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 مقدمـــــــة

، حيث يعكس مؤشر اإلستثمار مدى تحسن البيئة اإلقتصادية التى تجذب للتنميةأهم المؤشرات اإلقتصادية  واحدا منيعتبر اإلستثمار 
تصاالت ،باإلضافة إلى كل من اإلستقرار األمنى رؤس األموال وتوفر فرص وم قومات مناسبة لإلنتاج من أرض،ومياه،وقوى بشرية وشبكة طرق وا 

ألنشطة االقتصادية داخل البنيان اإلقتصادى للمجتمع ،حيث ترى نظرية زيعه على او توجيه اإلستثماروتتتباين المداخل االقتصادية في . و والسياسى
ين ورودين ضرورة توجيه دفعة قوية من االستثمارات بجميع القطاعات وال تقل هذه االستثمارات عن حد معين بما يساهم في الدفعة القوية لروزنشتا

ونة نمو الطلب على تلك الصناعات، وفي نظرية النمو المتوازن يرى نيركسيه ضرورة توجيه االستثمارات بكل قطاع أو صناعة بمعدل يتالئم مع مر 
له، في حين يرى هيرشمان أن االستثمارات يجب توجيهها إلى قطاع واحد رائد يترتب عليه خلق قوة جذب لنمو بقية قطاعات الطلب االستهالكي 

ات الثالثة اإلقتصاد القومى. وعلى الرغم من اإلختالف بين المداخل الثالثة السابقة، فإن االستثمار يعتبر هىو العنصر الرئيسى المشترك في النظري
وبالتركيز على قطاع الزراعة، فإن التنمية الزراعية تتطلب إعادة منطقة الموارد االستثمارية بين 1ذى يعكس مستوى التنمية االقتصادية.السابقة وال

رات ويتناول الجزء التالى تأثير أهم المتغي2قطاع الزراعة والقطاعات األخرى بما يساهم في تحقيق أهداف برنامجي التوسع الزراعي الرأسي واألفقي.
 اإلقتصادية على االستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد.

التى اآلونة األخيرة،نظرا لسياسة التوسع األفقى  فيالتى توليها الدولة إهتماما كبيرا من أهم المحافظات محافظة الوادى الجديد وتعتبر 
من ديد التي تقع في الركن الجنوبي الغربي لجمهورية مصر العربية محافظة الوادى الجإنتهجتها الدولة للتخفيف على الوادى القديم ،حيث تعتبر 

من مساحة جمهورية  %99أي تمثل حوالي  2ألف كم 990.044تبلغ مساحتها حوالي حيث أكبر مساحات محافظات جمهورية مصر العربية، 
 .  2كم2فرد لكل  1مصر العربية بينما تقدرالكثافة السكانية بها بحوالى

-2012مليون جنيه خالل الفترة ) 26.5.62حوالىبمحافظة الوادى الجديد  المشروعات تكاليف االستثمارية إلجماليوبلغ متوسط ال
قطاعات رئيسية من المشروعات ،هى:المشروعات الزراعية،والصناعية،والسياحية والخدمية، وقد بلغ متوسط التكاليف  9(، موزعةعلى.201

من متوسط التكاليف االستثمارية  %4.مليون جنيه وبنسبة بلغت حوالى  2104.94نفس الفترة حوالى  االستثمارية للمشروعات الزراعية خالل
مليون جنيه ، حيث يعتبر قطاع الزراعة قطاعا رائدا بمحافظة الوادي الجديد يمكنه أن يقود عملية التنمية  26.5.62والتي بلغت حوالى 

 تثمار الزراعي من أرض ومياه وقوى بشرية .اإلقتصادية ،وقد ساهم في ذلك توفر مقومات االس
 

 :البحثمشكلة 
من جهة وتوزيع إستثمارات كل التنمية الزراعية إعادة منطقة الموارد االستثمارية بين قطاع الزراعة والقطاعات األخرى يتطلب تحقيق 

، من جهة أخرى نامجي التوسع الزراعي الرأسي واألفقيبما يساهم في تحقيق أهداف بر قطاع على المناطق المختلفة وفقا إلحتياجاتها ومواردها و 
من متوسط  %4.مليون جنيه وبنسبة بلغت حوالى  2104.94فعلى الرغم من أن متوسط التكاليف اإلستثمارية لقطاع الزراعة قد بلغ حوالى 

أن هذه اإلستثمارات تتوزع على مراكز (، إال .201-2012خالل الفترة ) مليون جنيه 26.5.62التكاليف االستثمارية والتي بلغت حوالى 
مليون  1441.46المحافظة بنسب متفاوتة، حيث يحظى مركزى الداخلة والفرافرة بالنصيب األكبر من اإلستثمارات الزراعية،والتى بلغت حوالى 

بية لإلستثمارات الزراعية األهمية النس تقلحين  في،من متوسط التكاليف االستثمارية الزراعية خالل فترة الدراسة  %44جنيه وبنسبة بلغت حوالى 

                                                           
  ندرية.جامعة اإلسك ج.م.ع، األولى، وسياساتها الطبعة نظرياتها، ،مفهومها، االقتصادية(،التنمية 1002)محمد. ، والليثيمحمد  عجمية، 1

 المستقبل قسموتصورات  الحالي النامية الوضعالتنمية في الدول  اقتصاديات)دكتور( البسيوني عبد الحميد (، السعيدمحمود غنيم)دكتور شوقي 2

 .2111عين شمس، الزراعة جامعة الزراعي كلية االقتصاد
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التباين  في، ولذا تكمن مشكلة الدراسة فقط من متوسط التكاليف االستثمارية الزراعية خالل فترة الدراسة %11بمراكز الخارجة وباريس وبالط إلى 
 الشديد لإلنفاق اإلستثمارى الزراعى بين مراكز المحافظة خالل فترة الدراسة.

 
 هدف البحث:
 اإلستثمار الزراعى بمراكز محافظة الوادى الجديد  دراسة أهم المتغيرات اإلقتصادية التى تؤثر على نمو فيحدد الهدف الرئيسى للبحث ت

 وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية: 
و األهمية  .2012/201ل الفترة من األهمية النسبية لتوزيع التكاليف اإلستثمارية لمختلف المشروعات على مستوى محافظة الوادى الجديد خال

محددات نمو اإلستثمار الزراعي بمحافظة الوادى  النسبية لتوزيع التكاليف اإلستثمارية للمشروعات الزراعية على مستوى مراكز الوادى الجديد و
 الجديد .

 
 الطريقة البحثية ومصادر البيانات

ل االحصائي الوصفي مثل مؤشرات األهمية النسبية والمتوسطات الحسابية استخدمت الدراسة أسلوب التحليولتحقيق هدف البحث فقد 
 Panelاستخدام المتغيرات الصورية لتقدير نماذج االنحدار غير المقيدة لبيانات السالسل الزمنية المقطعية مثل وأسلوب التحليل االحصائي الكمي 

Data باستخدام طريقة المربعات الصغرى العاديةLeast Square Dummy Variablesواعتمدت الدراسة علي نوع من البيانات وهو. :-
الكتب والنشرات اإلحصائية السنوية للجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ومركز المعلومات البيانات الثانوية من

 ودعم اتخاذ القرار في محافظة الوادي الجديد.
 

 لبيانات السالسل الزمنية المقطعية منهجية القياس اإلقتصادى
عالقات تكاملية متبادلة  في بعض األحيان بين قطاع الزراعة  وغيره من القطاعات األخرى مثل إعتمدت الدراسة على إفتراض وجود 

ياحة  الذى يعتمد على نمو قطاع الخدمات ، كما يعتبرقطاع الزراعة مصدرا هاما للسلع  الغذائية واإلستهالكية للقطاعات األخرى مثل قطاع الس
القرار إلى المنتجات واألسواق الزراعية في التجمعات اآلهلة بالسكان والتي توفر القوى العاملة المطلوبة  للقطاع. وفي معظم األحيان ينظر متخذى 

 رءوس األموال الالزمة  للتنمية.العالقة بين قطاع الزراعة والقطاعات األخرى  مثل قطاع الصناعة على أنها عالقة تنافسية  في ظل ندرة 
وتسمى  Cross Section Dataمع البيانات المقطعية Time Series Dataوقد إعتمدت الدراسة على دمج بيانات السالسل الزمنية 

فراد في عدة ، وهى عبارة عن مجموعة المشاهدات التي تتكرر لمجموعة من األ Panel Dataفي هذه الحالة بيانات السالسل الزمنية المقطعية 
بعدين أساسيين هما: البعد الزمنى ،والبعد األفقى المستعرض. وتتسم تلك البيانات بكونها تحتوى على مشاهدات منية، وهى بذلك تجمع بين ز فترات 

صغر حجم في حالة ( مما يساهم في مضاعفة البيانات مكررة على  عدد من السنوات لنفس المفردة )أشخاص،دول،محافظات،مراكز ومدن....
 من جهة باإلضافة إلى دراسة الفوارق واإلختالفات بين المفردات.ات النموذج القياسي أكثر معنوية مجتمع وعينة الدراسة ويجعل نتائج مقدر 

كل لتعقب الفوارق واإلختالفات بين المفردات موضع الدراسة )مراكز محافظة الوادي الجديد ( في االستثمارات الزراعية ،يجب أن يكون لو
في الصورة اللوغاريتمية    OLSطريقة المربعات الصغرى العادية  استخداميتم و مركز معلمة تقاطعية ،وال تختلف تلك المعلمات عبر الزمن . 

 خطوات: 2المزدوجة على 
ت  الكمية المستقلة التي قد ويعتمد على إستخدام عدد من المتغيراUnrestricted Model الخطوة األولى : التقدير القياسي للصيغة غير المقيدة 

التي تشير إلى المركز اإلدارى. ويطلق على  Dummy Variableتؤثر على االستثمارات الزراعية ،باإلضافة إلى عدد من المتغيرات الصورية  
 . Least Square Dummy Variables (LSDV)هذه الخطوة 

ويعتمد على إستخدام المتغيرات المستقلة الكمية فقط مع إستبعاد المتغيرات  Restricted Modelالخطوة الثانية: التقدير القياسي للصيغة المقيدة 
 الصورية التي تشير إلى المركز اإلدارى.

 الختبار وجود فروق معنوية بين المراكز االدارية في االستثمار الزراعي.  Wald Testالخطوة الثالثة:اختبار والد 
التى تحدد نمو اإلستثمار الزراعى بمحافظة الوادى الجديد ، تم إستخدام الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة  للنموذج لدراسة أهم المتغيرات اإلقتصادية و

 المقيد والنموذج غير المقيد كما يلى:

 
…………………….Unrestricted Model 
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………Restricted 

Model 

 حيث أن :
 . t،والزمن  iقطاع الزراعة بالمليون جنيه للمشاهدة  في راالستثما=       
 . t،والزمن  iقطاع الصناعة بالمليون جنيه للمشاهدة  في االستثمار=    

 . t،والزمن  iقطاع السياحة بالمليون جنيه للمشاهدة  في االستثمار=   
 t،والزمن  iات بالمليون جنيه للمشاهدة قطاع الخدم في االستثمار=   
 t،والزمن  i= المساحة المنزرعة بالفدان للمشاهدة   
 . t،والزمن  i= عدد السكان داخل قوة العمل  للمشاهدة   

 .   t،والزمن  iبمركز الداخلة   للمشاهدة  لالستثمارات صوري= متغير     
 .    iبمركز الفرافرة  للمشاهدة  لالستثمارات صوري= متغير     
 .   iبمركز باريس   للمشاهدة  لالستثمارات صوري= متغير     
 .    iبمركز بالط للمشاهدة  لالستثمارات صوري= متغير     

 . tالزمن ،و  iللمشاهدة  العشوائي= الخطأ     

 معلمات النموذج .
i=1,2….,5  وبالط(. ، وتمثل المشاهدات بالمراكز الخمسة بالمحافظة وتشمل )الخارجة ،والداخلة، والفرافرة، وباريس، 

 t=1,2,…,5.  .201 – 2012،وتمثل المشاهدات خالل الفترة الزمنية   
 : Wald Testإختبار والد 

صول على النموذج المقيد عن طريق حذف عدد من المتغيرات المستقلة من النموذج غير المقيد، ويحاول معيار  والد  من المالحظ أنه تم الح
 إختبار الفرض الصفرى التالى:

 
 مقابل الفرض البديل  : معلمة واحدة على األقل غير صفرية 

 
،فإن عدد المتغيرات المحذوفة من الصيغة المقيدة  m المقيد هى  ،وعدد معلمات النموذج Kوبفرض أن عدد معلمات النموذج غير المقيد هى  

،فإن  Y. ويوضح ذلك اإلختبار بأنه إذا كانت المتغيرات المحذوفة من الصيغة المقيدة ليس لها تأثير جوهرى على المتغير التابع   k-mهى 
لن يختلف جوهريا عن مجموع مربعات   RSum Square (ESSError(مجموع مربعات البواقى التى تشير إلى الحد العشوائى للنموذج المقيد 

 للنموذج غير المقيد. U(ESS(البواقى 
 )ف المحسوبة(،حيث: cFوإلجراء اإلختبار نقوم بحساب 

 

 
 . أى  0.05للمقام ، ومستوى معنوية  k -nللبسط ،  m)ف الجدولية (عند درجات حرية   tFالجداول عن   فيوبالبحث 

ذا كانت   يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويكون لمجموعة المتغيرات المحذوفة تأثير جوهرى كحزمة متكاملة على المتغير     F t ˃ cFوا 
 . Yالتابع  

لة على يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل وال يكون لمجموعة المتغيرات المحذوفة تأثير جوهرى كحزمة متكام    F t˂ cFأما إذا كانت 
 . Yالمتغير التابع  
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 نتائج البحث
 :.201-2012خالل الفترة  أوال:االهمية النسبية لتوزيع التكاليف االستثمارية لمختلف المشروعات على مستوى محافظة الوادي الجديد

على مستوى محافظة  ( واللذان يستعرضان التكاليف االستثمارية لمختلف المشروعات1(  وشكل )1توضح البيانات الواردة بجدول )
مليون جنيه بحد أدنى  26.5.62أن متوسط التكاليف االستثمارية إلجمالي المشروعات قد بلغ حوالى .201- 2012الوادي الجديد خالل الفترة 

 9.وتتوزع تلك التكاليف على .201مليون جنيه عام  5614.52، وحد أقصى بلغ  حوالى  2019مليون جنيه عام  12.5.54بلغ  حوالى
قطاعات رئيسية من المشروعات ،هى:المشروعات الزراعية،والصناعية،والسياحية والخدمية، وقد بلغ متوسط التكاليف االستثمارية للمشروعات 

من متوسط التكاليف االستثمارية والتي بلغت حوالى  %4.مليون جنيه وبنسبة بلغت حوالى  2104.94الزراعية خالل نفس الفترة حوالى 
من  %10مليون جنيه ،وبنسبة بلغت حوالى  2.1.65ون جنيه،كما بلغ متوسط التكاليف االستثمارية للمشروعات الصناعية حوالى ملي 26.5.62

مليون جنيه وبنسبة بلغت  256.59متوسط التكاليف االستثمارية خالل نفس الفترة ،وبلغ متوسط التكاليف االستثمارية للمشروعات السياحية حوالى 
مليون  46..2متوسط التكاليف االستثمارية خالل نفس الفترة، كما بلغ متوسط التكاليف االستثمارية للمشروعات الخدمية حوالى من  %10حوالى 

.   .201- 2012مليون جنيه خالل الفترة  26.5.62من متوسط التكاليف االستثمارية والتي بلغت حوالى  %1جنيه وبنسبة بلغت حوالى 
لزراعة يعتبر قطاعا رائدا بمحافظة الوادي الجديد ،حيث يأتى في الترتيب األول لإلنفاق االستثمارى بالمحافظة ،وأن ويتضح مما سبق أن قطاع ا

يأتى  هذا القطاع يمكنه أن يقود عملية التنمية اإلقتصادية ،وقد ساهم في ذلك توفر مقومات االستثمار الزراعي من أرض ومياه وقوى بشرية ،كما
والثالث كل من المشروعات الصناعية والمشروعات السياحية ،حيث  يوفران فرص عمل مناسبة للسكان اللذين يمتهنون مهنة  في الترتيب الثانى

ثل الكهرباء وشبكات الطرق الزراعة والتي تتسم بموسمية االنتاج والدخل،وأخيرا تأتى المشروعات الخدمية في الترتيب الرابع لتوفر المرافق الالزمة م
 يسير إستدامة المشروعات االستثمارية المختلفة .لت والنقل

 
 )مليون جنيه (.201-2012خالل الفترة  التكاليف االستثمارية إلجمالي المشروعات على مستوى محافظة الوادي الجديد( توزيع 1جدول رقم )

 2012 2019 2015 2016 .201 المتوسط
 السنوات               

 البيان
 المشروعات الزراعية 1040.22 1069.62 2229.45 2110.20 24..905 2104.94

 المشروعات الصناعية 261.90 204.21 40..14 141.40 49..50 2.1.65
 المشروعات السياحية 9..0. 2..0. 0..62 40.10 444.91 256.59
 المشروعات الخدمية 4..21 20.42 4..21 24.20 65.44 46..2

 اإلجمالى 1999.16 12.5.54 29..25.2 2911.60 5614.52 26.5.60
 جمعت وحسبت من محافظة الوادي الجديد، النوتة المعلوماتية اعدا متفرقة المصدر:



 026          محددات نمو اإلستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد

 

 2102(  2)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 
 جمعت وحسبت من محافظة الوادي الجديد، النوتة المعلوماتية اعدا متفرقة المصدر:

 
 .201-2012ى مراكز محافظة الوادي الجديد خالل الفترة األهمية النسبية  لتوزيع التكاليف االستثمارية للمشروعات الزراعية على مستو ثانيا:

( واللذان يستعرضان التكاليف االستثمارية للمشروعات الزراعية على مستوى محافظة 2(  وشكل )2توضح البيانات الواردة بجدول )
مليون  26...4زراعية بمتوسط بلغ حوالى أن مركز الداخلة يأتى في الترتيب األول لالستثمارات ال .201- 2012الوادي الجديد خالل الفترة 
مليون جنيه ،كما  2104.94من متوسط التكاليف االستثمارية الزراعية خالل فترة الدراسة ، والتي بلغت حوالى % 96جنيه ، وبنسبة بلغت حوالى 

ين بلغ الحد األقصى حوالى ، في ح 2019مليون جنيه عام  21.24بلغ  الحد األدنى لالستثمارات الزراعية بمركز الداخلة حوالى 
مليون جنيه ،  419.50.ويأتى مركز الفرافرة في الترتيب الثانى  لالستثمارات الزراعية بمتوسط بلغ حوالى .201مليون جنيه عام 1.55.01

ليون جنيه ،كما بلغ  م 2104.94من متوسط التكاليف االستثمارية الزراعية خالل فترة الدراسة ، والتي بلغت حوالى % 92وبنسبة بلغت حوالى 
مليون 2146.14، في حين بلغ الحد األقصى حوالى  2016مليون جنيه عام  .952.2الحد األدنى لالستثمارات الزراعية بمركز الفرافرة حوالى 

 6سبة بلغت حوالى مليون جنيه ، وبن 119.2.ويأتى مركز الخارجة في الترتيب الثالث لالستثمارات الزراعية بمتوسط بلغ حوالى .201جنيه عام 
مليون جنيه ،كما بلغ  الحد األدنى لالستثمارات  2104.94من متوسط التكاليف االستثمارية الزراعية خالل فترة الدراسة ، والتي بلغت حوالى %

. ويأتى 2012مليون جنيه عام 216.05، في حين بلغ الحد األقصى حوالى  2015مليون جنيه عام  15.02الزراعية بمركز الخارجة حوالى 
من متوسط التكاليف % 9مليون جنيه ، وبنسبة بلغت حوالى  41.92مركز باريس في الترتيب الرابع  لالستثمارات الزراعية بمتوسط بلغ حوالى 

بمركز باريس مليون جنيه ،كما بلغ  الحد األدنى لالستثمارات الزراعية  2104.94االستثمارية الزراعية خالل فترة الدراسة ، والتي بلغت حوالى 
. ويأتى مركز بالط في الترتيب 2019مليون جنيه عام 212.42، في حين بلغ الحد األقصى حوالى  2015مليون جنيه عام 2..0حوالى 

من متوسط التكاليف االستثمارية % 1مليون جنيه ، وبنسبة بلغت حوالى  11.44الخامس واألخير  لالستثمارات الزراعية بمتوسط بلغ حوالى 
 0.92مليون جنيه ،كما بلغ  الحد األدنى لالستثمارات الزراعية بمركز بالط حوالى  2104.94عية خالل فترة الدراسة ، والتي بلغت حوالى الزرا

 .2012مليون جنيه عام 22.91، في حين بلغ الحد األقصى حوالى  2015مليون جنيه عام 
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 )مليون جنيه (.201-2012راعية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد خالل الفترة توزيع التكاليف االستثمارية للمشروعات الز  (2جدول )

 2012 2019 2015 2016 .201 المتوسط
 السنوات    
 البيان

 الخارجة 216.05 180.99 15.03 108 51.45 114.30
 الداخلة 43.21 21.29 1528.7 1538.6 1755.01 977.36
 الفرافرة 594.13 638.78 690.06 453.37 2196.18 914.50
 باريس 194.44 212.93 0.73 5.03 44.00 91.43
 بالط 32.41 10.65 0.43 5.30 10.65 11.89

 اإلجمالى 1080.23 1064.63 2234.95 2110.30 4057.29 2109.48
 بيانات النوتة المعلوماتية لمحافظة أعداد متفرقة . جمعت وحسبت من  المصدر:

 

 
 جمعت وحسبت من محافظة الوادي الجديد، النوتة المعلوماتية اعدا متفرقة المصدر:

 
 محددات نمو اإلستثمار الزراعى بمحافظة الوادى الجديد ثالثا:

 نتائج التقدير القياسي لدالة االستثمار الزراعي  غير المقيدة: الخطوة األولى:
(  .201 – 2012غير المقيدة بمحافظة الوادي الجديد في الفترة)االستثمار الزراعي لقياسي لدالة ( ،التقدير ا2توضح النتائج  الواردة بجدول )

دي الجديد  بإستخدام الصورة اللوغاريتمية المزدوجة ، حيث تبين وجود عالقة عكسية بين االستثمار في القطاع الزراعي  بالمليون جنيه بمحافظة الوا
،إلى تناقص االستثمار في القطاع الزراعي بمقدار  %1ة االستثمار في قطاع الصناعة بمقدار واالستثمار في القطاع الصناعي ،حيث تؤدى  زياد

. ومن جهة أخرى يتضح وجود عالقة طردية بين االستثمار في القطاع %1،وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لذلك المتغير عند مستوى  % 1.92
 %1ستثمار في قطاع الخدمات ،حيث تؤدى  زيادة االستثمار في قطاع الخدمات بمقدار الزراعي  بالمليون جنيه بمحافظة الوادي الجديد  واال

، كما تبين  وجود عالقة  %1،وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لذلك المتغير عند مستوى  % 1.52،إلى زيادة االستثمار في القطاع الزراعي بمقدار 
يون جنيه بمحافظة الوادي الجديد  والمساحة المنزرعة بالفدان ،حيث تؤدى  زيادة المساحة طردية أيضا بين االستثمار في القطاع الزراعي  بالمل

،وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لذلك المتغير عند مستوى  % 2.21،إلى زيادة االستثمار في القطاع الزراعي بمقدار  %1المنزرعة بمقدار 
لتي تشير إلى تباين االستثمار الزراعي بين مراكز المحافظة الخمس بفرض غياب .وباألخذ في االعتبار مجموعة المتغيرات الصورية ا5%



 026          محددات نمو اإلستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد

 

 2102(  2)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

لخارجة ( المتغيرات الكمية األخرى ،فقد بلغت قيمة المعلمة التقاطعية ، والتي تمثل متوسط التكاليف االستثمارية الزراعية بفئة األساس )مركز ا
والذى يعكس االستثمارات  2D.وبالنسبة للمتغير الصوري %5لتلك المعلمة عند مستوى  مليون جنيه، وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية 20.9حوالى 

والذى يعكس االستثمارات   2D،فقد تبين عدم ثبوت المعنوية اإلحصائية له ، في حين ثبتت المعنوية االحصائية للمتغير الصوري  الزراعية بالداخلة
مليون جنيه عن مركز  2.24بزيادة مقدارها 4..22االستثمارات الزراعية بمركز الفرافرة حوالى ،وبلغت %1الزراعية بالفرافرة عند مستوى معنوية 

لالستثمارات الزراعية بمركزي باريس   9D  ،5Dالخارجة )فئة األساس( ، ومن جهة أخرى فقد ثبتت المعنوية االحصائية للمتغيرين الصورتين 
مليون جنيه بانخفاض  25.56،  .1..2االستثمارات الزراعية للمركزين على الترتيب حوالى ،وبلغت %5وبالط على الترتيب عند مستوى معنوية 

إلى أن  5..0مليون جنيه عن مركز الخارجة )فئة األساس(.ويشير معامل التحديد المعدل والذى بلغ حوالى    9.49،  2.22بلغ حوالى 
( إلى  %25ع الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في حين ترجع النسبة المتبقية )من التغير في االستثمار بقطا % 5.المتغيرات المستقلة تفسر 

مما  %1، وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لها عند  10.02عوامل أخرى غير متضمنة بالدراسة.كما تبين أن قيمة ف المحسوبة قد بلغت حوالى 
 يشير إلى جودة الصيغة اللوغاريتمية للنموذج الرياضى المستخدم.

 
 (.201 – 2012التقدير القياسي لدالة االستثمار الزراعي غير المقيدة بمحافظة الوادي الجديد في الفترة)( 3جدول )

 T .Stat. P. Value القيمة المقدرة معلمات اإلنحدار المتغيرات المستقلة

 α 66.66 2.602 6.62 المعلمة التقاطعية

 1Χ 1ᵦ -6.66 -6.66 6.666 ( مليون جنيه االستثمار الصناعي )

 2Χ 2ᵦ 6.666 6.666 6..0 ( مليون جنيه االستثمار السياحي )

 3Χ  3ᵦ 6.62 6.26 6.6660االستثمار الخدمى)مليون جنيه(

 5Χ  5ᵦ 2.26 2.66 6.66المساحة المنزرعة )فدان(

 .2D 6ᵦ 2.60 6..6 6.6لإلستثمار بالداخلة  صوريمتغير 

 3D 7ᵦ 6.6. 6.23 6.666لإلستثمار بالفرافرة  صوريمتغير 

 4D 8ᵦ -6.26                         -2.66 6.66لإلستثمار بمركز باريس  صوريمتغير 

 .5D 9ᵦ -6..6 -2.0 6.66لإلستثمار بمركز بالط  صوريمتغير 

N=25 

K=8 
ESS U =22.75 

F=10.02 

,Pvalue 

6.0068E-05 

= 0.75 \2R 

 معلوماتية لمحافظة أعداد متفرقة .جمعت وحسبت من  بيانات النوتة ال المصدر:
 

 المقيدة: نتائج التقدير القياسي لدالة االستثمار الزراعي في الصورة الخطوة الثانية:
(  .201 – 2012( ،التقدير القياسي لدالة االستثمار الزراعي  المقيدة بمحافظة الوادي الجديد في الفترة)9توضح النتائج  الواردة بجدول )

ة اللوغاريتمية المزدوجة ، حيث تبين وجود عالقة عكسية بين االستثمار في القطاع الزراعي  بالمليون جنيه بمحافظة الوادي الجديد  بإستخدام الصور 
،إلى تناقص االستثمار في القطاع الزراعي بمقدار  %1واالستثمار في القطاع الصناعي ،حيث تؤدى  زيادة االستثمار في قطاع الصناعة بمقدار 

. ومن جهة أخرى يتضح وجود عالقة طردية بين االستثمار في القطاع %5،وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لذلك المتغير عند مستوى  % 0.44
،إلى  %1الزراعي  بالمليون جنيه بمحافظة الوادي الجديد  واالستثمار في قطاع السياحة، حيث تؤدى  زيادة االستثمار في قطاع السياحة بمقدار 

،وبالنسبة لقطاع الخدمات ،  %5،وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لذلك المتغير عند مستوى  % 0.51ستثمار في القطاع الزراعي بمقدار زيادة اال
دى  يتضح وجود عالقة طردية بين االستثمار في القطاع الزراعي  بالمليون جنيه بمحافظة الوادي الجديد  واالستثمار في قطاع الخدمات حيث تؤ 

،وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لذلك  % .1.1،إلى زيادة االستثمار في القطاع الزراعي بمقدار  %1الستثمار في قطاع الخدمات بمقدار زيادة ا
، كما تبين  وجود عالقة طردية أيضا بين االستثمار في القطاع الزراعي  بالمليون جنيه بمحافظة الوادي الجديد   %1المتغير عند مستوى 

،وقد ثبتت  %0.49،إلى زيادة االستثمار في القطاع الزراعي بمقدار  %1المنزرعة بالفدان ،حيث تؤدى  زيادة المساحة المنزرعة بمقدار والمساحة 
 60إلى أن المتغيرات المستقلة تفسر  0.60. ويشير معامل التحديد المعدل والذى بلغ حوالى %5المعنوية اإلحصائية لذلك المتغير عند مستوى 

( إلى عوامل أخرى غير متضمنة  %90التغير في االستثمار بقطاع الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في حين ترجع النسبة المتبقية )من  %
مما يشير إلى جودة الصيغة  %1، وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لها عند  10.26بالدراسة.كما تبين أن قيمة ف المحسوبة قد بلغت حوالى 

 نموذج الرياضى المستخدم.اللوغاريتمية لل
وعلى الرغم من تقارب نتائج النموذجين من حيث المعنوية اإلحصائية لمعظم المتغيرات ،فإن النموذج األول غير المقيد يوضح التباين بين 

 مراكز المحافظة ومقدار اإلختالف بينهم ، كما ترتفع قيمة معامل التحديد المعدل له عن النموذج الثانى المقيد.
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 ( .201 – 2012الزراعي المقيدة بمحافظة الوادي الجديد في الفترة) التقدير القياسي لدالة االستثمار (4ول )جد
 T .Stat. P. Value القيمة المقدرة معلمات اإلنحدار المتغيرات المستقلة

 Α -3.6 -0.899 0.379 المعلمة التقاطعية 

 1Χ 1ᵦ -0.999 -2.39 0.02االستثمار الصناعي )مليون جنيه(

 2Χ 2ᵦ 0.51 2.25 0.04  االستثمار السياحي )مليون جنيه(

 3Χ  3ᵦ 1.17 2.89 0.009االستثمار الخدمى)مليون جنيه(

 5Χ  5ᵦ 0.84 2.35 0.03المساحة المنزرعة )فدان(

 =44.50R ESS  F=10.36 

,Pvalue 

0.0001 

= 0.60 \2R 

 ية لمحافظة أعداد متفرقة .جمعت وحسبت من  بيانات النوتة المعلومات المصدر:
 

 الخطوة الثالثة:نتائج اختبار والد
، ولذلك يرفض فرض العدم ويقبل الفرض البديل ويكون      F t ˃ cF تم اإلستعانة بمربعات األخطاء للحد العشوائى ،والذى منه تبين أن قيمة 
 (. 5)جدول  Yكحزمة متكاملة على االستثمارات الزراعية   لمجموعة المتغيرات المحذوفة التي تشير إلى مراكز المحافظة تأثير جوهرى

 
 ( .201 – 2012في الفترة) نتائج اختبار والد لدالة االستثمار الزراعي بمحافظة الوادي الجديد ( 5جدول )

4.06 cF  
2.96 

 
 القرار  F t ˃ cFيرفض الفرض الصفرى ويقبل البديل ألن       

 (9( ، وجدول )2الباحث من جدول) جمعت وحسبت  بواسطة المصدر:
 

 الملخص والتوصيات
يتطلب تحقيق التنمية الزراعية إعادة منطقة الموارد االستثمارية بين قطاع الزراعة والقطاعات األخرى من جهة وتوزيع إستثمارات كل 

التوسع الزراعي الرأسي واألفقي من جهة أخرى،  قطاع على المناطق المختلفة وفقا إلحتياجاتها ومواردها وبما يساهم في تحقيق أهداف برنامجي
من متوسط  %4.مليون جنيه وبنسبة بلغت حوالى  2104.94فعلى الرغم من أن متوسط التكاليف اإلستثمارية لقطاع الزراعة قد بلغ حوالى 

ه اإلستثمارات تتوزع على مراكز (، إال أن هذ.201-2012مليون جنيه خالل الفترة ) 26.5.62التكاليف االستثمارية والتي بلغت حوالى 
مليون  1441.46المحافظة بنسب متفاوتة، حيث يحظى مركزى الداخلة والفرافرة بالنصيب األكبر من اإلستثمارات الزراعية،والتى بلغت حوالى 

مية النسبية لإلستثمارات الزراعية حين تقل األه فيمن متوسط التكاليف االستثمارية الزراعية خالل فترة الدراسة ، %44جنيه وبنسبة بلغت حوالى 
التباين  فيفقط من متوسط التكاليف االستثمارية الزراعية خالل فترة الدراسة، ولذا تكمن مشكلة الدراسة  %11بمراكز الخارجة وباريس وبالط إلى 

دراسة أهم المتغيرات اإلقتصادية  فيى للبحث الشديد لإلنفاق اإلستثمارى الزراعى بين مراكز المحافظة خالل فترة الدراسة. وتحدد الهدف الرئيس
 التى تؤثر على نمو اإلستثمار الزراعى بمراكز محافظة الوادى الجديد .

الصورة  في( .201 – 2012وأوضحت نتائج التقدير القياسي لدالة االستثمار الزراعي  غير المقيدة بمحافظة الوادي الجديد في الفترة)
،يؤدى إلى تناقص االستثمار في القطاع الزراعي بمعدل معنوى إحصائيا  %1ادة االستثمار في قطاع الصناعة بمقدار اللوغاريتمية المزدوجة أن زي

،إلى زيادة االستثمار في القطاع الزراعي بمعدل معنوى  %1،كما تؤدى  زيادة االستثمار في قطاع الخدمات بمقدار  % 1.92بلغ حوالى 
وباألخذ .% 2.21،إلى زيادة االستثمار في القطاع الزراعي بمعدل  %1ى  زيادة المساحة المنزرعة بمقدار ، وتؤد % 1.52إحصائيا بلغ حوالى 

ة في االعتبار مجموعة المتغيرات الصورية التي تشير إلى تباين االستثمار الزراعي بين مراكز المحافظة الخمس بفرض غياب المتغيرات الكمي
مليون جنيه، وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية  20.9ستثمارية الزراعية بفئة األساس )مركز الخارجة ( حوالى األخرى ،فقد بلغ متوسط التكاليف اال

،فقد تبين عدم ثبوت المعنوية اإلحصائية  والذى يعكس االستثمارات الزراعية بالداخلة D2.وبالنسبة للمتغير الصوري %5لتلك المعلمة عند مستوى 
،وبلغت %1والذى يعكس االستثمارات الزراعية بالفرافرة عند مستوى معنوية   2Dاالحصائية للمتغير الصوري له ، في حين ثبتت المعنوية 

مليون جنيه عن مركز الخارجة )فئة األساس( ، ومن جهة أخرى فقد ثبتت  2.24بزيادة مقدارها 4..22االستثمارات الزراعية بمركز الفرافرة حوالى 
،وبلغت %5لالستثمارات الزراعية بمركزي باريس وبالط على الترتيب عند مستوى معنوية   9D  ،5Dالصوريين  المعنوية االحصائية للمتغيرين

مليون جنيه عن مركز    9.49،  2.22مليون جنيه بانخفاض بلغ حوالى  25.56،  .1..2االستثمارات الزراعية للمركزين على الترتيب حوالى 
 من التغير في االستثمار بقطاع الزراعة بالمحافظة % 5.تحديد المعدل إلى أن المتغيرات المستقلة تفسر الخارجة )فئة األساس(.ويشير معامل ال
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،وقد تبين أن قيمة ف  Wald testباستخدام إختبار معنوية التباين بين االستثمارات الزراعية بين المراكز وقد تم تقدير الصورة المقيدة 
. ويكون لمجموعة المتغيرات الصورية المحذوفة التي تشير إلى مراكز المحافظة بالصورة %5توى معنوية المحسوبة أكبر من ف الجدولية عند مس

وأوصت الدراسة بضرورة زيادة اإلستثمارات الموجهة لقطاع الخدمات على المقيدة تأثير جوهرى كحزمة متكاملة على االستثمارات الزراعية . 
هتمام بتوجيه اإلستثمارات الزراعية لمركزى باريس وبالط وفقا لما أثبتته الدراسة من ضعف مستوى جميع مراكز المحافظة،مع ضرورة اإل

 اإلستثمارات الزراعية والخدمية بكل منهما.
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Agricultural development requires reallocating the investment resources between the agriculture sector 

and other sectors, and the distribution of the investments of each sector to the different regions according to 

their needs and available resources. Although the agricultural investment accounts about LE 2109.48 

million, represents about 79% of the average investment costs which is amounted to about LE 2675.63 

million during the period (2013-2017), these investments are distributed among districts in varying 

percentages, where Al- Dakhla and Al-Farafra share The largest of the agricultural investments, which 

amounted to about LE 1891.86 million represent about 89% of the average agricultural investment costs, 

while the relative importance of agricultural investments in districts Al-Gharga, Paris and Balat represent 

only 11% of the average agricultural investment costs. The problem statement is the sharp variation in 

agricultural investment expenditure between the districts during the study period. The main objective of the 

study is to study the most important economic variables that affect the growth of agricultural investment in 

districts of New Valley Governorate. 

The econometric estimation of the unrestricted agricultural investment model shows that as the 

industrial investment increase by 1%, the agricultural investment significantly decrease by 1.43%. As the 

services investment increases by 1%, the agricultural investment increase by 1.52%. As the cultivated area 

increases by 1%, the agricultural investment increase by 2.21 %. The average agricultural investment costs 

in the base category (Al-Kharga district) accounts LE 30.4 million, the intercept parameter is statistically 

significant at 5%. The agricultural investment in Dakhla D2 is statistically insignificant. The agricultural 

investment in Farafra D3 is significant at 1% which is accounted about LE 33.79 million, an increase of LE 

3.39 million from Al Kharga . The agricultural investment in Paris and Balat districts D4, D5 are LE 27.17, 

25.56 million, a decrease of about LE 3.23, 4.84 million. (The base category). Adjusted R2 states that the 

independent variables explains 75% of the change in agriculture investment sector in the governorate. 

The restricted model is estimated to test the difference significance between agricultural investments in 

the districts using Wald test. The results show that F calculated is greater than the F tabulated at  5%  which 

is meaning that  the omitted dummy variables that refer to the governorate districts in the restricted form 

has a significant effect on agricultural investments. The study recommended to increase the investments 

directed to the service sector for all districts, and pay attention to directing agricultural investments to the 

districts of Paris and Balat, as they show a weak agricultural and service investments. 
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