
Annals of Agric. Sci., Moshtohor                                                       ISSN 1110-0419 

Vol. 58(1) (2020), 169  – 178                                          https://assjm.journals.ekb.eg 

   
 

 كفاءة االستثمار الزراعي في تمويل اإلنتاج الزراعي المصري
 رقية حسن جبر

 جامعة الزقازيق –كلية الزراعة  –قسم االقتصاد الزراعي مدرس ب
Corresponding Author: rokaiahgabr@yahoo.com 

 
 الملخص

 القريض دراستة توير يذلك من خال   يمصتر ستتممار الزراعي يي تميي  انتتا  الزراعي اللبحث بصتةة سستاستية دراستتة كةا   االاستتدد  ا
لبتك الزراعى على المتعاملين، يقياس تأمير القريض الممتيحة من ا يعدد جا ييقا لآل الزراعية لألتشتتتتتتتتوة المصتتتتتتتتري الزراعي البتك من الممتيحة

قياس الزراعية، ي  ستتتمماراتاال على المؤمر  العيام  سهم ستتتممارات القيمية، يتحديدات الزراعية يسهميتدا بالتستتبة لالستتتممار توير االي  انتتا  الزراعي،
 .(5002-5002الةتر  ) خال  المصري القواع الزراعي تمييي  يالزراع ستمماراال كةا   االستممار الزراعي، يقياس دير

زراعي يي مصر، ستممار الاعتمد البحث يي تحقيق األهدا  السابقة على سساليب التحلي  اليصةي يالكمي، ياستخدام معايير قياس كةا   اال 
متشير  البياتات ال اعتمد البحث علىي  المتعدد الصاعد. انتحدار التدريجيالمتعدد يتحلي  ديمار، يتحلي  انتحدار  -يتم استخدام تميذ  هاريد

ستصالح األراض  المركزي القرار يالبتك اتخاذ يدعم المعليمات مركزي التخويو،  يزار ي  ،ييغير المتشير  من التشرات الستيية ليزار  الزراعة يا 
 المصري. الزراعي ، يالبتكيالمصر 

زياد  قيمة  يمع، ييبين الدخ  الزراع ييجيد عالقة وردية بين القريض الممتيحة من البتك الزراع إليدا البحثي تيصتتتتتتتت  سهم التتائج الت من
 ستتتتتتتتتمماراتا على تأميًرا المتغيرات انقتصتتتتتتتتادية سكمر سن اتضتتتتتتتت كما مليار جتيه.  05.1القريض بمقدار مليار جتيه يزداد الدخ  الزراعي بمقدار 

 الزراعية القريض زياد  . حيث معالزراعية األجير متيستتتتوالرب  الزراعي ي ي  الزراعية القريض يه (5002-5002) الةتر  خال  الزراعي القواع
الزراعي  ستتتتتتمماراال لزياد  يؤدي جتيه مليار الزراعي الرب  جتيه، يبزياد  مليار 0.02بحيالي  الزراعي القواع ستتتتتتمماراتا لزياد  يؤدي جتيه مليار
بتقدير معد  التمي  مليارجتيه. .0.0حيالي  الزراعي لزياد  انستتتتممار يؤدي جتيه مليار األجير الزراعية جتيه. يبزياد  متيستتتو مليار 1..0 حيالي

، بمتيستتتتتتتو هتدستتتتتتتي 5002يي  2.1، يحد سقصتتتتتتى بلغ تحي 5000يي  2.0 -جمالي تبين سته ترايح بين حد سدتى بلغ تحي يي القواع الزراعي ان
بقياس مؤشترات كةا   االستتممار الزراعي ستيا  معد  االستتممار الزراعي سي العائد عليه سي مضتاع  االستممار خال  يتر  الدراستة.  0.01قدر بتحي

   ا   االستممار الزراعي.الزراعي يمعام  التيون يمعام  التكمي  الرسسمالي سشارت جميعدا لمبيت كة
 

 تتا  الزراعي.ان - تميي  – الزراعي -ستمماراال -كةا  :  الكلمات اإلفتتاحية

 المقدمة
 ستتتتمماراتيتعتبر اال ر األميا  بالقدر الكايي الستتتتغال  ميارد المجتمع المادية يالبشتتترية،يمجتمع تيي يدا  التشتتتاو االقتصتتتادي يي سآيتولب 

 يكةا   حجم على  كبير  بدرجة الزراعية التتمية ستتياستتات تجاح حيث يتيق  مصتتر، يي الزراعية التتمية برامج لتتةيذ الالزمة األستتاستتية اليستتائ  سحد
 التغيرات إحداث يي ييعا  دير هام لدا االستتتتممارات سن متولق من يذلك بالديلة، المختلةة قتصتتتاديةاال القواعات بين ستتتتممارات المتاحةاال تيزيع

  (.8002، الجندي)القيمي  قتصادلال الديكلية
 الزراعة قواع ييالتميي   يقتصتتر ال ياألتشتتوة. القواعات كاية يي التتمية إحداث ىعل تستاعد التي األستتاستية العتاصتتر سحد التميي  ييعتبر

تميي   يي الريةية المدخرات يتة يال الستتتتتكان، معيشتتتتتة مستتتتتتي  ريع يبالتالي المجتمع تتمية يي يضتتتتتاس يستتتتتاهم ب  يقو يالزراع القواع تتمية ىعل
 المختلةة التمييلية المؤستتتستتتات يتتتيع .(8002أمين وعبدالفتاح، )ي الزراع القواع خصتتتائ  لىإ يرجع يذلك ياالستتتتممارية ةيالزراع المشتتتريعات

 المصتتتتري يالزراع يالبتك المحلية، التتمية يصتتتتديقستتتتابقا   للتتمية يانجتماع يالصتتتتديق البريد يصتتتتتديق ستتتالميةيان التجارية البتيك متدا يالتي
 انقراض يي المتخصتتتتت  البتك يهي ،يالزراع انتتا  تتمية يي هام بدير يقيم ييبالتال المصتتتتتري الري  داخ  الجغرايي االتتشتتتتتار ميز  له يالذي
 يمن المتعاملين من يالمدخرات اليدائع يقبي  يالمحل ياندخار  ياليع يتشتتتتتتتتر المصتتتتتتتتريية بالعمليات يالقيام الزراع بإقراض يقيم حيث يالزراع

 .(8002خالد، )ة يالزراع انقتصادية التتمية سج  من يسعضائدا التعايتية الجمعيات
 تياير يعلى المالئم ستتتتممارمتاخ اال على ستتتتمماراال معد  ييتيق  ،مصتتر يالزراعية يتعتبر االستتتممارات من سهم يستتتائ  تتةيذ برامج التتمية 

 بدين تياير التتمية تحقيق يمكن ال حيث يالمعليماتية األستتاستتية ةيالبتي يالتستتييقية يالميردية الةتية العيام  يتيير من تشتتريعات له المشتتجعة العيام 
 الدخ  تمي زياد  معدالت يي ستتتتتمماراتاال دير يعزز ستتتتتمماريةاال زياد  األتشتتتتوة يإن يبالتال ،(0991حسيييين، ) االستتتتتممارات من متاستتتتب قدر
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 0202(  1)  85مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

الرئيستتتتية  الدعائم سحد الخا  القواع ، ييعتبريقتصتتتتاددا  االاآل معد  زياد  إلى ييؤد مما المجتمع يي زياد  اندخار على يتعكس ييالذ يالقيم
 .(8000 ،عبدالمنعم) يالمصر  لالقتصاد ركيزتين سساسيتين العام القواع مع ييشك  يالمصر  لالقتصاد

 مشكلة البحث
يجدة ستتتتتتتتتممارات الماالحجم التميي  ي كةاية اتخةاض حجم المدخرات الزراعية يعدم سهم العقبات التي تياجه القواع الزراعي المصتتتتتتتتري هي  من

التتدختت  من  %2.1 مليتتار جتيتته بتستتتتتتتتتتتتتتبتته تممتت  تحي 2..50 يحيال 5002عتتام  يك الزراعتتتالمقتتدم من الب التمييتت  حجم بلغلقوتاع الزراعتتة، حيتتث 
ث حيالميجدة للقواع الزراعي مقارتة بالقواعات األخر  ستتتتتممارات اال تخةاض حجماكما تبين سيضتتتتا  .(8009، المصيييري يالزراع البنك) يالزراع

 2.2تحي خا  ي  مليار جتيه استتتتتتتممار زراعي 7إلى مليار جتيه ميزعة  02.2 يحيال 5002عام  بلغت إجمالي قيمة االستتتتتتتممارات لقواع الزراعة
 تحيي ستتتتتتتتتممار القيمي العام، من اال % 2.7ستتتتتتتتتممار القيمي الخا ، يتحي من اال %2.9  تحي بتستتتتتتتتبة تمم  عام  زراعيمليار جتيه استتتتتتتتتممار 

اض حجم التميي  ةة جدا مما يد  على اتخيهي تستتب ضتتئيل (،8009ة واإلحصيياء، )الجهاز المركزي للتعبئة العام انجماليمار مستتتمن اال 2.2%
 الذي الدير سهمية مع تتياكب ال تداس على عالي به،  يالتديضؤمر بالستتتتتتلب على كةا   هذا القواع مما ي يالزراعجدة للقواع ستتتتتتتممارات المي ياال
 .خاصة المستدامة بصةة الزراعية يالتتمية عامة بصةة مصر يي المستدامة التتمية االقتصادية يي الزراعي القواع يلعبه نس يجب

  البحث أهداف
قيق األهدا  يذلك من خال  تح ،(5002-5002الةتر  ) خال  يمصر تتا  الزراعي التميي  انستممار الزراعي يي كةا   اال هديت الدراسة قياس

 :التالية
  .المتعاملين يعدد جا ييقا لآل الزراعية لألتشوة المصري الزراعي البتك من الممتيحة القريض دراسة توير -0
  ي.على انتتا  الزراع الزراعيمتيحة من البتك قياس تأمير القريض الم -5
  .ستممارات القيميةستممارات الزراعية يسهميتدا بالتسبة لالدراسة توير اال -9
  .الزراعية ستمماراتاال على المؤمر  العيام تحديد  -1
   ستممار الزراعي.كةا   اال قياس -2
   .ديمار( -تميذ  )هاريد ستخدامبا يالقواع الزراع تمي يي يالزراع ستمماراال قياس دير -2
 

 الطريقة البحثية:
، يمصر العي ستممار الزرااعتمد البحث يي تحقيق األهدا  السابقة على سساليب التحلي  اليصةي يالكمي، ياستخدام معايير قياس كةا   اال

تشير  يغير تات المعلى البيا االعتمادتم ي .يتحلي  انتحدار المتعدد يتحلي  انتحدار التدريجى المتعدد الصاعد، ديمار، -يتم استخدام تميذ  هاريد
ستصالح األراض المتشير   الزراعي ، يالبتكيالمصر  يالمركز  القرار يالبتك اتخاذ يدعم المعليمات مركزي التخويو،  يزار ي  ،يمن يزار  الزراعة يا 
 .المصري

 النتائج والمناقشة:
-8001الفترة ) مصر خالل يف المتعاملين وعدد جالوفقا لآل الزراعية لألنشطة المصري الزراعي البنك من الممنوحة القروض أوال: تطور

8009) 

من إجمالي  %91.79يالقريض متيستتتو األج  يالتي تمم   %25.02( سن ك  من القريض قصتتتير  األج  يالتي تمم  5ي )( 0) جديليتضتتت  من ي
تأخذ اتجاه متزايد معتيي إحصتتتتتتتائيا، بيتما القريض وييلة األج  يالتي  (5002 – 5002القريض المقدمة من البتك الزراعي المصتتتتتتتري خال  يتر  الدراستتتتتتتة )

مليار  0.19من إجمالي القريض تأخذ اتجاه متتاق  معتيي. يمحصتتتتتتتتلة ذلك اتجاه متزايد معتيي نجمالي القريض المقدمة بمقدار  %9.50ال تمم  ستتتتتتتتي  
 مليار جتيه. 05.11 من متيسودا الستيي يالمقدر بحيالي %2.52جتيه ستييا، سي بحيالي 

من المتيستتتتتتتتتو  %0.20سل  مزارع سي حيالي  000يعلى الجاتب اآلخر يتضتتتتتتتتت  تتاق  عدد المستتتتتتتتتتةيدين من القريض ستتتتتتتتتتييا بأكمر من 
مليين، يهي سمر هام يستتتلزم دراستتته لمعرية سستتباب عزي  الزراع عن التعام  مع البتك الزراعي المصتتري ه  ألستتباب داخ   5.95يالمقدر بحيالي 

 تعامالت البتك سم تياير بدائ  لإلقراض.
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 0202(  1)  85مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 (5002-5002الةتر  ) خال  المتعاملين يعدد جا ييقا لآل الزراعية لألتشوة المصري الزراعي البتك من الممتيحة القريض توير: (0) رقم جدول

 السنوات

قروض قصيرة 

 األجل )مليار جنيه(

قروض متوسطة 

 األجل)مليار جنيه(

قروض طويلة 

جملة  األجل)مليار جنيه(

القروض 

)مليار 

 جنيه(

% 

عدد 

 المستفيدين

 باأللف

% 

الدخل 

الزراعي 

)مليار 

 جنيه(

نسبة 

قيمة 

القروض 

إلى قيمة 

الدخل 

 الزراعي

 % القيمة % القيمة % القيمة

5112 6.39 5.51 2.91 4.49 0.01 0.17 9.31 4.99 3285 9.45 112.46 8.28 

5112 6.58 5.68 3.61 5.57 0.01 0.17 10.2 5.46 3397 9.77 118.46 8.61 

5117 6.87 5.93 3.92 6.05 0.01 0.17 10.8 5.78 3013 8.67 119.78 9.02 

5112 7.08 6.11 3.92 6.05 0.03 0.50 11.02 5.90 2168 6.24 131.40 8.39 

5112 11.27 9.73 9.61 14.82 0.16 2.64 21.04 11.27 1884 5.42 127.06 16.56 

5101 4.46 3.85 1.56 2.41 0.01 0.17 6.03 3.23 1475 4.24 133.34 4.52 

5100 5.38 4.64 3.1 4.78 0.09 1.49 8.57 4.59 1397 4.02 151.69 5.65 

5105 5.33 4.60 2.34 3.61 0.12 1.98 7.8 4.18 1319 3.79 154.83 5.04 

5102 5.00 4.32 2.05 3.16 0.19 3.14 7.24 3.88 1164 3.35 156.45 4.63 

5102 5.45 4.70 1.76 2.71 0.54 8.91 7.75 4.15 1085 3.12 162.10 3.88 

5102 8.20 7.08 2.8 4.32 0.47 7.76 11.47 6.14 1008 2.90 072971 6.38 

5102 5.60 4.83 3.5 5.40 0.47 7.76 9.57 5.12 2642 7.60 021921 5.02 

5107 11.95 10.31 7.42 11.45 1.23 20.30 20.6 11.03 3210 9.23 512921 10.11 

5102 13.63 11.76 8.46 13.05 1.41 23.27 23.5 12.58 4001 11.51 507921 10.81 

5102 12.68 10.94 7.87 12.14 1.31 21.62 21.86 11.70 3721 10.70 232.51 9.40 

 *7.17 159.45 *5.99 2318 *6.05 12.42 *2.07 0.40 *5.68 4.32 *6.23 7.72 المتوسط

  9المتوسط السنوي للنسب المئوية تم حسابه كمتوسط هندسي 

 .متفرقة عدادأ ،السنوي حصائياإل الكتاب ،حصاءواإل العامة للتعبئة المركزي الجهاز  -١        من وحسبت جمعت :المصدر

  .منشورة غير بيانات ،حصاءاإل دارةإ سجالت ،المصري الزراعي البنك  -٢

 
 يي المتعاملين يعدد جا ييقا لآل الزراعية لألتشوة المصري الزراعي البتك من الممتيحة معادالت انتجاه الزمتى لتوير القريض :(8جدول رقم )

 (5002-5002الةتر  ) مصر خال 
 البيان

رقم 

 المعادلة

 المعادلة

 هـ= أ+ب سهـص

 المتوسط

 العام

 متوسط معدل

  (0) التغير السنوى% 
2R Fc 

 0 األجلقروض قصيرة 
 هـس 19220+29202=هـص

                  (5902*) 
7975 2922 195222 2922* 

 5 قروض متوسطة األجل
 هـس 19512+59222=هـص

                  (5902 *) 
2925 2922 190520 2922* 

 2 قروض طويلة األجل
 هـس 19122+19221-=هـص

                  (-2922 **) 
1921  5292 197210 52925** 

 2 إجمالي القروض
 هـس 19222+79022=هـص

                  (5952*) 
05922 2952 195225 2917** 

 2 عدد المستفيدين بالقروض
 هـس 509057+ 502292=هـص

                  (5922**) 
5202 1920 195112 7917** 

 (29999،02، 5، 0) الزمن حيث: متغير هـس: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة      هـص

 9 1910معنوى عند مستوى  ⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰      1912معنوى عند مستوى  ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰              المحسوبة( القيم ما بين األقواس = )ت 

 (x   β/()011متوسط معدل التغير السنوي = ) (0)
 (09)( باستخدام بيانات الجدول SPSS ver. 25: حسبت بواسطة برنامج التحليل اإلحصائى )المصدر

 (8009-8001خالل الفترة ) يمصر ال الدخل الزراعيعلى  ي: تأثير القروض الممنوحة من البنك الزراعثانيا  

-5002خال  الةتر  ) يقيمة انتتا  الزراع يإلى إجمال ييقدمدا البتك الزراع ي( سن تستتتبة مستتتتاهمة قيمة القريض الت0) تيضتتت  تتائج الجدي 
(، يلكن بداية من عام 5002-5002التستتتتبة قد تبدي مستتتتتتقر  يمرتةعة خال  الةتر  )حيث يتضتتتت  من الجدي  سن  ( مرت بعد  مراح  مختلةة5002
هذه الزياد  األخير  قد  .5007خر  بداية من عام سالزياد  مر   ، مم بدست هذه التستتتتتتتبة يي5002عام  ست هذه التستتتتتتتبة يى انتخةاض حتىدب 5000

، لتق  تبعية بتك التتمية ياالئتمان 5002لستتتتتتتتتتتة  1.حيث صتتتتتتتتتتدر القاتين رقم  يحدمت على بتك التتمية يانئتمان الزراع يالتغييرات الت تياكب معت
 سيلدا التعاقد مع مكتب خارجي لتعدي  التظام األستتتاستتتيعاد  هيكلة البتك، إستتتبي   يتم اتخاذ عد  خويات يي ، يالمصتتتر  يإلى البتك المركز  يالزراع

 ي، الذ  يسر المصري يالبتك الزراع، تحت اسم ي شتك  شتركة مستاهمة مصرية، ياتخاذ إجرا ات دمج بتكي بحري يقبليتك إلى بتك قواع عام يللب
 .(م8002،الجريدة الرسمية) 5007ي  مارس ساسمه ييقا للقاتين بداية من 

http://www.akhbarak.net/tags/90192-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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تضتتتتتتتتتتتتتت  يجيد عالقتتة ورديتة بين القريض الممتيحتة من البتتتك ي يالزراع التدخت  على يبتدرستتتتتتتتتتتتتتة تتأمير القريض الممتيحتة من البتتك الزراع
 (.2هي ميض  بالمعادلة رقم )كما  يالزراع الدخ يبين  يالزراع

Yi = 51.61 + 12.14 Xi                                                                                 )2( معارلة رقم 

                        * (5952)  

R2 = 195222        R = 19222        F = 2952 * 

 حيث أن:
iY :يي الستة  الدخ  الزراعي بالمليار جتيهi. 
iX يي الستة : القريض المقدمة من البتك الزراعي بالمليار جتيهi. 

 . 0.02 معتيية معتي  عتد مستي   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰
لقريض بمقدار مليار جتيه سته مع زياد  قيمة ا ييعت ايهذ 05.21 نتحدار الخوى البستتتتتتيو سن قيمة معام  انتحدار بلغتدلة ااتضتتتتتت  من معي

 0.5521، كما بلغت قيمة معام  التحديد 0.02 معتيية عتد مستتتتتتي  جتيه يهذه الزياد  معتيية إحصتتتتتائيامليار  05.1بمقدار  يالزراع يزداد الدخ 
يمقدار  يالزراع الدخ زياد  قيمة  ي( قد ستتتتتتتتاهمت ي5002-5002خال  الةتر  ) المصتتتتتتتتري ين قيمة القريض المقدمة من البتك الزراعس ييعت ايهذ

55.21% . 
 يمن البتك الزراع خةاض تستتتتبة مستتتتاهمة القريض المقدمة( ات0ستتتتبق تتيحتان مختلةتان يلكتدما متةقتان يقد اتضتتتت  من الجدي  )  مما تضتتتتيي

 الدخ ين تحستتتتتتتتتيي  ييؤكد على سهمية البتك الزراع هذامعتي ، ي  يالزراع الدخ ر القريض على ياليقت اتضتتتتتتتتت  تأم ذات ي، يييالزراع لدخ ا يي
 .قريض المقدمة للمزارعين يتسدي  إجرا ات الحصي  على هذه القريضته من خال  زياد  الممساه تسبةيجب زياد  ، ييالزراع

 
 (8009-8001ستثمارات القومية خالل الفترة )ات الزراعية وأهميتها بالنسبة لال: تطور اإلستثمار ثالثا

يبالتالي انجمالي بزيادات معتيية إحصتتتتائيا خال  يتر  الدراستتتتة، زياد  ك  من االستتتتتممار القيمي العام يالخا  ( 1)( ي 9) جديلي يتضتتتت  من
من إجمالي متيستتتو االستتتتتممار القيمي لةتر   % 0..27، بيتما متيستتتو االستتتتتممار الخا  يمم  % 15.02ييمم  متيستتتو االستتتتتممار العام حيالي 

 .  مليار جتيه 7...09الدراسة يالمقدر بحيالي 
س االتجاه بالزياد  المعتيية إحصتتتتائيا لالستتتتتتممار الزراعي العام يالخا  يانجمالي، يسيضتتتتا تستتتتبة مستتتتتاهمة تة يعلى جاتب االستتتتتممار الزراعي

   مليار جتيه يقو. 2..7من إجمالي االستممار الزراعي المقدر بحيالي  %22.27يالخا   %10.99القواع العام تمم  حيالي 
 

  (  5002-5002مصر خال  الةتر  ) ستممارات القيمية ييبالتسبة لالا ستممارات الزراعية يسهميتدتوير اال(: 2جدول رقم )

 السنوات
 ستثمار الزراعي )مليار جنيه(اال ستثمار القومي )مليار جنيه(الا

 من اإلجمالي%  اإلجمالي ن الخاصم%  خاص من العام % عام اإلجمالي خاص عام

2005 44.3 41.1 85.4 2.8 6.3 3.8 9.1 6.6 7.7 
2006 42.6 57.2 99.8 2.4 5.7 4.5 7.9 6.9 6.9 

2007 44.6 74.7 119.3 1.9 4.2 4.1 5.5 6.0 5.0 

2008 49.9 91.4 141.2 2.0 4.1 3.7 4.0 5.7 4.0 

2009 68.2 64.0 132.2 1.8 2.7 2.8 4.3 4.6 3.5 

2010 66.9 80.7 147.7 1.8 2.7 2.4 3.0 4.3 2.9 

2011 53.0 86.0 139.0 2.0 3.8 2.2 2.5 4.2 3.0 

2012 53.6 88.9 142.5 1.6 2.9 1.6 1.8 3.1 2.2 

2013 53.1 80.7 133.9 1.6 3.1 3.0 3.7 4.6 3.5 

2014 58.6 82.1 140.7 2.2 3.8 4.0 4.8 6.2 4.4 

2015 60.7 81.0 141.6 3.1 5.1 5.2 6.4 8.3 5.9 

2016 61.3 84.2 145.4 5.2 8.4 6.1 7.3 11.3 7.8 

2017 72.4 94.7 167.1 5.3 7.4 8.1 8.6 13.5 8.0 

2018 74.3 98.2 172.5 6.9 9.2 9.4 9.6 16.3 9.5 

2019 75.3 99.5 174.7 7.0 9.3 9.5 9.7 16.5 9.6 

 .065*  7.86 .245*  4.69 4.79* 3.17 138.87 80.29 58.59 المتوسط

معدل 

 النمو

3% 5% 4% 5% 2% 5% 0% 5% 1% 

  .المتوسط السنوي للنسب المئوية تم حسابه كمتوسط هندسي 

 حسبت من  الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجية، الكتاب اإلحصاء السنوى، أعداد متفرقة9 المصدر:
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 (5002-5002مصر خال  الةتر  )معادالت االتجاه الزمتي العام لتوير االستممارات القيمية يالزراعية يي (: 4جدول رقم )
 المتغيرات

رقم 

 المعادلة

 المعادلة

 هـ= أ+ب سهـص

 متوسط معدل

 (0) التغير السنوي% 
2R Fc 

 االستثمار القومي

 7 عام
 هـس  0927+    25972=   هـص

          (2972**)       (290)** 
2927 1922 52912** 

 2 خاص
 هـس 5977+     22902=   هـص

          (01922**)     (2920)** 
2922 1920 51925** 

 2 اإلجمالي
 هـس   2972+      011922=   هـص

        (02921**)    (2922)** 
2920 1977 25922** 

االستثمار 

 الزراعي

 01 عام
 هـس   1925+      1922=   هـص

         (1925)      (2912)** 
01902 1922 02972** 

 00 خاص
 هـس   1922+       0922=   هـص

         (0920)     (2921) ** 
5927 1922 05952** 

 05 اإلجمالي
 هـس  1975+       5902=   هـص

          (0952)    (2920) ** 
2900 1922 02922** 

 (29999999999999999999،02، 5، 0: متغير الزمن حيث) هـس: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة           هـص

 9 1910معنوى عند مستوى  ⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰المحسوبة (                  ت القيم ما بين األقواس = )

 (x   β/()011متوسط معدل التغير السنوي = ) (0)

 (29) : جمعت وحسبت من بيانات الجدولالمصدر

 

 (:5002-5002الةتر  ) خال  المصرية الزراعية االستممارات على المؤمر  العيام  سهم :رابعا
يةترض تأميرها على االستتتتتتتتتتممار الزراعي، يهي ، يك  من المتغيرات التةستتتتتتتتتيرية يالتي (Y)قدرت العالقة بين االستتتتتتتتتتممار الزراعي كمتغير تابع 

 ستتتتتتعر الةائد  على القريض الزراعيةي  X)4( القريض الزراعيةي  X)3(الياردات الزراعية ي   X)2( الصتتتتتتادرات الزراعيةي  X)1( الدخ  الزراعي جماليإ
)5(X  المستتتتتاحة المحصتتتتتيلية ي)6(X  عدد العاملين بالزراعةي )7(X  يالرب  الزراعي)8(X  سجير العمالة الزراعية ي)9(X. تم التيصتتتتت  للصتتتتتير  الخوية 

 :09المعادلة  يي
Yi = 3.12 +0.05 X1i+ 0.28 X2i - 0.02 X3i+ 0.93 X4i– 1.2 X5i + 3.82 X6i+ 7.06 X7i+ 0.15 X8i+ 0.09 

X9i)02( معادلة رقم                                                                               

    (1.2)   (1.69)        (1.52)        (-0.83)      (4.98)**    (-1.18)     (1.19)       (1.42)       (3.59)**   (5.68)**  

 R = 0.905       R2 = 0.819    R2= 0.701       F = 13.79** 

 0.00** معتي  إحصائبا عتد مستي  معتيية 

 الحصي  سمكن ذكرها السابق للمتغيرات التةسيرية المتعدد المرحلي انتحدار تحلي  بإجرا ، ي إحصائياً  الخوى التميذ  معتيية تأكد يقد
 :(01معادلة )ال على

Yi = 00.20 +0.02 X4i + 0.84 X8i + 0.02 X9i                                      (             02) رقم معادلة                        

(4.21)  ** (3.58)      ** (6.41)         ** (3.31)  **  

 R = 0.954       R2 = 0.91    R2= 0.805       F = 26.02** 

 :سن حيث
iY يي الستة ستممار الزراعى = االi.  
i4X يي الستة = القريض الزراعيةi. 

8iX يي الستة  ي= الرب  الزراعi. 
9iX  =يي الستة  سجير العمالة الزراعيةi. 

 0.00** معتي  إحصائبا عتد مستي  معتيية 
 (5002-5002الةتر  ) الزراعي خال  القواع ستتتمماراتا على تأميًرا قتصتتاديةالمتغيرات اال سكمر سن يتضتت  عددتدار المج تحلي  انتحيمن تتائ

جمالي  الزراعية، القريض يه  المتوق مع تتةق جميعدا سن اتضتتتتتتتتتت  حيث .الستتتتتتتتتتتة الحالية يي الزراعية األجير متيستتتتتتتتتتوي  ،يالزراع الدخ  يا 
يهي تأمر ذي داللة إحصتتتتائية  %0.21.ممارات الزراعية خال  يتر  الدراستتتتة بمقدار ستتتتتر على االيالتأم ييرات ي، يقد ستتتتاهمت هذه المتغيانقتصتتتتاد

 .52.002بلغت  ييقيمة   المحسيبة يالت 021..0بلغت  يوبقا لقيمة معام  التحديد المعد  يالت 0.00 معتييةعتد مستي  
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 بزياد  سته يس ،0.02ث بلغت قيمة معام  انتحدار حيالى ستتتتتتممارات الزراعية حدية بين القريض الزراعية يبين االكما تبين يجيد عالقة ور  
معتيية عتد مستتتتستتتتتي  ، يكاتت هذه العالقة جتيه مليار 0.02ي بحيال الزراعي القواع ستتتتتمماراتا إلى زياد  ذلك سد  جتيه مليار الزراعية القريض
 .0.00 معتيية
 بزياد  سته يس ،1..0ستتتتتتتتممارات الزراعية حيث بلغت قيمة معام  انتحدار حيالى يبين اال ين الرب  الزراعتبين يجيد عالقة وردية بيكذلك  

دية بين األجير الزراعية يبين تبين يجيد عالقة ور  يكذلك .جتيه مليار 1..0 يحيال يالزراع ستتتتتتمماراال زياد  إلى سد  جتيه مليار الرب  الزراعي
 ستتتتممارزياد  اال إلى سد  جتيه مليار األجير الزراعية بزياد  متيستتو سته يس ،.0.0 حياليغت قيمة معام  انتحدار ممارات الزراعية حيث بلستتتاال

 .مليارجتيه .0.0 يحيال يالزراع
 

 (5002-5002الةتر  ) خال  مصر يي الزراعية االستممارات على المؤمر  العيام  سهم :(1) جدول

 السنوات
 عدد العاملين

 )مليون عامل( بالزراعة

 يجمالإ

الدخل 

 يالزراع

)مليار 

 جنيه(

القروض 

 الزراعية

)مليار 

 جنيه(

 الربح

 يالزراع

 )مليار جنيه(

أجور  

العمالة 

 الزراعية

)مليار 

 جنيه(

 )%( سعر الفائدة

قيمة 

الواردات 

 الزراعية

)مليار 

 جنيه(

قيمة 

الصادرات 

 الزراعية

)مليار 

 جنيه(

المساحة 

 المحصولية

 فدان( ألف)

2005 7.37 112.46 9.31 68.22 0.76 8.71 23.17 27.11 14.010 

2006 7.69 118.46 10.2 77.98 1.43 8.92 26.03 28.37 14.235 

2007 8.19 119.78 10.8 73.57 13.82 9.30 35.45 55.30 14.423 

2008 8.34 131.40 11.02 79.68 13.06 7.25 48.62 105.99 14.422 

2009 8.16 127.06 21.04 88.24 13.74 6.23 48.52 213.95 14.53 

2010 7.94 133.34 6.03 95.66 13.55 5.90 65.94 192.56 14.57 

2011 8.35 151.69 8.57 92.99 13.39 5.87 87.33 444.51 15.05 

2012 7.95 154.83 7.8 100.10 13.79 5.34 92.36 382.35 14.43 

2013 8.45 156.45 7.24 94.58 29.97 5.34 94.88 462.06 15.5 

2014 8.48 162.10 7.75 96.35 38.98 6.23 99.23 431.64 15.42 

2015 7.83 072971 11.47 162.58 56.01 8.47 98.45 420.38 15.6 

2016 7.84 021921 9.57 158.20 42.20 8.52 115.09 454.61 15.71 

2017 7.80 512921 20.6 164.10 55.10 9.13 234.55 989.81 15.8 

2018 7.92 507921 23.5 166.20 62.10 10.20 272.91 1290.84 15.5 

2019 8.47 232.51 21.86 177.83 66.45 10.91 318.89 1591.24 15.7 

 14.99 472.71 110.76 7.75 28.96 113.09 6.67 159.45 8.05 المتوسط

 :من جمعت :المصدر

    www.idsc.gov.eg  االنترنت شبكة على التخطيط وزارة موقع،  متفرقة أعداد للخطة، السنوية المتابعة تقارير ، التخطيط وزارة -١

  www.mop.gov.eg   االنترنت شبكة على القرار اتخاذ ودعم المعلومات مركز موقع -5

  9مختلفة أعداد الخارجية، للتجارة والسنوية الشهرية النشرة حصاء،واإل العامة للتعبئة يالمركز الجهاز -٣

  مختلفة9 أعداد االقتصادية، النشرة ،يالمصر يالمركز البنك -٤

 9منشورة غير بيانات ، واالئتمان حصاءاإل إدارة سجالت ،يالزراع واالئتمان للتنمية يالرئيس البنك -٥

 9مختلفة أعداد ،يالزراع القطاع من الدخل تقديرات نشرة واإلحصاء، العامة للتعبئة يالمركز الجهاز -٦

 

 (:8009-8001خالل الفترة ) المصري يستثمار الزراعاالكفاءة  معايير: خامسا
د  يتتا  القواع يحد  ياحد . إتةاقه على القواع الزراعي لزياد  قيمة إتةتاق االستتتتتتتتتتتتتتتممتاري الالزم يعتي مقتدار ان معيدل االسيييييييييتثميار الزراعي:  -0

 :(8002أمين وعبدالفتاح، ) اتخةاض قيمته عن الياحد الصحي  على كةا   االستممار الزراعي يالعكس صحي . يحسب من القاتين التالي
 

 انستممارات الزراعية إجمالي معد  انستممارالزراعي =
 الزراعي إجمالي التاتج المحلي

     
،  0.09بقيمة بلغت تحي  5005، بأدتى قيمة له يي  0.07سن متيستتتتتتو معد  االستتتتتتتتممار الزراعي انجمالي بلغ تحي ( 2الجدي  ) ييضتتتتتت   

على الترتيب،  0.01،  0.09. يتةصتتتتتتتيليا بلغ متيستتتتتتتو معد  االستتتتتتتتممار العام يالخا  تحي  0.0بقيمة بلغت تحي  .500يبأقصتتتتتتتى قيمة له يي 
على  0.02،  0.01بقيمة بلغت تحي  5002ي  .500، يبأقصتتتتتتتتتتتتتتى قيمة لدما يي  0.00بقيمة بلغت تحي  5005،  5009بتأدتى قيمتة لدما يي 

    الترتيب خال  يتر  الدراسة.
د  الالزم نتتا  يحد  ياح ممارتد  هذه التتائج على يجيد كةا   يي مجم  االستتتتتتتتممارات الزراعية العامة يالخاصتتتتتتتة، يذلك التخةاض االستتتتتتتتي   

  من التاتج الزراعي. 

http://www.idsc.gov.eg/
http://www.mop.gov.eg/
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يعتي قيمة التاتج المتيلد من يحد  ياحد  من االستممار الزراعي. ارتةاع قيمته عن الياحد الصحي  يد  على  العائد على االستثمار الزراعي: -5
 :(8002أمين وعبدالفتاح، )يجيد كةا   يي االستممار الزراعي يالعكس صحي . 

 ستممارالزراعي =على اال العائد
 قيمة التاتج المحلى الزراعي

 ستممارات الزراعيةقيمة اال
 00.0، بحد سدتى بلغ تحي 07.2يتر  الدراستتتتتتتة بلغ تحي  متيستتتتتتتو ( سن العائد على إجمالي االستتتتتتتتممارات الزراعية خال 2الجدي  ) يبين       

على الترتيب  90.2،  11.2. تةصتيليا بلغ متيستو االستممارات الزراعية العامة يالخاصة تحي  5005يي  92.9، يحد سقصتى بلغ تحي .500يي 
يي  75.2، يبحد سقصتتتتتتتتتتى بلغ تحي للخا  5002يي  02.7 يتحي ، للعام .500يي  ..59لك  متدما خال  يتر  الدراستتتتتتتتتة، بحد سدتى بلغ تحي 

مة يالخاصتتتتتتتتة على الترتيب خال  يتر  الدراستتتتتتتتة. تد  التتائج الستتتتتتتتابقة على يجيد كةا   يي لالستتتتتتتتتممارات الزراعية العا 5005يي  9..2،  5009
 إجمالي االستممارات الزراعية العامة يالخاصة يذلك الرتةاع التاتج المحلي الزراعي المتيلد من يحد  ياحد  من االستممار الزراعي.

 
ييض  مقدار التغير يي قيمة التاتج المتيلد من تغير االستممار بيحد  ياحد . يد  على يجيد كةا   يي مضاعف االستثمار الزراعي:  -9

سابقة سما إذا كاتت قيمته سالبة يدذا يعتي سن االستممار يي الستة الاالستممار بالقواع الزراعي إذا ارتةع تاتجه عن الياحد الصحي ، يالعكس صحي . 
 :(8002، أمين وعبدالفتاح)تة الحالية، سي سن التاتج المحلي يي الستة السابقة سكبر من التاتج المحلي للستة الحالية. سكبر من االستممار يي الس

 ستممار الزراعى =مضاع  اال
 التغير يى التاتج المحلى الزراعي

 ستممارات الزراعيةالتغير يى اال
، 05.7بقيمة بلغت تحي  5002نجمالي االستممارات الزراعية بلغت سقصاها يي ( سن مضاع  االستممار الزراعي 2يتض  من الجدي  )      

(. تةصيليا بلغ متيسو مضاع  5002-5002خال  الةتر  ) 00.2 –، بمتيسو هتدسي قدر بتحي 2..05 –بلغ تحي  5000يبحد سدتى يي 
 5002يي  ..001خال  يتر  الدراسة. بحد سقصى بلغ تحي  على الترتيب لك  متدما 2.0-،  00.9االستممارات الزراعية العامة يالخاصة تحي 

للخا . مما يد  على تذبذب مضاع  االستممار الزراعي انجمالي  5000يي  21.9 -للعام،  5002يي  21.0-، يبحد سدتى بلغ تحي لكليدما
 .يالعام يالخا ، إال سته تيجد كةا   يي االستممار الزراعي العام خال  متيسو يتر  الدراسة

 (5002-5002خال  الةتر  ) يةمصر ر كةا   االستممارات الزراعية المعايي(: 2جدول رقم )

 السنوات

 معامل التوطن مضاعف االستثمار الزراعي العائد على االستثمار الزراعي معدل االستثمار الزراعي
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 الرأسمالي
ت

را
ما

تث
س

ال
ا

 

 
مة

عا
 ال

ية
ع

را
ز
ال

 

ت
را

ما
تث
س

ال
ا

 

 
صة

خا
 ال

ية
ع

را
ز
ال

ت  
را

ما
تث
س

ال
 ا
ى

مال
ج

إ

ية
ع

را
ز
ال

ت 
را

ما
تث
س

ال
ا

 

 
مة

عا
 ال

ية
ع

را
ز
ال

 

ت
را

ما
تث
س

ال
ا

 

 
صة

خا
 ال

ية
ع

را
ز
ال

ت  
را

ما
تث
س

ال
 ا
ى

مال
ج

إ

ية
ع

را
ز
ال

ت 
را

ما
تث
س

ال
ا

 

 
مة

عا
 ال

ية
ع

را
ز
ال

 

ت
را

ما
تث
س

ال
ا

 

 
صة

خا
 ال

ية
ع

را
ز
ال

ت  
را

ما
تث
س

ال
 ا
ى

مال
ج

إ

ية
ع

را
ز
ال

ت 
را

ما
تث
س

ال
ا

 

 
مة

عا
 ال

ية
ع

را
ز
ال

 

ت
را

ما
تث
س

ال
ا

 

 
صة

خا
 ال

ية
ع

را
ز
ال

ت  
را

ما
تث
س

ال
 ا
ى

مال
ج

إ

ية
ع

را
ز
ال

 

2005 0.042 0.057 0.099 23.814 17.547 10.103 - - - 0.424 0.612 0.518 0.896 

2006 0.034 0.064 0.098 29.371 15.664 10.216 -9.525 5.443 12.700 0.405 0.561 0.490 0.897 

2007 0.025 0.053 0.078 40.405 18.724 12.795 -12.56 -15.70 -6.978 0.298 0.391 0.355 0.733 

2008 0.025 0.046 0.071 40.020 21.632 14.042 32.700 -8.175 -10.90 0.310 0.303 0.303 0.683 

2009 0.020 0.031 0.051 50.472 32.446 19.750 -54.05 -12.01 -9.827 0.198 0.316 0.257 0.564 

2010 0.018 0.023 0.042 56.961 42.721 23.844 0.000 -29.20 -38.93 0.193 0.214 0.207 0.542 

2011 0.017 0.019 0.036 57.695 52.450 27.474 64.300 -64.30 -128.6 0.262 0.172 0.207 0.503 

2012 0.015 0.015 0.028 68.319 68.319 35.261 15.200 10.133 5.527 0.260 0.162 0.198 0.390 

2013 0.014 0.026 0.040 72.625 38.733 25.261 0.000 4.921 4.593 0.282 0.337 0.318 0.544 

2014 0.017 0.031 0.048 58.264 32.045 20.674 19.967 11.980 7.488 0.343 0.433 0.397 0.731 

2015 0.023 0.038 0.061 44.100 26.290 16.471 9.478 7.108 4.062 0.459 0.576 0.531 1.060 

2016 0.035 0.041 0.076 28.492 24.289 13.112 5.452 12.722 3.817 0.930 0.809 0.864 1.441 

2017 0.034 0.052 0.087 29.279 19.158 11.495 70.200 3.510 3.191 0.875 1.016 0.945 1.731 

2018 0.042 0.057 0.099 23.771 17.449 10.063 5.525 6.800 3.157 1.181 1.232 1.220 2.058 

2019 0.040 0.054 0.094 25.071 18.474 10.636 114.80 114.80 57.400 1.194 1.245 1.232 1.948 

 11.284 17.897 30.533 44.542 0.065 0.041 0.026 المتوسط

 
-5.136 -11.593 0.508 0.559 0.536 0.981 

 Excel 2016( وبرنامج SPSS, ver. 25( باستخدام برنامج )2و ) (2) جمعت وحسبت من بيانات جدول: المصدر

 

 

 

 

 



  رقية حسن جبر                  072

 0202(  1)  85مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

يي التاتج المحلي انجمالي ييقا لالستممارات يي هذا القواع من خال  قياس كةا   االستممار،  يعتي مد  مساهمة القواع الزراعيمعامل التوطن:  -4
 :(8002أمين وعبدالفتاح، )لدذا القواع، يالعكس صحي .  االستممار الميجهاتخةاض قيمته عن الياحد الصحي  يشير إلى يجيد كةا   يي 

 = معد  التيون
 ستممارات قواع الزراعة من انستممارات القيميةاتسبة 
 ى مصري يمالجان من قواع الزراعة من التاتج المحليالمتيلد  تسبة التاتج المحلي

 0.2( بلغ تحي 5002-5002متيسو معام  التيون نجمالي االستممارات الزراعية خال  الةتر  )( يتض  سن 2بياتات الجدي  )من خال        
بلغ متيسو معام  التيون لالستممارات الزراعية العامة يالخاصة  كما. 5005يي  0.5، يبحد سدتى بلغ تحي 5002يي  0.5، بحد سقصى بلغ تحي 
للقواع العام، ييي  5000يي  0.5، يحد سدتى بلغ تحي 5002يي  0.5د سقصى بلغ تحي على الترتيب، بح 0.2، 0.2خال  يتر  الدراسة تحي 

 .العام يالخا  االستممار الزراعي مجم  للقواع الخا . تد  التتائج السابقة على يجيد كةا   يي 5005

تصيب العام  من االستممارات الزراعية، ارتةاع قيمته عن الياحد الصحي  د  على  إلىيشير هذا المعيار معامل التكثيف الرأسمالي الزراعي:  -1
ذا كاتت قيمته سق  من الياحد الصحي  د  ذلك على سن التشاو االقتصادي مكم  للعمالة  .سن التشاو االقتصادي مكم  الستخدام رسس الما ، يا 

 :(8002أمين وعبدالفتاح، )

 = عي انجماليمعام  التكمي  الرسسمالي الزرا
 ستممارات الزراعيةاال إجمالي

 عيعدد العاملين بالقواع الزرا
 5002األيلى من عام  خال  يتر  الدراسة مي  الرسسمالي يي القواع الزراعي اتجه تحي االتخةاض( سن معام  التك2يتض  من الجدي  )        

مما يعتي سته يي هذا العام كان قواع الزراعة  .500يي  5.0سقصى بلغ تحي حد . ب.500إلى  5001، مم تزايد تدريجيا من عام 5009إلى 
مما يعتي سن قواع الزراعة كان مكم  الستخدام العمالة عن رسس  5005يي  0.1مكم  الستخدام رسس الما  عن العمالة، يحد سدتى بلغ تحي 

تةيق االستممارات الميجدة لدذا القواع. يقدر المتيسو الدتدسي لمعام  التكمي  الما  يي هذا العام يعتي زياد  عدد العاملين بالقواع الزراعي بدرجة 
 . .0.2( بتحي 5002-5002الرسسمالي الزراعي خال  الةتر  )

  دومار(:-نموذج )هارود بإستخدام القطاع الزراعى نمو يف الزراعى ستثماراال : دورسادسا
 التميذ  لدذا ياألساس يااليتراض ، الما رسس التمي يمتولبات بين العالقة إلى التظر يي المبسوة التماذ  من ديمار- هاريد تميذ  يعتبر    

يقيس هذا ، ي اليحد  تلك يي المستممر الما  رسس كمية على يعتمد كلياً  اقتصاداً  سم صتاعة سم شركة كاتت اقتصادية سيا  يحد  يأل تتا ان نس هي
 :(8000 ،عبدالمنعم)عد  التمي بالقواع الزراعي. سمر االستممارات الزراعية المتةذ  على م هذه الدراسة يي التميذ 

 = معد  التمي يي القواع الزراعي
 معد  االستممار الزراعي

 لرسس الما  المعد  الحدي
، يحد سقصى بلغ 5000يي  2.0 –( تبين سته ترايح بين حد سدتى بلغ تحي 7جمالي بالجدي  رقم )بتقدير معد  التمي يي القواع الزراعي ان     

اتض  سيضا سن معد  التمي بالقواع الزراعي التاشئ عن االستممار خال  يتر  الدراسة.  0.01، بمتيسو هتدسي قدر بتحي5002يي  2.1تحي 
، ييعتي ذلك سته  1..0، بمتيسو هتدسي قدر بتحي 5002 يي 1.2، يحد سقصى بلغ تحي 5002يي  0.9–الزراعي العام ترايح بين حد سدتى 

. بيتما ترايح معد  التمي بالقواع %1..0يإته ال بد من زياد  االستممار الزراعي العام بتسبة   %0لزياد  معد  التمي يي القواع الزراعي بتسبة 
، بمتيسو هتدسي قدر بتحي 5002يي  2.5سقصى بلغ تحي  ، يحد5000يي  0.9 –الزراعي التاشئ عن االستممار الخا  بين حد سدتى بلغ تحي 

 .% 0.10  االستممار الزراعي الخا  بتسبة يإته ال بد من زياد %0يالذي يعتي سته لزياد  معد  التمي يي القواع الزراعي بتسبة  0.10
 

  :أهم التوصيات
 ي.المعيقات من التعقيدات الريتيتية سمام المستممريين يى القواع الزراعالعم  على زياد  االستممارات الزراعية بشقيدا من خال  العم  على إزالة  -0
 تيسير الحصي  على القريض الزراعية من البتك الزراعي المصري.  -5
 لإلستصالح القابلة سيليياته، ياألراضي يترتيب يمياقعه الزراعي االستممار ييدا مجاالت ييض  الزراعي لالستممار خرائو بيضع االهتمام -9

 عليه. يكيةية الحصي  بدا المتاحة يالمرايق
 تويير دير الجداز المصريي يي تميي  انتتا  الزراعي المصري. -1
 تخةيض سعر الةائد  لتشجيع االستممارات يي المشريعات الزراعية. -2
 خةض الضرائب لتشجيع المستممرين مما يعم  على زياد  انتتا  من السلع يالخدمات. -2
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 (.500-5000التمي يي القواع الزراعي المصري خال  الةتر  ) توير معد (: 7جدول )

 السنوات
 معدل النمو في القطاع الزراعي (5)المعامل الحدي لرأس المال (0)معدل االستثمار الزراعي

 إجمالي خاص عام إجمالي خاص عام إجمالي خاص عام

2005 2.49 3.38 5.87 -6.80 0.00 -6.80 -0.37 0.00 -0.86 
2006 2.03 3.80 5.82 -6.67 11.67 5.00 -0.30 0.33 1.16 
2007 1.59 3.42 5.01 -37.88 -30.30 -68.18 -0.04 -0.11 -0.07 
2008 1.52 2.82 4.34 0.86 -3.44 -2.58 1.77 -0.82 -1.68 
2009 1.42 2.20 3.62 4.61 20.74 25.35 0.31 0.11 0.14 
2010 1.35 1.80 3.22 0.00 -6.37 -4.78 0.00 -0.28 -0.68 
2011 1.32 1.45 2.77 1.09 -1.09 -0.54 1.21 -1.33 -5.08 
2012 1.03 1.03 2.00 -12.74 -19.11 -35.03 -0.08 -0.05 -0.06 
2013 1.02 1.92 2.94 0.00 86.42 92.59 0.00 0.02 0.03 
2014 1.36 2.47 3.82 10.62 17.70 28.32 0.13 0.14 0.14 
2015 1.73 2.89 4.62 5.11 6.82 11.93 0.34 0.42 0.39 
2016 2.73 3.20 5.92 18.92 8.11 27.03 0.14 0.39 0.22 
2017 2.60 3.97 6.62 0.77 15.38 16.92 3.38 0.26 0.39 
2018 3.18 4.33 7.50 11.85 9.63 20.74 0.27 0.45 0.36 
2019 3.01 4.09 7.09 0.66 0.66 1.32 4.58 6.22 5.40 

 0.047 0.410 0.835 8.434 8.343 0.200- 4.665 2.813 1.848 المتوسط
 X 011الدخل الزراعي  /معدل االستثمار الزراعي = االستثمار الزراعي  (0)

 X 011التغير في الدخل الزراعي  /االمعامل الحدي لرأس المال = التغير في االستثمار الزراعي  (5)

 Excel 20109( وبرنامج SPSS, ver. 25باستخدام برنامج ) 2و  2جمعت وحسبت من بيانات جدول  المصدر:

 

 المراجع
للعليم  المتصير  مجلة (. دراسة تحليلية لكةا   االستممار يى القواع الزراعى المصر ،5002محمد عممان عبد الةتاح )سمين،  إيمان يريد (0)

 .00:  7 المتصير ، جامعة الزراعة، كلية الزراعية،
 .5002إلى  5002، من متشير  غير بياتات ،حصا ان دار إ سجالت ،المصري الزراعي البتك (5)
 .5002إلى  5002من  االقتصادية، التشر  ،المصري المركز  البتك (2)
 م5002تييمبر، ستة  02هت، الميايق .019صةر ستة   16مكرر )هت(، الستة التاسعة يالخمسين، 12العدد  مصر، الجريد  الرسمية، (2)
(. دراسة تحليلية لدير االئتمان الزراعي يي إتتا  بعض الحاصالت الرئيسية .500علي حسن الجتدي )هايدي  ،يهشام علي حستالجتدي،  (2)

 .5:  .0 ،بمحايظة سسييو، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
 .5002إلى  5002من  الخارجية، للتجار  يالستيية الشدرية التشر  ، ياالحصا  العامة للتعبئة المركز  الجداز (2)
 .5002إلى  5002من  ،الزراعي القواع من الدخ  تقديرات تشر  ، يانحصا  العامة للتعبئة المركز  الجداز (7)
رقم  خارجية مذكر  القيمى، التخويو الزراعة، معدد قواع يى العام االستممار ياياق االقتصاد  (. التحرير0222محمد ) حسين، عبدالةتاح (2)

02.2. 
 الزراعي االقتصاد قسم ماجستير .رسالة  – العربية مصر جمديرية يى الزراعي التميي  لمشاك  ية اقتصاد دراسة – السالم عبد احمد خالد (2)

 5009 -االزهر جامعة – الزراعة كلية –
 كلية للعليم الزراعية، المتصير  مجلة مصر، يى ستممارلال قتصاديةلألمار اال تحليلية دراسة (.5000سحمد ) محمد المتعم، سلي  عبد (01)

 .00:  2 المتصير ، جامعة اعة،الزر 
 المجلة المصرية ،حجم االستممارات بالقواع الزراعي المصري قتصادية الزراعية على(. سمر السياسات اال5002)مصوةى عاد  محمد  (00)

 .5:  52، لإلقتصاد الزراعي
  www.mop.gov.eg   االتترتت شبكة على القرار اتخاذ يدعم المعليمات مركز ميقع (05)
   www.idsc.gov.eg االتترتت شبكة على التخويو يزار  ميقع، متةرقة سعداد للخوة، الستيية المتابعة تقارير التخويو، يزار  (02)
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Abstract 

The research aimed mainly to study the efficiency of agricultural investment in financing agricultural 

production in Egypt, by studying the development of loans granted by the Egyptian Agricultural Bank for 

agricultural activities according to the deadlines and the number of dealers, and measuring the impact of loans 

granted by the agricultural bank on agricultural production, the development of agricultural investments and their 

importance with respect to national investments And determining the important factors affecting the factors 

affecting agricultural investments, measuring the efficiency of agricultural investment, and measuring the role of 

agricultural investment in the growth of the agricultural sector using the Harrod Dumar model in Egypt during the 

period (2005-2019). Extending the research in achieving the previous goals on the methods of descriptive and 

quantitative analysis, and the use of criteria for measuring the efficiency of agricultural investment in Egypt, and 

the Harrod-Dumar model, multiple regression analysis and progressive multiple gradient regression were used. 

The necessary data were relied on from published and unpublished data that was possible Obtaining it from the 

annual bulletins of the Ministry of Agriculture and Land Reclamation, the Ministry of Planning, the Information 

and Decision Support Center, the Central Bank of Egypt, and the Principal Bank for Development and Credit. 

The most important findings of the research: with a study of the effect of loans granted by the agricultural 

bank on agricultural production, it became clear that there is a direct correlation between loans granted by the 

agricultural bank and agricultural income, as it turned out that the most economic variables affecting the private 

agricultural investment during the period (2005- 2019) are agricultural loans, agricultural gross domestic product, 

average agricultural wages in the current year as it turns out that all of them agree with the economic logic, and 

by estimating the rate of growth in the total agricultural sector it turned out to be between a minimum of about -

5.1 in 2011, and a maximum of About 5.4 in 2019, With an average engineering value of about 0.04 during the 

study period. By measuring the indicators of agricultural investment efficiency, the rate of agricultural investment, 

or the return on it, or the multiples of agricultural investment, the settlement factor and the capital intensification 

factor, all of which are determined to prove the efficiency of agricultural investment. 

 

Key words: efficiency - investment - agricultural - financing - agricultural production9 
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