع الخاص عمى أن تكون مزايا حقيقية تسيم من رفع كفاءة أداء القطاع 
االدخار وخاصة مدخرات القطاع ( تشجيع وحث المجتمع عمى  4الخاص بقطاع الزراعة . )

العمل عمى الحد من ارتفاع معدل التضخم ووضع السياسات المالية والنقدية  -5.اعير الز 
 من شانيا تقميل اآلثار التضخمية   التي

 العربيالممخص 
تتباين اآلراء واالتجاىات حول االستثمارات الخاصة وما ىو الدور المنوط بيا ىل 

وق الحر ودعم االستثمارات الخاصة أم العودة مرة أخرى لمزيد من سياسة الس فياالستمرار 
 ؟المصريالمقتصد  في الحكوميالتدخل 

من أكثر القطاعات االقتصادية المصرية شيوعا  المصري الزراعيويعد القطاع 
  المصريلمممكية الخاصة لعناصر اإلنتاج  فضال عن انو من أوائل قطاعات االقتصاد 

حيث تم  المصريوكذلك تنفيذا لبرنامج الخصخصة  االقتصاديصالح تنفيذا لسياسات اإل
ىذا .االجبارى وىو ما اعتبره البعض خصخصة لإلدارة المزرعية المحصوليإلغاء التركيب 

فضال عن استحواذ االستثمارات الخاصة عمى النصيب األكبر من االستثمارات بقطاع 
ادية األخرى بالرغم  مما تتسم بو الزراعة القطاعات االقتص بباقيمقارنة   المصريالزراعة 

يدعو لموقوف عمى دور  الذيمن مخاطر وارتفاع تكمفة االستثمارات الثابتة وىو األمر 
ظل الحاجة الراىنة  فيالزراعة المصرية  فيسياسة التخصيصية عمى االستثمارات الخاصة 

 بعد الثورة . السياسيقرار لتحقيق اكبر قدر من االستقالل لم المصري الغذائيلتوفير األمن 
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تيدف الدراسة بصفة رئيسية إلى التعرف عمى أثر سياسة التخصيصية عمى و
الخاص ولتحقيق ىذا اليدف يتطمب األمر تحقيق بعض األىداف الفرعية  الزراعياالستثمار 

 التالية :
والمقتصد  المصرياالقتصاد  فيالتعرف عمى أىمية االستثمار الخاص وتطورىا 

قبل وبعد تطبيق سياسة التخصيصية. التعرف عمى مدى مزاحمة   المصري يالزراع
والمقتصد  المصرياالقتصاد  فياالستثمار الخاص والعام ) تكاممية أم تنافسية(  وتطورىا 

قبل وبعد تطبيق سياسة التخصيصية. تقدير دالة الطمب عمى االستثمار   المصري الزراعي
 فترة تطبيق سياسة التخصيصية . خالل المصريالخاص بقطاع الزراعة 

حيث تم حساب  والكمي الوصفياعتمد البحث عمى أسموب التحميل االحصائى ولقد 
األىمية النسبية والمتوسطات  ومعامل االرتباط لممتغيرات االقتصادية ذات الصمة بموضوع 

عمى  البحث وكذلك تم استخدام أسموب تحميل التباين لبيان مدى تأثير سياسة التخصيصية
 فيكما تم استخدام أسموب االنحدار بطريقة المربعات الصغرى .المتغيرات موضوع الدراسة 

مصر خالل فترة التخصيصية. وقد  فيالخاص  الزراعيتقدير العوامل المحددة لالستثمار 
اعتمد البحث عمى البيانات السنوية المنشورة من العديد من المصادر المرتبطة بموضوع 

لمتعبئة العامة واإلحصاء ووزارة التنمية االقتصادية والبنك  المركزيياز البحث مثل الج
 .ووزارة قطاع األعمال العام  المصري المركزي

من  المصريوتبين من نتائج الدراسة أن  نسبة االستثمارات الخاصة بقطاع الزراعة 
ألخرى. كما أو عمى مستوى القطاعات ا القوميأعمى النسب مقارنة بنظيرتيا عمى المستوى 

حين تكون  في القوميتبين أن االستثمارات الخاصة والعامة مرتبطة قويا عمى المستوى 
ضعيفة جدا عمى المستوى قطاع الزراعة . وتشير البيانات أن العالقة بين االستثمارات 

وجود ارتباط ضعيف بين االستثمارات الخاصة والعامة  فيالزراعية الخاصة والعامة تكون 
ويتبين أيضا تنافس االستثمارات العامة والخاصة خالل .خالل جميع فترات الدراسة  الزراعية

 سمبيما قبل التخصيصية وفترة ما بعد إنشاء وزارة االستثمار حيث يوجد ارتباط  فترتي
حين كانا متكاممين خالل  في. 2.55- . 2.38-ضعيف حيث قدر معامل االرتباط بنحو 

رة التخصيصية المعدلة  حيث قدر معامل االرتباط بينيما التخصيصية الجزئية وفت فترتي
 2.46. 2.35نحو 
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تمنح  التيتأثر االستثمارات الخاصة بالتسييالت والمزايا االئتمانية وتبين أيضا 
وتتأثر قيمة االستثمارات الخاصة الموجية لمقطاع الزراعة بعوامل  .لمقطاع الخاص 

حين تتأثر  فيتمنح لمقطاع الخاص.  التيتمانية خاصة المزايا االئ االقتصادياالستقرار 
 الزراعيباالستثمار العام  الزراعياجمالى االستثمار  إلىنسبة االستثمارات الخاصة الزراعية 

 .وكذلك أرصدة اإلقراض والخصم لغير الحكومة لقطاع الزراعة
 

 المراجع
، مجمة راعة المصريةالز  فياالستثمار العام والخاص أحمد أبو اليزيد الرسول )دكتور(: 

، العدد الثاني، أغسطس 44اإلسكندرية لمبحوث الزراعية، المجمد 
1999. 

دراسة كفاءة ومحددات االستثمار الزراعي فى أحمد بدير السعدي، وآخرون )دكاترة(: 
المصرية لالقتصاد الزراعي، المؤتمر السابع عشر، أكتوبر  ، المجمةمصر

2009. 
دراسة تحميمية لمعوامل المؤثرة عمى االستثمار القومي تور(: ثناء النوبى أحمد سميم )دك

مصر، المجمة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجمد الثامن  والزراعي في
 .2008عشر،العدد الثالث، سبتمبر 

دراسة اقتصادية لالستثمارات القومية وانعكاساتيا عمى  -حسن عبد الباقى أحمد أبو دنيا 
كمية  –رسالة ماجستير -رية مصر العربيةقطاع الزراعة   في جميو 

 .2010جامعة طنطا .  –الزراعة 
، رسالة دراسة تحميمية لمخطط االستثمارية فى الزراعة المصريةسيير مختار مصطفي: 

 .1993دكتوراه، كمية الزراعة، جامعة القاىرة عام 
ات مع أثر سياسة التكيف الييكمي عمى االستثمار سمية مصطفي إسماعيل )دكتورة(: 

، المجمة المصرية لالقتصاد التركيز عمى القطاع الزراعي المصري
 .4229المجمد الرابع عشر, العدد األول, مارس  .الزراعي

محددات االستثمارات بقطاع عبد التواب اليماني )دكتور(، محمود محمد فواز )دكتور(: 
مجمة اتحاد الجامعات العربية لمدراسات والبحوث  ،الزراعة فى مصر

 .1993(، 1(، عدد رقم )2الزراعية، جامعة عين شمس، مجمد رقم )
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ظاىرة عدم التأكد وتأثيرىا عمى محددات االستثمار الخاص فى مريم أحمد محمد فؤاد: 
، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة القاىرة، مصر

2004. 
 

وامل المؤثرة عمى االستثمار الزراعي دراسة اقتصادية ألىم العمنى أحمد سميم )دكتورة(: 
،المجمة المحمى  واألجنبي فى ضوء المتغيرات االقتصادية العالمية

 .2009لالقتصاد الزراعي، المؤتمر السابع عشر، أكتوبر  المصرية
دراسة اقتصادية التخصيصية فى تجارة وتداول األقطان  –ياسر سيد احمد مزروع 

حمية مع التركيز عمى محافظة الغربية المصرية فى األسواق المصرية الم
 .2000 –جامعة كفر الشيخ  –كمية الزراعة  –رسالة ماجستير  –

 
AN ECONOMIC STUDY OF PRIVATIZATION POLICY 

EFFECTS ON PRIVATE INVESTMENT ON EGYPTIAN 

AGRICULTURE SECTOR 
 

Y.  S.  A. M. Mazroa 

Assistant professor. Faculty of Agriculture. Tanta University 
 

This study aimed to identify the impact of the so. called 
privatization policy on agricultural private investment . This 
general aim was led to the statement of two specific objectives : a) 
identifying the private investments in the Egyptian economy in 
general and Egyptian agricultural in particular before and after 
the application of privatization policy ; b) identifying the 
relationship between private and public  agricultural investments 
before and after  the application of privatization policy ; and c) 
assessing the demand function of private agricultural investment 
under the privatization policy . 

Descriptive and analytical statistical techniques were 
employed in the analysis of available data. Those techniques 
included means . relative importance . correlation coefficients 
analysis of variance . ordinary least . squares regression . Analyzed 
data were secured from the General Assembly for public 
Mobilization and Statistics. The Egyptian Central Bank . and 
Ministry of Economic Development .  

Results showed that private agricultural investments were 
relatively higher compared to other sector  and national economy 
as a whole . There was a strong relationship between private and 
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public investments in the national economy ; but agriculture . the 
relationship was weak all over the study period . The relationship 
between public and private agricultural investments was negative 
before privatization but slightly positive under the privatization 
periods .  

Results also showed that private investments were affected 
by facilities and credit services offered ; that private agricultural 
investments were affected by economic stability factors ; 
particularly credit services offered ; and the proportion private 
agricultural investments were affected by public  agricultural 
investments 

.
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قالمالح  
العام والخاص المنفذ بالقيم الجارية  والزراعي : تطور االستثمار القومي 1جدول رقم 

 )بالمميون جنيو(  ( .2009/2010-87/1988) خالل الفترة من

 السنوات
الزراعياالستثمار  االستثمار القومي العام  

جمالىا خاص عام اجمالى خاص عام  

87/1988  02433.2 4411 30133.2 410.2 421 0320.2 

88/1989  00325.2 03400 32444.2 432.4 0251 3122.4 

89/1990  03340.3 00410 35043.3 243.3 253 0402.3 

90/1991  31142.2 01245 21334.2 0123.2 444 3132.2 

91/1992  31410.2 00413 23312.2 0332.2 0244 3533.2 

92/1993  33020.3 01440 23423.3 0442.3 434 3342.3 

93/1994  32444.2 00304 31103.2 3234.0 242 2042.0 

94/1995  34225.3 05024 35130.3 0252.3 0402 2220.3 

95/1996  23022.2 31411 43222.2 3143.3 3303 3323.3 

96/1997  31352.2 32304 52321.2 3354.3 3432 4043.3 

97/1998  31542.5 31541 50232.5 3240.2 2215 2044.2 

98/1999  22442.4 21321 53132.4 2244.0 3433 2304.0 

99/2000  22424.2 21414 53332.2 2303.4 3430 2022.4 

00/2001  20241.3 23300.3 52420.2 3222.2 4214 2044.2 

01/2002  24554.0 20235.3 54400.4 2544.4 4242 4442.4 

02/2003  23344.0 22535 52012.0 2331.2 2022.2 5312.5 

03/2004  33345 24011 44445 2444 3111 4444 

04/2005  41124.3 35304 45345.3 2041.0 3341.0 4331.3 

05/2006  34304.4 55234 004431.4 3444.4 4333.0 2132.2 

06/2007  42130.5 44211.2 044230.4 3322.4 4244.4 4440.3 

07/2008  41343.4 034121 044423.4 3234.4 4332 2143.4 

08/2009  22034.2 002440.4 044024.3 3432.2 3004 5253.2 

09/2010  014122.4 035422.2 320234.3 3542.0 2254 5452.0 

 

 www.mop.gov.egالمصدر:وزارة التخطيط 
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: جداول تحميل التباين لممتغيرات موضع الدراسة.2جدول رقم   

2.23** معنوى عند المستوى االحتمالى   
( بالممحق. 3لتحميل االحصائى لبيانات الجدول رقم ) المصدر : نتائج ا  

رات 
ثما
ست
تحميل التباين          اال  

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ف

فذة
لمن
ة ا
صري

الم
ية 
قوم
ت ال

مارا
ستث

(1)  عام اال
 

 بين المجموعات
 

 داخل المجموعات
 

 االجمالى

65152125412.4 
 

14531674067.5 
 

79683799479.8 

3 
 

19 
 

22 

21717375137.4 
 

764824950.9 

 
28.39**  

خ
ص )

ا
2 )

 

 بين المجموعات
 

 داخل المجموعات
 

 االجمالى

8619281310.58 
 

2648790839.96 
11268072150.5 

3 
 

19 
22 

2873093770.19 
 

139410044.21 

 
20.60**  

 
 
 

الى
جم
ا

  (3 )
 

 بين المجموعات
 

 داخل المجموعات
 

 االجمالى

26765816996.8 
 

5950161365.46 
 

32715978362.3 

3 
 

19 
 

22 

8921938998.95 
 

313166387.65 

 
28.48**  

فذة
لمن
ة ا
راعي

الز
ت 
مارا
ستث

 اال

(1)  عام
 

 بين المجموعات
 

 داخل المجموعات
 

 االجمالى

141935797.28 
 

17800664.55 
 

159736461.83 

3 
 

19 
 

22 

47311932.43 
 

936877.08 

 
50.50**  

ص )
خا

2 )
 
 بين المجموعات

 
 داخل المجموعات

 
 االجمالى

58736621.19 
 

12300082.98 
 

71036704. 177  

3 
 

19 
 

22 

19578873.731 
 

647372.789 

 
30.24**  

الى
جم
ا

  (3 )
 بين المجموعات 

 
 داخل المجموعات

 
 االجمالى

20432559.30 
 

3571487.16 
 

24004046.45 

3 
 

19 
 

22 

6810853.10 
 

187973.01 

 
36.23**  
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 :جداول نتائج اختبار اقل فرق معنوى لممتغيرات موضع الدراسة. 3جدول رقم  
 المتوسطات    

 
 

 االستثمارات

 تحميل أقل فرق معنوى
 الفترة           

 
المتوسطات           

 3س 4س 5س 6س المتوسط      

ية 
قوم

ت ال
مارا

ستث
اال

فذة
لمن

ة ا
صري

الم
 

(3)  عام
 

 0 12.32 *21.67 *54.53 14.83 3الفترة األولى   س

  0 9.45 *42.21 27.15 4الفترة الثانية   س

   0 *32.86 36.50 5الفترة الثالثة   س

    0 69.36 6الفترة الرابعة  س

ص )
خا

4 )
 2 :5.6 42.27 *8.28: :32.7 3الفترة األولى   س 

  2 38.79 *:4.7: 36.28 4لثانية   سالفترة ا

   2 *88.23 52.85 5الفترة الثالثة   س

    2 8.86; 6الفترة الرابعة  س

الى
جم

ا
  (5 )

 2 3:.37 * 63.94 *362.82 47.63 3الفترة األولى  س 

  2 4;.47 *2:.346 63.43 4الفترة الثانية   س

   2 *::.:; 89.35 5الفترة الثالثة   س

      6الفترة الرابعة  س

فذة
لمن

ة ا
راعي

الز
ت 

مارا
ستث

 اال

(3)  عام
 

 2 *9;.2 *4.79 *7;.3 64:.2 3الفترة األولى  س

  2 *3.82 *9;.2 3:.3 4الفترة الثانية   س

   2 *2.85- 5.63 5الفترة الثالثة   س

    2 :4.9 6الفترة الرابعة  س

ص )
خا

4 )
 2 ;2.5 *5.53 *;5.8 ;;.2 3الفترة األولى  س 

  2 *3;.4 *5.52 :3.5 4الفترة الثانية   س

   2 2.5:3 6.52 5الفترة الثالثة   س

    2 :6.8 6الفترة الرابعة  س

الى
جم

ا
  (5 )

 2 *3.58 *9:.7 *7.85 5:.3 3الفترة األولى  س 

  2 6.73* *6.48 ;5.3 4الفترة الثانية   س

   2 2.47- 9.93 5الفترة الثالثة   س

    2 9.68 6الفترة الرابعة  س

2.23** معنوى عند المستوى االحتمالى   
( بالممحق 3المصدر : نتائج التحميل االحصائى لبيانات الجدول رقم )   
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 2تابع جدول 

 

 

 



 

 

 ار الخاص بقطاع الزراعة المصرىسياسة التخصيصية عمى االستثمأثر 

-342- 



 

 

 ياسر سيد أحمد محمد مزروع

-343- 

  معامالث االرتباط البطيط بين مجموعت المتغيراث المطتقلت الثانيت المحذدة:5جذول 
 (.3115/3114-43/0442خالل الفترة ) السراعى الخاص لالضتثمار

2.27* معنوية عند مستوى   2.23** معنوية عند مستوى   
( بالممحق.6)  الجدول رقمالمصدر :نتائج التحميل االحصائى لبيانات   

 

محذدة ال معامالث االرتباط البطيط بين مجموعت المتغيراث المطتقلت الثالثت :4جذول 
 (.3115/3114-43/0442خالل لفترة )  لالضتثمار السراعى الخاص 

2.27* معنوية عند مستوى   2.23** معنوية عند مستوى   
( بالممحق6)  الجدول رقممصدر :نتائج التحميل االحصائى لبيانات ال  

 
معامالث االرتباط البطيط بين مجموعت المتغيراث المطتقلت الرابعت المحذدة  :2جذول 

 (.3115/3114-43/0442لالضتثمار السراعى الخاص   خالل الفترة )

2.27* معنوية عند مستوى   2.23** معنوية عند مستوى   
 ( بالممحق6)  الجدول رقمالمصدر :نتائج التحميل االحصائى لبيانات 

لمتغيراثا هـ ص  هـ0ش  هـ3ش  هـ3ش  هـ3ش  هـ4ش  هـ5ش  هـ4ش   

هـ0ش  .124 0 -.052 -.120 -.144 .005 .122 -.112 

هـ3ش  -

.231-
**

 

-.052 0 .504
**

 .434
**

 -.252-
**

 

-.244-
**

 

-.203-
**

هـ2ش   -

.544-
**

 

-.120 .504
**

 0 .244
**

 -.451-
*
 -.514-

**
 

-.440-
**

هـ3ش   -

.440-
**

 

-.144 .434
**

 .244
**

 0 -.420-
**

 

-.454-
**

 

-.450-
**

هـ4ش   .440
**

 .005 -

.252-
**

 

-.451-
*
 

-.420-
**

 

0 .420
**

 .432
**

 

هـ5ش  .515
**

 .122 -

.244-
**

 

-.514-
**

 

-.454-
**

 

.420
**

 0 .441
**

 

هـ4ش  .445
**

 -.112 -

.203-
**

 

-.440-
**

 

-.450-
**

 

.432
**

 .441
**

 0 

لمتغيراثا هـ ص  هـ0ش  هـ3ش  هـ3ش  هـ3ش  هـ4ش  هـ5ش  هـ4ش   

هـ0ش  .224 0 -.305 -

.414-
*
 

-

.452-
**

 

.324 -.133 -.323 

هـ3ش  -.232-
**

 

-.305 0 .434
*
 .223

**
 -.430-

*
 

-

.543-
**

 

.455
**

 

هـ2ش  -.303 -.414-
*
 .434

*
 0 .244

**
 -.030 -.342 .452

**
 

هـ3ش  -.412-
**

 

-.452-
**

 

.223
**

 .244
**

 0 -.333 -

.411-
*
 

.403
**

 

هـ4ش  .412
**

 .324 -

.430-
*
 

-.030 -.333 0 .224 -.004 

هـ5ش  .431
**

 -.133 -

.543-
**

 

-.342 -

.411-
*
 

.224 0 -.531-
**

هـ4ش   -.412-
*
 -.323 .455

**
 .452

**
 .403

**
 -.004 -

.531-
**

 

0 

لمتغيراثا هـ ص  هـ0ش  هـ3ش  هـ3ش  هـ3ش   

هـ0ش  .223
**

 0 -.434-
**

 .414
**

 .442
**

 

هـ3ش  -.231-
**

 -.434-
**

 0 -.422-
*
 -.224-

**
هـ2ش   .412

**
 .414

**
 -.422-

*
 0 .224 

هـ3ش  .431
**

 .442
**

 -.224-
**

 .224 0 

1.000 


