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 الزراعية  �ھم ا�ستثمارات الموجھه لبرامج التنميةدراسة اقتصادية 
سية وا�فقية فى مصر أالر  

   
   
           احمد ص.ح عبدالقادر توفيق/ د                             ين                             د محمد سعد صيل                     

      
  معھد بحوث ا�قتصاد الزراعى                                                                                   

  
  المقدمة 

 :تمھيد 

حد ا�ركان الرئيسية للتنمية ا�قتصادية الشاملة فى جمھورية أتعتبرالتنمية الزراعية 

ان، وامداد العربية، ذلك نظراُ /ھمية القطاع الزراعى ودوره فى توفير الغذاء للسك مصر

النشاط الصناعى بالمواد الخام ال:زمة �حداث التنمية الصناعية، وتقوم التنمية الزراعية على 

محورين اساسين ھما التنمية الزراعية الراسية وا�فقية، ويمكن أن يتحقق ذلك من خ:ل خطة 

تتخذ التنمية عية، التنمية الزراعية بما تشتمل عليه من برامج لزيادة اCنتاج واCنتاجية الزرا

ا"قتصادية الزراعية فى جمھورية مصر العربية بصفة رئيسية مسلكين أساسين ھما التنمية 

ا"قتصادية الزراعية ا"فقية والتنمية ا"قتصادية الزراعية الرأسية، تعرف التنمية ا"قتصادية 

تص,ح اراضى جديدة الزراعية ا(فقية بانھا عبارة عن توسيع الطاقة ا"نتاجية الزراعية باس

او زيادة عدد الحيوانات، يعتبر التوسع الزراعى ا(فقى حتميا لما تمليه مقتضيات التنمية 

ا"قتصادية بسبب ضيق الرقعة الزراعية والتضخم المستمر فى عدد السكان والذى نتج عنه 

بانھا  ضغطا متزايد على الموارد الزراعية، تعرف التنمية ا"قتصادية الزراعية الراسية

او الوحدة التكنكية الحيوانية ) فدان(عبارة عن توسيع زيادة انتاجية الوحدة المساحية ا"رضية 

للحصول منھا على اقصى انتاج وذلك عن طريق تحقيق الكفاءة ا"نتاجية لھذا الواحدات عن 

لذلك طريق تعديل توليفات الموارد ا"نتاجية الزراعية المتاحة وتحسين صفات تلك الموارد، 

قامت الدولة بتنفيذ العديد من تلك البرامج، ولذلك تعتبر التنمية ا"قتصادية الزراعية الرأسية 

احد اھم ا"ھداف التى تساھم بشكل مباشر فى زيادة معد"ت التنمية الزراعية، وان سياسات 

 وبرامج التنميه المستخدمه تدل على رغبة الدولة فى اقامة مجتمع الكفاية والعدل كان

ضروريا عليھا العمل على ايجاد التوازن فى عمليات التنمية ا"قتصادية الزراعية الراسية 
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وا"فقية وفقا لما تتطلبه اصول التنمية ا"قتصادية السليمة ومن المعروف ان برامج التنمية 

الزراعية ھى توجيه استثمارات معينة الى مسارات مدروسه ومحدده تعود فى النھاية فائدتھا 

  . افراد المجتمع الذين خطط من اجلھم ھذا البرنامج على

لتحقيBBBق ا"سBBBتفادة القصBBBوى مBBBن  الزراعيBBBةالتنميBBBة ا"قتصBBBادية ومBBBن منطلBBBق أھميBBBة دراسBBBة 

 سBBيتناول دراسBBة  الجBBزءفBBإن ھBBذا ا"مكانBBات والمقومBBات المتاحBBة ومواجھBBة التحBBديات القائمBBة 

ية مصBر العربيBة، وبمBا ان بBرامج التنميBة سية فى جمھورأبرامج التنمية الزراعية ا"فقية والر

فى حقيقتھا ھى توجيه استثمارات معينة الى مسارات مدروسة ومحددة، وبما ان ا"سBتثمارات 

 الجBBزءفBBإن ھBBذا  احBBد الوسBBائل ا"ساسBBية ال,زمBBه لتنفيBBذ بBBرامج التنميBBة الزراعيBBة فBBى مصBBر

  .جمھورية مصر العربية ا"ستثمارات الموجھه فى برامج التنمية الزراعية فىسيتناول 

  مشكلة الدراسة

تتجسد مشكلة الدراسة فيما يعاني منه المقتصد المصري من تحديات ومعوقات توثر على       

ضعف ا�ستثمارات  ،عجز في الميزان التجاري الزراعى المصريكمعدل النمو ا/قتصادى 

اعية التى تؤدى الى نجاح عملية الزراعية وا�ستثمارات الموجھه لتنفيذ برامج التنمية الزر

لھا برامج التنمية الزراعية رات الموجھه لاا�شتثمن دراسة إوبالتالى ف التنمية ا�قتصادية،

  او انحراف مسارھا عما وضعت له ھذه البرامج  نجاحمدى تحديد  أھمية فى

  أھداف الدراسة

الزراعية رامج التنمية اھم ا�ستثمارات الموجھه لبدراسة  تھدف الدراسة بصفة عامة إلى

ھذه البرامج او انحراف مسارھا عما  نجاحمدى جمھورية مصر العربية الرأسية وا�فقية فى 

د�ت التنمية ودراسة الوضع الراھن /ھم المتغيرات اCقتصادية المؤثرة على مع وضعت له

نمو مثل تقدير ال معدل التنبؤ بأھم المتغيرات ا�قتصادية المؤثرة على ا�قتصادية فى مصر،

حجم ا�ستثمارات ال:زمة للتغلب على الفجوة المحددة للنمو ا�قتصادى وتحقيق معد�ت النمو 

المستھدفة ومعدل نمو مناسب فى الناتج القومى ا�جمالى فى مصر، والتنبؤ بحجم ا�دخار 

تالى يمكن المحلى ا�جمالى، وكذلك التنبؤ بمعامل رأس المال للناتج القومى ا�جمالى، وبال

التنبؤ بحجم الفجوة فى الموارد المحلية لوصول ا�قتصاد المصرى إلى معدل النمو 
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المستھدف، وتحقيق معد�ت النمو اCقتصادية المطلوبة ال:زمة لدفع عجلة التنمية اCقتصادية 

  :ويتحقق ھذا الھدف العام من خ:ل ا/ھداف الفرعية التالية.فى اCقتصاد المصرى

 .فى مصرن �جمالى ا�ستثمارات القومية والزراعية ضع الراھدراسة الو -١

 .برامج التنمية الزراعية فى جمھورية مصر العربية  دراسة تطوير -٢

ودومffار للتنميffة دراسffة الوضffع الffراھن /ھffم المتغيffرات  –د وتقffدير نمffاذج نمffوذج ھffار -٣

بfأھم المتغيfرات اCقتصادية المؤثرة على معfد�ت التنميfة ا�قتصfادية فfى مصfر، والتنبfؤ 

ا�قتصادية المؤثرة على التنمية ا�قتصادية لتحقيق معfد�ت النمfو المسfتھدفة ومعfدل نمfو 

مناسب فى الناتج القومى ا�جمfالى فfى مصfر، والتنبfؤ بحجfم ا�دخfار المحلfى ا�جمfالى، 

وكffذلك التنبffؤ بمعامffل رأس المffال للنffاتج القffومى ا�جمffالى، وبالتffالى يمكffن التنبffؤ بحجffم 

لفجffوة فffى المffوارد المحليffة لوصffول ا�قتصffاد المصffرى إلffى معffدل النمffو المسffتھدف، ا

وتحقيfق معffد�ت النمffو اCقتصffادية المطلوبffة ال:زمffة لffدفع عجلffة التنميffة اCقتصffادية فffى 

 .اCقتصاد المصرى

  تالطريقة البحثية ومصادر البيانا

لمعرفffة  الكمffى  ، اعتمffدت ھffذه الدراسffة علffى التحليffل الوصffفى والتحليffل ا�حصffائى

سfتخدام وااسfلوب التنبfؤ  عبfر الfزمن تfم إسfتخدام٢٠٣٠تحركات المتغيرات اCقتصfادية  حتfى 

أما فيما يتعلق بمصfادر البيانfات، فقfد اعتمfدت الدراسfة بصfفة أساسfية  دومار ،–نموذج ھارود

ت والكتfب على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة، التي تfم تجميعھfا مfن خf:ل النشfرا

التffي تصffدر عffن العديffد مffن الجھffات الحكوميffة المختلفffة مثffل وزارة  والffدوريات اCحصffائية

الزراعffة واستصff:ح ا/راضffي، والجھffاز المركffزي للتعبئffة العامffة واCحصffاء، وكffذلك نشffرة 

  .التي تصدر عن صندوق النقد الدولي اCحصاءات ا�قتصادية

الجBدول  يتضBح مBنوى جمھوري�ة مص�ر العربي�ة عل�ى مس�تمة ا�ستثمارات القوميه تطور قي

 ٦٣٥٨١.٨ا نحBBو أدناھB تقBد بلغBB با"سBعار الجاريBBةأن قيمBBة ا"سBتثمارات القوميBBه ) ٤٤(رقBم 

، بتقBدير ٢٠١٨عام  مليون جنيه  ٣٩٩٥٦٨ا نحو أقصاھ بلغت، بينما ٢٠٠٢عام  مليون جنيه

، يتضBح مBن با"سBعار الجاريBة ميهمعادلة ا"تجاه الزمنى العام "جمالى قيمة ا"ستثمارات القو

اخBBذت  با"سBBعار الجاريBBة ، ان اجمBBالى قيمBBة ا"سBBتثمارات القوميBBه)٤٥(بجBBدول ) ١(المعادلBBة 



٤ 
 

بة زيBادة سBنوية مئويBة ، وبنسBمليBون جنيBه ١٠٩٥٥.٨٩بلBغ نحBو إتجاھاً عامBاً متزايBداً معنويBاً 

علBBى  سBBعار الجاريBBةبا" مBBن متوسBBط اجمBBالى قيمBBة ا"سBBتثمارات القوميBBه% ٧.١٩بلغBBت نحBBو

  ).٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة  خ,لمليون جنيه  ١٥٢٣٢٨جمھورية مصر العربية والبالغ نحو 

يتضح مBن البيانBات : على مستوى جمھورية مصر العربيةثمارات الزراعية تطور قيمة ا�ست

جمBالى مBن ا با"سعار الجاريBة قيمة ا"ستثمارات الزراعيةان مساھمة  )٤٤(الواردة بالجدول 

 قيمBBة ا"سBBتثمارات الزراعيBBةأن كمBBا يتضBBح ، % ٦,٥٥تبلBBغ نحBBو يمBBة ا"سBBتثمارات القوميBBهق

 ، بينمBا وصBلت أقصBاھا٢٠٠١عBام مليBون جنيBه  ٤١٣٣نحBو قد بلغت أدناھا با"سعار الجارية

قيمBBة "جمBBالى بتقBBدير معادلBBة ا"تجBBاه الزمنBBى العBBام ، ٢٠١٨عBBام مليBBون جنيBBه ١٧٩٤٠نحBBو 

جمBالى ا، ان )٤٥(بجBدول ) ٣(يتضBح مBن المعادلBة  ،با"سعار الجارية ا"ستثمارات الزراعية

 إتجاھBاً عامBاً متزايBداً معنويBاً بلBغ نحBو قد اخBذت با"سعار الجارية قيمة ا"ستثمارات الزراعية

قيمBة جمBالى من متوسط ا% ٧.٦٧نحو تبلغ، وبنسبة زيادة سنوية مئوية مليون جنيه ٦٠٦.٢٣

جمھوريBBة مصBBر العربيBBة والبBBالغ علBBى مسBBتوى  عار الجاريBBةبا"سBB ا"سBBتثمارات الزراعيBBة

  .مليار جنيه خ,ل الفترة موضع الدراسة  ٧٨٩٦.٠٨٩نحو

:  العربي�ةفى القطاع العام على مستوى جمھوري�ة مص�ر   ثمارات الزراعيةتطور قيمة ا�ست

"سBعار با قيمBة ا"سBتثمارات الزراعيBةان مسBاھمة  )٤٤(يتضح من البيانات الواردة بالجدول 

، مBBن %٢.٥٨بلغBBت نحBBو قيمBBة ا"سBBتثمارات القوميBBهجمBBالى فBBى القطBBاع العBBام مBBن ا الجاريBBة

قيمBة ا"سBتثمارات أن كمBا يتضBح  ،%٣٧.٦٦الزراعية، بلغت نحBوقيمة ا"ستثمارات جمالى ا

عBBام مليBBون جنيBBه  ١٢١٣ نحBBو فBBى القطBBاع العBBام قBBد بلغBBت أدناھBBا با"سBBعار الجاريBBة الزراعيBBة

، وبتقBBدير معادلBBة ا"تجBBاه ٢٠١٨عBBام مليBBون جنيBBه  ٥٤٦٠نحBBو  بلغBBت أقصBBاھا، بينمBBا ٢٠٠١

تضBح ي ،فBى القطBاع العBام با"سعار الجارية قيمة ا"ستثمارات الزراعية"جمالى الزمنى العام 

فBى  با"سBعار الجاريBة قيمة ا"ستثمارات الزراعيةجمالى ا، ان )٤٥(بجدول ) ٥(من المعادلة 

، وبنسBBبة مليBBون جنيBBه ١٩٥.٣٦إتجاھBBاً عامBBاً متزايBBداً معنويBBاً بلBBغ نحBBوالقطBBاع العBBام قBBد اخBBذت 

 قيمBBBة ا"سBBBتثمارات الزراعيBBBةجمBBالى مBBBن متوسBBBط ا% ٦.٧نحBBBو بلغBBتزيBBادة سBBBنوية مئويBBBة 

 ٢٩٣١.٧جمھورية مصر العربية والبالغ نحBوفى القطاع العام على مستوى  با"سعار الجارية

  .مليون جنيه خ,ل الفترة موضع الدراسة 
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  العربيةفى القطاع الخاص على مستوى جمھورية مصرة ا�ستثمارات الزراعية تطور قيم

با"سBعار  قيمBة ا"سBتثمارات الزراعيBةان مسBاھمة  )٤٤(يتضح من البيانات الواردة بالجدول 

، ومBن %٤.٢١بلغBت نحBو قيمBة ا"سBتثمارات القوميBهجمالى فى القطاع الخاص من ا الجارية

قيمBBة ا"سBBتثمارات أن كمBBا يتضBBح  ،%٦٢.٢٤الزراعيBBة بلBBغ نحBBو مارات قيمBBة ا"سBBتثجمBBالى ا

عBام مليBون جنيBه  ٢١٨٤ نحBو فى القطاع الخاص قBد بلغBت أدناھBا با"سعار الجارية الزراعية

، وبتقBدير معادلBة ا"تجBاه ٢٠١٨عBام مليBون جنيBه ١٢٣٥٠بنحBو  ، بينما بلغBت أقصBاھا٢٠٠٤

 ،فBBى القطBBاع الخBBاص با"سBBعار الجاريBBة الزراعيBBة قيمBBة ا"سBBتثمارات"جمBBالى الزمنBBى العBBام 

با"سBBعار  قيمBBة ا"سBBتثمارات الزراعيBBةجمBBالى ا، ان )٤٥(بجBBدول ) ٦(يتضBBح مBBن المعادلBBة 

مليBون ٣٩٦.٥٥ إتجاھBاً عامBاً متزايBداً معنويBاً بلBغ نحBو فBى القطBاع الخBاص قBد اخBذت الجارية

قيمBBة ا"سBBتثمارات جمBالى ط امBن متوسBB% ٧.٨نحBBو بلغBBت، وبنسBBبة زيBادة سBBنوية مئويBة جنيBه

جمھوريBة مصBر العربيBة والبBالغ فى القطاع الخاص على مسBتوى  با"سعار الجارية الزراعية

مليBBBBBBBBBBBBBBون جنيBBBBBBBBBBBBBBه خBBBBBBBBBBBBBB,ل الفتBBBBBBBBBBBBBBرة موضBBBBBBBBBBBBBBع الدراسBBBBBBBBBBBBBBة ٥٠٦٢.٧نحBBBBBBBBBBBBBBو
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زراعية فى القطاع العام والخاص بالمليون جنيه قيمة ا�ستثمارت القومية والزراعية ونسبة ا�ستثمارات الزراعية الى القومية و قيمة ا�ستثمارات ال .٤٤جدول 
  )2018 - 2000(خ,ل الفترة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجھاز المركزى للتعبئة العامة وا"حصاء ، النشرة السنوية ل,حصاء والمواشرات ا"قتصاديه اعداد متفرقه   :  المصدر

  
  السنه

قيمة ا�ستثمارات 
القوميه بالمليون 

  جنيه
  با�سعار الجارية

قيمة ا�ستثمارات 
الزراعية  بالمليون 

  جنيه
  با�سعار الجارية

قيمة % 
ا�ستثمارات 

  الى  الزراعية
  القومية

  با�سعار الجارية

ستثمارات الزراعية  بالمليون جنيهقيمة ا�  

قيمة 
ا�ستثمارات 

  الزراعية
  فى

  القطاع العام

قيمة % 
ا�ستثمارات 

الزراعية فى  
  القطاع العام

من 
�ستثمارت 

  القومية

%  
قيمة ا�ستثمارات 

  الزراعية
القطاع العام  فى 

اجمالى  من
ا�ستثمارت 

  الزراعية

قيمة 
ا�ستثمارات 

  الزراعية
 فٮالقطاع
  الخاص

قيمة % 
ا�ستثمارات 

الزراعية فى  
  القطاع الخاص

من ا�ستثمارت 
  القومية

%  
قيمة ا�ستثمارات 

  الزراعية
القطاع الخاص  فى

  من
ت ااجمالى ا�ستثمار

  الزراعية
٢٠٠٠  64023.9 4419.1 ١٨٩٥  ٦.٩ 2.96 ٥٧.١٢ ٣.٩٤ ٢٥٢٤ ٤٢.٨٨ 
٢٠٠١  64448.8 4133.5 ١٢١٣ ٦.٤ 1.88 ٧٠.٦٤ ٤.٥٣ ٢٩٢٠ ٢٩.٣٥ 
٢٠٠٢  63581.8 4197.3 ١٤٨٨ ٦.٦ 2.34 ٦٤.٥٤ ٤.٢٦ ٢٧٠٩ ٣٥.٤٥ 
٢٠٠٣  67511.5 4593.5 ١٦٩٦ ٦.٨ 2.51 ٦٣.٠٧ ٤.٢٩ ٢٨٩٧ ٣٦.٩٢ 
٢٠٠٤  68103 4404 ٢٢٢٠ ٦.٥ 3.26 ٤٩.٥٩ ٣.٢١ ٢١٨٤ ٥٠.٤١ 
٢٠٠٥  79556  5559 ٢٥٥٩ ٧.٠ 4.47 ٧١.٩٦ ٥.٠٣ ٤٠٠٠ ٤٦.٠٢ 
٢٠٠٦  96456 5420 ٢١٧٠ ٥.٦ 3.29 ٧٨.٤١ ٤.٤١ ٤٢٥٠ ٤٠.٤٩ 
٢٠٠٧  115743 7981.8 ٢٨٠٠ ٦.٩ 2.42 ٦٤.٩٢ ٤.٤٨ ٥١٨١.٨ ٣٥.٠٨ 
٢٠٠٨  155342.3 7791.2 ٢٤٣٤ ٥.٠ 1.57 ٦٨.٧٦ ٣.٤٥ ٥٣٥٧ ٣١.٢٤ 
٢٠٠٩  199534 8072.5 ٢٨٥٠ ٤.٠ 1.43 ٦٤.٧٠ ٢.٦٢ ٥٢٢٣ ٣٥.٣١ 
٢٠١٠  197137 6862.3 ٢٧٤٣ ٣.٥ 1.39 ٦٠.٠٢ ٢.٠٩ ٤١١٩ ٣٩.٩٧ 
٢٠١١  231827 6743.1 ٢٨٧٨ ٢.٩ 1.24 ٥٧.٣٢ ١.٦٧ ٣٨٦٥ ٤٢.٦٨ 
٢٠١٢  229066 6833.7 ٣٢٧٦ ٣.٠ 1.43 ٥٢.٠٧ ١.٥٥ ٣٥٥٨ ٤٧.٩٤ 
٢٠١٣  246068 5370.7 ٢٦٧٣ ٢.٢ 1.09 ٥٠.٢٤ ١.١٠ ٢٦٩٨ ٤٩.٧٧ 
٢٠١٤  24612 8384 ٢٩٥٠ ٣٤.١ 11.99 ٦٤.٨١ ٢٢.٠٨ ٥٤٣٤ ٣٥.١٩ 
٢٠١٥  265091 11627 ٤١٤٦ ٤.٤ 1.56 ٦٤.٣٤ ٢.٨٢ ٧٤٨١ ٣٥.٦٦ 
2016  333709 13414 ٥٢١٣ ٤.٠ 1.56 ٦١.١٤ ٢.٤٦ ٨٢٠١ ٣٨.٨٦ 
2017  392039  16279 ٥٠٣٩ ٤.٢ 1.29 ٦٩.٠٥ ٢.٨٧ ١١٢٤٠ ٣٠.٩٥ 
٥٤٦٠  ٤.٥  ١٧٩٤٠ ٣٩٩.٥٦٨  ٢٠١٨  1.36 ٦٨.٨  ٣.١  ١٢٣٥٠  ٣٠.٤٣  
 62.24 4.21 5062.7 37.66 2.58 2931.7 6.55 7896.089 152328  المتوسط
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ب,سعار الجارية و الحقيقة فى  ة الزراعيوا�تجاه الزمنى العام لقيمة ا�ستثمارات القوميه .٤٥جدول
 )2018– ٢٠٠٠( خ,ل الفترة من.بالمليون جنيةالقطاع العام والخاص 

  م

  

  المتغير

  التابع
α  ß  R2 F  

معدل 
التغير 
 السنوى
  %المئوى 

  

١  

  

  قيمة ا�ستثمارات القومية
42770.0

2  

10955.89 

(2.81)*  
0.31  7.9 *  ٧.١٩ 

٣  

  
   قيمة ا�ستثمارات الزراعية

1833.78  

  

606.23  

(6.26)**  
0.69 39 **  ٧.٦٧ 

٥  

  

  رات الزراعيةقيمة ا�ستثما

با�سعار  القطاع العام فى
  الجارية

978.10  

  

195.36 

(8.50)**  
0.80 72.3 **  ٦.٧  

٦  

  

  

  قيمة ا�ستثمارات الزراعية

  با�سعار القطاع الخاص فى

  الجارية

1097.17  

  

396.55  

(5.07)**  
0.60 25.7* *  ٧.٨  

، ٢، ١= ( iحيBث ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(ة مBن متغير الزمن للفتBرة الزمنيXi   :B المتغير موضع الدراسة : Ý: حيث 

  معنوية النموذج) F(معامل التحديد ) R² (المحسوبة ) T(القيمة بين ا"قواس تشير إلى قيمة  )١٩،..،  ٣

عدم ) ˉ(على الترتيب  ٠.٠١،  ٠.٠٥او النموذج عند مستوى  تشير إلى معنوية معام,ت ا"نحدار ) **(،) *(

  )٤٤(حسبت وجمعت من بيانات الجدول رقم  : المصدرمعنوية معام,ت ا"نحدار

ا�فقية والرأسية  لبرامج التنمية الزراعية المنفذه ا�ھمية النسبية لقيمة ا�ستثمارات
   من اجمالى ا�ستثمارات المنفذه لبرامج التنمية الزراعية 

ج لبBBرامالمنفBBذه لقيمBBة ا"سBBتثمارات النسBBبية ا"ھميBBة لدراسBBة )  ١٥(يتضBBح مBBن الجBBدول رقBBم 

ا"فقيBة والرأسBية مBن اجمBالى ا"سBتثمارات المنفBذه لبBرامج التنميBة الزراعيBة   التنمية الزراعيBة

ا"قتصBBادية  امج التنميBBةلبBBرالمنفBBذه قيمBBة ا"سBBتثمارات ان ) ٢٠١٨–٢٠٠٠(مBBن الفتBBرة  خBB,ل

 لبBرامجالمنفBذه ا"سBتثمارات قيمBة  اجمالى المرتبه ا"ولى من حيث  صدرتت الزراعية الرأسية

تى فBBى المرتبBBه بينمBBا يBBأ خBB,ل الفتBBرة موضBBع الدراسBBة،% ٦٣.٥التنميBBة الزراعيBBة تمثBBل نحBBو 

قيمBة  اجمBالى مBن ا"قتصادية الزراعية أ"فقيBة  امج التنميةلبر المنفذه قيمة ا"ستثماراتالثانيه 



٨ 
 

خBB,ل الفتBBرة موضBBBع  % ٣٦.٥لبBBرامج التنميBBة الزراعيBBة تمثBBل نحBBو المنفBBذه ا"سBBتثمارات 

  .ةالدراس

لقيمة ا�ستثمارات الموجھه لبرامج التنمية الزراعية ا�فقية النسبية ا�ھمية  .١٥جدول 
الزراعية با�لف جنيه  والرأسية من اجمالى قيمة ا�ستثمارات الموجھه لبرامج التنمية 

  )٢٠١٨-٢٠٠٠(خ,ل الفترة 

 - بيانات الخطة ا"ستثماريه لوزراة الزراعة واستص,ح ا"راضى -وزارة التخطيط والمتابعة  : المصدر
  .بيانات غير منشورة

لكل برن�امج م�ن ب�رامج التنمي�ة الزراعي�ة  المنفذه ا�ھمية النسبية لقيمة ا�ستثمارات

  الرأسيةلبرامج التنمية الزراعية المنفذه  ة ا�ستثماراتالرأسية �جمالى قيم

لكل  المنفذه لقيمة ا"ستثماراتالنسبية ا"ھمية لدراسة ) ١٦(يتضح من الجدول رقم 

لبرامج التنمية  المنفذه جمالى قيمة ا"ستثماراتبرنامج من برامج التنمية الزراعية الرأسية "

برنامج ل المنفذهقيمة ا"ستثمارات ان ) ٢٠١٨– ٢٠٠٠(من الفترة  خ,ل الزراعية الرأسية

  
  السنوات

اجمالى 
ا�ستثمارات 
المنفذه لبرامج 
  التنمية الزراعية

اجمالى 
ا�ستثمارات 
المنفذه لبرامج 
التنمية الزراعية 

  ا�فقية

ا�ستثمارات % 
المنفذه لبرامج التنمية 
  الزراعية ا�فقية 

المنفذه .ستثمارات ل
  الزراعيةلبرامج التنمية

اجمالى 
ا�ستثمارات 
المنفذه لبرامج 

لتنمية الزراعية ا
  الرأسية

ا�ستثمارات % 
المنفذه لبرامج التنمية 
  الزراعية ا�فقية 

المنفذه .ستثمارات ل
لبرامج التنمية 

  الزراعية
٢٠٠٠ 351281 195212 55.6 156069 44.4 
٢٠٠١ 358034 197111 55.1 160923 44.9 

٢٠٠٢ 367427.7 201311 54.8 166116.7 45.2 

٢٠٠٣ 383544.3 201311 52.5 182233.3 47.5 

٢٠٠٤ 323111.4 181632 56.2 141479.4 43.8 

٢٠٠٥ 200934.8 104478 52.0 96456.8 48.0 

٢٠٠٦ 83443.8 17297 20.7 66146.8 79.3 

٢٠٠٧ 249867.5 102606 41.1 147261.5 58.9 

٢٠٠٨ 131947 33352 25.3 98595 74.7 

٢٠٠٩ 214916 46955 21.8 167961 78.2 

٢٠١٠ 209803 44650 21.3 165153 78.7 

٢٠١١ 172087 15598 9.1 156489 90.9 

٢٠١٢ 308415 55593 18.0 252822 82.0 

٢٠١٣ 772008 612818 79.4 159190 20.6 

٢٠١٤ 69156 28299 40.9 40857 59.1 

٢٠١٥ 43999 25370 57.7 18629 42.3 

٢٠١٦ 202380 45321 22.4 157059 77.6 

٢٠١٧ 2685608 128096 4.8 2557512 95.2 

٢٠١٨  2485921 130961 5.3 2354960 94.7 

 63.5 381363.9 36.5 124630.1 505993.9  المتوسط
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لبرامج  المنفذه ا"ستثماراتقيمة اجمالى المرتبه ا"ولى من حيث  صدرتت تحسين ا"راضى

تى فى بينما تأ خ,ل الفترة موضع الدراسة،% ٣١.٤تمثل نحو  الرأسيةالتنمية الزراعية 

قيمة  اجمالى من حيث  لميكنة الزراعيةابرنامج ل المنفذهقيمة ا"ستثمارات  المرتبه الثانيه

خ,ل الفترة موضع % ١٨.٢تمثل نحو  الرأسيةلبرامج التنمية الزراعية  المنفذها"ستثمارات 

ا"رشاد برنامج لالموجھه  المنفذهقيمة ا"ستثمارات اتى فى المرتبه الثالثة الدراسة، بينما ي

تمثل  الرأسيةلبرامج التنمية الزراعية  المنفذها"ستثمارات قيمة  اجمالى من حيث  الزراعى

قيمة ا"ستثمارات اتى فى المرتبه الرابعة ، بينما يخ,ل الفترة موضع الدراسة% ١٧.٦نحو 

لبرامج التنمية  المنفذها"ستثمارات قيمة اجمالى من حيث  التكثيف الزراعىبرنامج ل المنفذه

دراسة، بينما تاتى فى المرتبه خ,ل الفترة موضع ال% ٤.٤تمثل نحو  الرأسيةالزراعية 

اجمالى من حيث  مكافحة أ"فات وامراض النباتاتبرنامج ل المنفذهقيمة ا"ستثمارات الخامسه 

خ,ل الفترة % ٤تمثل نحو  الرأسيةلبرامج التنمية الزراعية  المنفذها"ستثمارات قيمة 

انتاج برنامج ل المنفذهقيمة ا"ستثمارات  السادسةبينما تاتى فى المرتبه  ،موضع الدراسة

 الرأسيةلبرامج التنمية الزراعية  المنفذها"ستثمارات قيمة اجمالى من حيث وتعميم التقاوى 

حيث تمثل نسبة مساھمة برنامج  مشروعات  ،خ,ل الفترة موضع الدراسة% ٣.٨تمثل نحو 

ومكافحة التكثيف الزراعى ،  ا"رشاد الزراعى و الميكنة الزراعية و تحسين ا"راضى و

اجمالى من % ٧٩.٤ا"فات وامراض النباتات، وانتاج وتعميم التقاوى المعتمده مجتمعه نحو 

ا"ستثمارات المنفذه لبرامج التنمية الزراعية الرأسية خ,ل الفنرة موضع متوسط قيمة 

  .الدراسة
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لزراعي�ة الرأس�ية �جم�الى قيم�ة ا�س�تثمارات لكل برنامج م�ن ب�رامج التنمي�ة ا ا�ھمية النسبية لقيمة ا�ستثمارات الموجھه .١٦جدول 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(خ,ل الفترة  الرأسيةلبرامج التنمية الزراعية الموجھه 

   بالدراسة) ٣١،٣٢،٣٣،٣٤،٣٦،٣٧،٣٨ ،١٨،٢٢،٢٤،٢٥،٢٦،٢٧،٢٨،٢٩(حسبت وجمعت من الجدول رقم : المصدر

  
  
  

  السنه
برنامج 
تحسين 

 ا�راضى 

برنامج 
تحسين 
انتاجية 

الحاص,ت 
 الحقلية 

مج برنا
انتاج 

وتعميم 
التقاوى 
 المعتمده 

تحسين 
انتاجية 

الجاموس 
وا�بقار 
 وا�لبان 

برنامج 
انتاجية  
ا�غنام 

 والماعز 

تحسين 
ا�نتاج 

الداجنى 
وطرق 
  التغذية

برنامج 
مكافحة 
ا�فات 

وامراض 
 النباتات

برنامج 
الدراسات 

ا�قتصادية 
 وا�حصائية

برنامج 
مراكز 

التدريب 
 الزراعية 

برنامج 
ا�رشاد 

 الزراعى 

برنامج 
الميكنة 

 الزراعية

برنامج 
التكثيف 
 الزراعي 

تثقيف وتنمية 
ا�مومة 

والطفولة 
بالريف 
 المصرى

تنمية الموارد 
الطبيعة 

والبشرية 
ل,راضى 

 الصحراوية

٢٠٠٠  39.8 2.4 5.4 3.0 1.0 2.0 7.6 2.5 2.6 10.2 11.4 6.1 2.8 3.3 
٢٠٠١  39.2 2.5 5.2 3.0 0.9 1.9 7.7 2.5 2.6 10.2 11.3 6.6 2.9 3.5 
٢٠٠٢  37.0 2.7 5.1 3.5 1.2 2.0 8.2 2.6 2.6 10.4 11.6 6.6 3.0 3.6 
٢٠٠٣  35.1 3.0 4.7 3.3 0.9 1.7 8.0 2.3 2.5 9.7 10.8 6.2 8.2 3.6 
٢٠٠٤  31.5 3.5 4.1 3.6 1.0 2.2 4.8 6.4 1.5 9.9 11.3 6.6 6.9 6.6 
٢٠٠٥  33.2 2.1 6.7 4.7 1.5 1.4 4.3 4.5 5.2 10.2 10.7 6.9 5.1 3.5 
٢٠٠٦  22.2 3.6 3.9 9.0 2.2 1.7 8.8 4.7 5.1 13.4 13.9 8.4 3.0 0.0 
٢٠٠٧  24.5 2.5 4.2 10.1 1.6 3.7 3.3 5.7 2.6 16.0 16.7 3.1 3.6 2.5 
٢٠٠٨  40.5 3.5 8.5 3.9 1.2 1.3 2.0 5.9 2.6 7.9 8.3 9.3 4.6 0.5 
٢٠٠٩  10.9 2.3 5.1 2.1 0.8 0.7 1.1 1.3 0.2 35.6 35.8 2.7 1.3 0.3 
٢٠١٠  26.5 2.0 4.8 3.1 0.9 0.6 1.1 0.6 0.3 28.3 28.5 2.0 1.1 0.2 
٢٠١١  25.8 2.2 4.2 3.3 1.1 0.8 1.1 0.5 0.3 29.0 29.2 1.8 0.7 0.0 
٢٠١٢  43.5 1.3 2.4 1.4 1.1 0.6 1.7 0.2 0.6 22.4 22.6 1.4 0.9 0.0 
٢٠١٣  62.7 1.7 3.3 4.4 3.3 2.4 1.4 3.7 1.2 5.1 5.5 2.2 0.7 2.6 
٢٠١٤  44.6 15.9 2.1 0.4 0.0 9.5 0.2 0.4 4.4 1.5 1.7 9.4 0.2 9.6 
٢٠١٥  26.6 27.4 2.0 0.0 9.2 10.3 10.9 0.0 0.7 0.6 1.0 4.7 5.4 1.4 
2016  36.0 1.8 0.5 7.0 0.0 1.3 2.9 0.7 0.3 24.0 24.5 0.0 0.6 0.5 
2017  4.2 0.2 0.0 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 47.3 47.3 0.0 0.0 0.1 
٢٠١٨  12.8 0.1 0.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 42.8 42.9 0.0 0.1 0.4 
المتو
 2.2 2.7 4.4 18.2 17.6 1.9 2.4 4.0 2.3 1.5 3.5 3.8 4.2 31.4  سط
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  �فقية ا�ستثمارات المنفذه فى برنامج التنمية ا�قتصادية الزراعية ا

BBة ا"قتصBBامج التنميBBذه لبرنBBتثمارات المنفBBور ا"سBBة تطBBةبدراسBBة ا"فقيBBن  ،ادية الزراعيBBح مBBيتض

المنفBBذه لبرنBBامج التنميBBة ا"قتصBBادية الزراعيBBة ا"فقيBBة علBBى  أن اجمBBالى ا"سBBتثمارات) ١٨(رقBBم الجBBدول 

مBن  %٨سBى بلBغ نحBو مليBون جنيBه بBرقم قيا١٥.٦مستوى جمھورية مصر العربيBة، قBد بلغBت أدناھBا نحBو 

مليBون جنيBه بBرقم قياسBى بلBغ  ٢٠١.٣، بينمBا بلغBت اقصBاھا نحBو ٢٠١١المنفBذه عBام اجمالى ا"ستثمارات 

خB,ل الفتBرة موضBع الدراسBة،  مليBون جنيBه ١٢٤.٦        بمتوسط بلBغ نحBو ،٢٠٠٢عام  %١٠٣.١نحو 

ه لبرنBBامج التنميBBة ا"قتصBBادية الزراعيBBة بتقBBدير معادلBBة ا"تجBBاه الزمنBBى العBBام  "جمBBالى ا"سBBتثمارات المنفBBذ

ان اجمBBالى  ،)19(بجBBدول ) ٢(ا"فقيBBة علBBى مسBBتوى جمھوريBBة مصBBر العربيBBة، يتضBBح مBBن المعادلBBة رقBBم 

المنفذه فى برنامج التنمية ا"قتصادية الزراعية ا"فقية على مسBتوى جمھوريBة مصBر العربيBة  ا"ستثمارات

  ) .٢٠١٨-٢٠٠٠(عنويتھا احصائياً خ,ل الفترة تكاد تكون ثابته تقريباً نظراً لعدم م

عل�ى ا�فقي�ة برن�امج التنمي�ة ا�قتص�ادية الزراعي�ة مالى حجم ا�ستثمارات المخططة والمنف�ذه لمش�روعات إج  .١٨جدول 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(ف جنيه  خ,ل الفترة من مستوى جمھورية مصر العربية با�ل

بيانات غير  - بيانات الخطة ا"ستثماريه لوزراة الزراعة واستص,ح ا"راضى -وزارة التخطيط والمتابعة  : المصدر
  .منشورة

  

  

  

  

  
  السنوات

  
ا�ستثمارات 
  المخططة

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  
  ا�ستثمارات
  المنفذه

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
  ا�ستثمارات المنفذه
  ل.ستثمارات المخططة

٢٠٠٠ 501676 100.0 195212 100.0 38.91 
٢٠٠١ 512965 102.3 197111 101.0 38.43 
٢٠٠٢ 528835 105.4 201311 103.1 38.07 
٢٠٠٣ 528835 105.4 201311 103.1 38.07 
٢٠٠٤ 413218 82.4 181632 93.0 43.96 
٢٠٠٥ 133800 26.7 104478 53.5 78.09 
٢٠٠٦ 270500 53.9 17297 8.9 6.39 
٢٠٠٧ 378000 75.3 102606 52.6 27.14 
٢٠٠٨ 100000 19.9 33352 17.1 33.35 
٢٠٠٩ 114050 22.7 46955 24.1 41.17 
٢٠١٠ 60745 12.1 44650 22.9 73.50 
٢٠١١ 380964 75.9 15598 8.0 4.09 
٢٠١٢ 957244 190.8 55593 28.5 5.81 
٢٠١٣ 1146890 228.6 612818 313.9 53.43 
٢٠١٤ 1681650 335.2 28299 14.5 1.68 
٢٠١٥ 176015 35.1 25370 13.0 14.41 
٢٠١٦ 101000 20.1 45321 23.2 44.87 
٢٠١٧ 422000 84.1 128096 65.6 30.35 
٢٠١٨  420200 83.8 130961 67.1 31.17 
 33.8 63.8 124630.1 92.6 464662.5  المتوسط
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على ا�قتصادية الزراعية ا�فقيةثمارات المنفذه لبرنامج التنمية �جمالى حجم ا�ستجدول ا�تجاه الزمنى العام . ١٩جدول  
  ) .   ٢٠١٨-٢٠٠٠(مستوى جمھورية مصر العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من 

  )١٩،..،  ٣، ٢، ١= ( iحيث ) ٢٠١٨- ٢٠٠٠(متغير الزمن للفترة الزمنية من :  Xi المتغير موضع الدراسة : Ý: حيث 

تشير إلى معنوية ) **(،) *(معنوية النموذج) F(معامل التحديد ) R² (المحسوبة ) T(تشير إلى قيمة القيمة بين ا"قواس 

 .عدم معنوية معام,ت ا"نحدار) ˉ( على الترتيب ٠.٠١،  ٠.٠٥او النموذج عند مستوى  معام,ت ا"نحدار 

 بالدراسة) 18(حسبت من جدول جمعت و: المصدر

  سية فى جمھورية مصر العربية أالرالتنمية ا�قتصادية الزراعية 

  برامج تحسين ا�راضى الزراعية 

يھدف ھذا البرنامج الى تنفيذ الخطة العلمية المتكاملة لتحسين التربة وتنمية ا"راضى والمحافظة  

  .على طاقتھا ا"نتاجية باجراء البحوث والدراسات وتقديم مختلف الخدمات فى ھذا الميدان 

 ى المائيه برنامج تطھير المجار -١

يتم تنفيذ تطھير الترع والمصارف بھدف رفع كفاءة شبكتى الرى والصرف وترشيد استھ,ك 

المياه وضمان وصول مياه الرى الى نھايات الترع والمصارف ورى زمام تلك النھايات با"ضافة الى 

رقم جدول ، يتضح من البرنامج تطھير المجارى المائيهخفض منسوب الماء ا"رضى، وبدراسة تطور 

مساحات تطھير المجارى المائية على مستوى جمھوية مصر العربية، قد بلغت أدناھا اجمالى أن ) ٢٠(

، بينما ٢٠١٠مساحات تطھير المجارى المائية عام من اجمالى  %١.٥٧مليون فدان بنسبة   ٠.٢٥١نحو 

ا"تجاه الزمنى العام  وبتقدير معادلة، ٢٠٠٢عام % ١٢.٨٥مليون فدان بنسبة  ٢.٠٦بلغت اقصاھا نحو 

ت ، انھا اخذ)٢١(الواردة بجدول )١(، يتضح من المعادلة رقم "جمالى مساحات تطھير المجارى المائية

 ١٠.٧١سنوية مئوية بلغت نحو  تناقصنسبة ب، مليون فدان ٠.٠٩بلغ نحو  متناقص معنوياً اتجاھا عاما 

والبالغ ى مستوى جمھورية مصر العربية اجمالى مساحات  تطھير المجارى المائية عل من متوسط % 

  .  موضع الدراسة مليون فدان خ,ل الفترة  0.84نحو

ونظرا "ن المجارى المائية الحقلية تحت الظروف الجافة وشبه الجافة تعانى من نمو وانتشار 

ترتب الحشائش المائية بمعد"ت كبيرة مما يؤدى الى أنخفاض كفاءة نظامى الرى والصرف الحقلى، وما ي

على ذلك من تدھور التربة وأنخفاض أنتاجية الفدان لذلك يوصى بتنفيذ عملية تطھير المجارى المائية 

 .على فترات "تزيد عن ث,ثة سنوات بل أنه فى كثير من الحا"ت قد يتم التطھير سنويا

α  ß  R  المتغيرالتابع  م
2

 F 
  معدل التغير السنوى

  %المئوى 

مارات المخططة لبرنامج ا�ستث  ١
  التنمية ا�قتصادية الزراعية ا�فقية

362054  
10260  

(0.58)-  
0.02  0.34-  2.20 

٢  
لبرنامج التنمية  ا�ستثمارات المنفذه

  ا�قتصادية الزراعية ا�فقية
160754  

-3612.4  

(-0.61)-  
0.02  0.38-  -2.9 
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ت التربة، والتسوية بالليزر، واضافة برامج التنمية الزراعية الرأسية لمساحات تطھير المجارى المائية، الحرث تح. ٢٠جدول 
) .                                                                          ٢٠١٨-٢٠٠٠(الجبس الزراعى بالمليون فدان على مستوى جمھورية مصر العربية خ,ل الفترة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيانات غير منشورة  –قطاع ا"راضى والزراعة الديوان العام –روعات تحسين ا"راضى الھيئة العامة للجھاز التنفيذى لمش:  المصدر

مس��احات تطھي��ر المج��ارى المائي��ة ، الح��رث تح��ت الترب��ة ، والتس��وية ب��الليزر، ا�تج��اه الزمن��ى الع��ام لتط��ور . ٢١ لج��دو 
) .                                                                     ٢٠١٨ -٢٠٠٠(الزراعى بالمليون فدان ، على مستوى جمھورية مصر العربية خ,ل الفترة من  واضافة الجبسى

  )١٩،..،  ٣، ٢، ١= ( iحيث ) 2018-٢٠٠٠(متغير الزمن للفترة الزمنية من :  Xi المتغير موضع الدراسة : Ý: حيث 

تشير إلى معنوية ) **(،) *(معنوية النموذج) F(معامل التحديد  ) R² (المحسوبة ) T(القيمة بين ا"قواس تشير إلى قيمة  

  .عدم معنوية معام,ت ا"نحدار) ˉ( على الترتيب ٠.٠١،  ٠.٠٥او النموذج عند مستوى  معام,ت ا"نحدار 

  بالدراسة) 20(حسبت من جدول جمعت و: لمصدرا

  السنوات

مساحات 
تطھير  
مجارى 
  مائية

%  
مساحات 
الحرث تحت 

  التربة
%  

مساحات 
التسوية 
  بالليزر

%  
اضافة 
الجبسى 
  الزراعى

%  

١٢.٦ ٠.٣ ١.٦ ٠.٠٣ ١١.٧ ٠.٧٣٥ ١٢.١ ١.٩٥ ٢٠٠٠ 
١٢.٨ ٠.٣ ١.٥ ٠.٠٣ ١١.٧ ٠.٧٣٧ ١٢.٢ ١.٩٦ ٢٠٠١ 
١٣.٧ ٠.٣ ١.٧ ٠.٠٣ ١١.٨ ٠.٧٤٢ ١٢.٨ ٢.٠٦ ٢٠٠٢ 
٧.٦ ٠.٢ ١.٨ ٠.٠٣ ٩.٣ ٠.٥٨٧ ١٢.٣ ١.٩٨ ٢٠٠٣ 
٥.٣ ٠.١ ٣.٣ ٠.٠٦ ٨.١ ٠.٥٠٩ ٦.١٨ ٠.٩٩ ٢٠٠٤ 
٤.٠ ٠.١ ٣.٩ ٠.٠٧ ٧.٥ ٠.٤٧٤ ٥.٧٤ ٠.٩٢ ٢٠٠٥ 
٤.٣ ٠.١ ٣.٧ ٠.٠٦ ٦.٣ ٠.٣٩٦ ٥.٨٦ ٠.٩٤ ٢٠٠٦ 
٢.٩ ٠.١ ٤.٣ ٠.٠٧ ٤.٣ ٠.٢٧٢ ٥.٩٣ ٠.٩٥ ٢٠٠٧ 
٣.١ ٠.١ ٥.٥ ٠.٠٩ ٥.٢ ٠.٣٢٧ ٤.٥٩ ٠.٧٣٥ ٢٠٠٨ 
٤.٣ ٠.١ ٥.٩ ٠.١٠ ٣.٠ ٠.١٨٩ ٢.٦٢ ٠.٤٢ ٢٠٠٩ 
٣.٤ ٠.١ ٧.٨ ٠.١٣ ٢.٠ ٠.١٢٦ ١.٥٧ ٠.٢٥١ ٢٠١٠ 
٢.٨ ٠.١ ٧.٩ ٠.١٣ ٢.٩ ٠.١٨٣ ٢.٢٦ ٠.٣٦٣ ٢٠١١ 
٣.٦ ٠.١ ٧.٩ ٠.١٣ ٢.٤ ٠.١٥٣ ١.٦٣ ٠.٢٦٢ ٢٠١٢ 
٦.٤ ٠.١ ٧.٣ ٠.١٢ ٢.٣ ٠.١٤٥ ١.٨٩ ٠.٣٠٣ ٢٠١٣ 
٣.١ ٠.١ ٧.٣ ٠.١٢ ٢.٤ ٠.١٥٤ ١.٨٥ ٠.٢٩٦ ٢٠١٤ 
٣.٠ ٠.١ ٧.٤ ٠.١٢ ٢.٥ ٠.١٥٧ ٢.٣٨ ٠.٣٨٢ ٢٠١٥ 
٢.٢ ٠.٠ ٦.٩ ٠.١١ ٢.١ ٠.١٣٤ ٢.٦١ ٠.٤١٨ ٢٠١٦ 
٢.٣ ٠.١ ٧.٠ ٠.١٢ ٢.٢ ٠.١٤١ ٢.٦١ ٠.٤١٩ ٢٠١٧ 
٢.٨ ٠.١ ٧.٢ ٠.١٢ ٢.٣ ٠.١٤٥ ٢.٦٨ ٠.٤٣  ٢٠١٨ 
 ١٠٠ ٢.١ ١٠٠ ١.٦٥ ١٠٠ ٦.٣٠٦ ١٠٠ ١٦.٠٢  ا�جمالى
 - ٠.١ - ٠.٠٩ - ٠.٣٣ - ٠.٨٤  المتوسط

  %المئوى معدل التغير السنوى α  ß  R2 F  التابع المتغير  م

  مساحات تطھير  مجارى مائية   ١
1.83  

-0.09  

(-6.7)** 
0.73  45.8**  -10.71  

٢  
  مساحات الحرث تحت التربة  

0.70  
-0.037 

(-9.06)**  
0.83  82.2**  -11.21  

٣  
  مساحات التسوية بالليزر

0.02 
0.006  

(8.61)** 
0.81  74.3**  6 

٤  

  

  اضافة الجبسى الزراعى 
0.21 

-0.01  

(-4.74)** 
0.56  22.5** -10 
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 رقموبدراسة تطور برنامج الحرث تحت التربة، يتضح من الجدول :ج الحرث تحت التربة برنام -٢

أن اجمالى مساحات الحرث تحت التربة على مستوى جمھورية مصرالعربية، قد بلغت ) ٢٠(

، ٢٠١٠مساحات الحرث تحت التربة عام من اجمالى % ٢مليون فدان بنسبة  ٠.١٢٦أدناھا نحو 

، وبتقدير معادلة ا"تجاه ٢٠٠٢عام % ١١.٨مليون فدان بنسبة  ٠.٧٤٢و بينما بلغت اقصاھا  نح

الواردة بجدول ) ٢(الزمنى العام "جمالى مساحات الحرث تحت التربة، يتضح من المعادلة رقم 

مليون فدان، بنسبة تناقص سنوية  ٠.٠٣٧، انھا اخذت اتجاھا عاما متناقصاُ معنوياً بلغ نحو)٢١(

من متوسط اجمالى مساحات الحرث تحت التربة على مستوى % ١١.٢١مئوية بلغت نحو 

  . مليون فدان خ,ل الفترة موضع الدراسة 0.33جمھورية مصرالعربية والبالغ نحو

يتم تنفيذ عملية التسوية بالليزر للتغلب على الفروق فى طبوغرافية  : برنامج التسوية بالليزر -٣

ء الميول المركبة طبقا لطبيعة التربة، سطح ا"رض للوصول بھا الى سطح مستوى مع أعطا

ويتم ذلك من خ,ل استخدام شعاع الليزر الصادر من المرسل بقوة فى صورة خط مستقيم، حيث 

 .يمكن التحكم فى ميله لترشيد مياه الرى

أن ) ٢٠(رقم التى تم فيھا تنفيذ برنامج التسوية بالليز، يتضح من الجدول مساحات وبدراسة تطور ال

لمساحات التى تم فيھا تنفيذ برنامج التسوية بالليزر على مستوى جمھوية مصر العربية، قد بلغت ااجمالى 

مليون فدان  ٠.١٣، بينما بلغت اقصاھا نحو ٢٠٠١عام %١.٥مليون فدان بنسبة  ٠.٠٢٥أدناھا نحو 

يھا تنفيذ التى تم فمساحات دير معادلة ا"تجاه الزمنى العام "جمالى البتق، ٢٠١٢عام % ٧.٩بنسبة 

 متزايد، انھا اخذت اتجاھا عاما )٢١(الواردة بجدول  )٣(يتضح من المعادلة رقم  ،برنامج التسوية بالليزر

مساحات المن متوسط %  ٦سنوية مئوية بلغت نحو  زيادة، بنسبة مليون فدان ٠.٠٠٦معنوياً بلغ نحو 

مليون  0.09مصر العربية والبالغ نحو على مستوى جمھوريةالتى تم فيھا تنفيذ برنامج التسوية بالليزر 

  .خ,ل الفترة موضع الدراسةفدان 

يBتم اضBافة الجBبس الزراعBى لمعالجBة قلويBة التربBة ومBا يترتBب : برنامج اضافة الجبس الزراعى  -١

علBBى ذلBBك مBBن تحسBBين خBBواص ا"رض الطبيعيBBة وزيBBادة صBB,حية العناصBBر الغذائيBBة، وبدراسBBة 

) ٢٠(رقBم فيذ برنامج اضافة الجبس الزراعى، يتضح من الجدول تطور المساحات التى تم فيھا تن

أن اجمالى المساحات التى تم فيھا تنفيذ برنBامج اضBافة الجBبس الزراعBى علBى مسBتوى جمھوريBة 

، بينمBا بلغBت ٢٠١٦عBام % ٢.٢مليBون فBدان بنسBبة  ٠.٠٤٦مصرالعربية، قBد بلغBت أدناھBا نحBو 

، بتقدير معادلة ا"تجاه الزمنBى العBام ٢٠٠٢عام % ١٣.٧مليون فدان بنسبة  ٠.٢٩٢اقصاھا نحو 

الBواردة )٤(للمساحات التى تم فيھا تنفيذ برنامج اضافة الجبس الزراعى، يتضح من المعادلBة رقBم 

مليون فBدان، بنسBبة تنBاقص  ٠.٠١، انھا اخذت اتجاھا عاما متناقصا معنوياً بلغ نحو )٢١(بجدول 

المسBاحات التBى تBم فيھBا تنفيBذ برنBامج اضBافة الجBبس  مBن متوسBط% ١٠سنوية مئوية بلغت نحBو 
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مليون فBدان خB,ل الفتBرة موضBع  0.1الزراعى على مستوى جمھورية مصر العربية والبالغ نحو

  .الدراسة

برنBامج بدراسة تطور ا"ستثمارات المنفذه ل: تحسين ا�راضى الزراعيةالمنفذه لبرنامج  ا�ستثمارات

تحسBين برنBامج ا"ستثمارات المنفBذه لاجمالى أن ) ٢٢(رقم ضح من الجدول ، يتتحسين ا"راضى الزراعية

مليBون جنيBه بBرقم  ٤.٩علBى مسBتوى جمھوريBة مصBر العربيBة، قBد بلغBت أدناھBا نحBو  ا"راضى الزراعيBة

مليBون جنيBه بBرقم قياسBى بلBغ نحBو  ٣٠٠.٥، بينمBا بلغBت اقصBاھا نحBو ٢٠١٥عBام % ٨قياسى بلBغ نحBو   

بتقBدير معادلBة مليBون جنيBه خB,ل الفتBرة موضBع الدراسBة،  ٦٤بمتوسBط بلBغ نحBو  ،٢٠١٨عام % ٤٨٤.٤

علBBى مسBBتوى  تحسBBين ا"راضBBى الزراعيBBة"جمBBالى ا"سBBتثمارات المنفBBذه لبرنBBامج  ا"تجBBاه الزمنBBى العBBام 

المنفBذه فBى  ان اجمBالى ا"سBتثمارات) ٢٣(بجBدول ) ٢(رقBم  يتضBح مBن المعادلBةجمھورية مصر العربية، 

علBBى مسBBتوى جمھوريBBة مصBBر العربيBBة تكBBاد تكBBون ثابتBBه تقريبBBاً نظBBراً لعBBدم  ا"راضBBى الزراعيBBة تحسBBين

  ) .٢٠١٨-٢٠٠٠(معنويتھا احصائياً خ,ل الفترة 

اجمالى حجم ا�ستثمارات المخططة والمنفذه لمشروعات تحسين ا�راضى على مستوى جمھورية مصر . ٢٢  جدول
  ) .      ٢٠١٨- ٢٠٠٠(العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من 

  .بيانات غير منشورة - وزراة الزراعة واستص,ح ا"راضىبيانات الخطة ا"ستثماريه ل -وزارة التخطيط والمتابعة  : المصدر

  

  

  

  
  السنوات

  
ا�ستثمارات 
  المخططة

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  
  ا�ستثمارات
  المنفذه

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
  ارات المنفذها�ستثم

  ل.ستثمارات المخططة

٢٠٠٠ 80000 100.0 62039 100.0 77.55 
٢٠٠١ 81500 101.9 63150 101.8 77.48 
٢٠٠٢ 82000 102.5 61450 99.1 74.94 
٢٠٠٣ 62000 77.5 64048 103.2 103.30 
٢٠٠٤ 50800 63.5 44514 71.8 87.63 
٢٠٠٥ 38000 47.5 32070 51.7 84.39 
٢٠٠٦ 15000 18.8 14709 23.7 98.06 
٢٠٠٧ 50000 62.5 36082 58.2 72.16 
٢٠٠٨ 42000 52.5 39955 64.4 95.13 
٢٠٠٩ 22000 27.5 18228 29.4 82.85 
٢٠١٠ 45000 56.3 43700 70.4 97.11 
٢٠١١ 84800 106.0 40430 65.2 47.68 
٢٠١٢ 200000 250.0 109876 177.1 54.94 
٢٠١٣ 661900 827.4 99841 160.9 15.08 
٢٠١٤ 117800 147.3 18228 29.4 15.47 
٢٠١٥ 212450 265.6 4946 8.0 2.33 
٢٠١٦ 84450 105.6 56480 91.0 66.88 
٢٠١٧ 325025 406.3 106154 171.1 32.66 
٢٠١٨  1001700 1252.1 300500 484.4 30.00 
 64.0 103.2 64021.05 214.2 171390.8  المتوسط



١٦ 
 

�جمالى حجم ا�ستثمارات المنفذه والمخططه با�لف جنيه  لبرامج التنمية جدول ا�تجاه الزمنى العام . 23 جدول 

) .                                                                          ٢٠١٨-٢٠٠٠(ورية مصر العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من الراسية على مستوى جمھ

  )١٩،..،  ٣، ٢، ١= ( iحيث ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(متغير الزمن للفترة الزمنية من :  Xi المتغير موضع الدراسة : Ý: حيث 

تشير إلى معنوية معام,ت ) **(،) *(معنوية النموذج) F(معامل التحديد  ) R² ( المحسوبة ) T(تشير إلى قيمة  القيمة بين ا"قواس 

  .عدم معنوية معام,ت ا"نحدار) ˉ( على الترتيب ٠.٠١،  ٠.٠٥او النموذج عند مستوى  ا"نحدار 

  بالدراسة) ٢٢،٢٤،٢٥،٢٦،٢٧(حسبت من جدول جمعت و: المصدر

يھBدف ھBذا البرنBامج الBى أسBتنباط أصBناف جديBده مBن مختلBف  انتاجي�ة الحاص�,ت الحقلي�ةتحسين  برنامج

الBزروع الحقليBBة تمتBBاز بجBBودة الصBفات ووفBBرة المحصBBول ومقاومBBة ا"مBراض وتجديBBد سBB,"ت ا"صBBناف 

Bة وتحسBد الزراعBب مواعيBد انسBين المتداولة دوريا وانتاج تقاوى ا(ساس والمسجلة بمزارع الوزارة، تحدي

  .المعام,ت الزراعية 

بدراسBBة تطBBور ا"سBBتثمارات المنفBBذه  ا�س��تثمارات المنف��ذه لبرن��امج تحس��ين انتاجي��ة الحاص��,ت الحقلي��ة

ا"سBتثمارات المنفBذه اجمBالى أن ) ٢٤(رقBم ، يتضح من الجBدول تحسين انتاجية الحاص,ت الحقليةبرنامج ل

ى جمھوريBة مصBر العربيBة، قBد بلغBت أدناھBا نحBو علBى مسBتو تحسBين انتاجيBة الحاصB,ت الحقليBةبرنامج ل

، بينمBBا ٢٠٠٥المنفBBذه عBBام مBBن اجمBBالى ا"سBBتثمارات % ٥٢.٨مليBBون جنيBBه بBBرقم قياسBBى بلBBغ نحBBو  ٢٠٠٠

، بمتوسBBط بلBغ نحBBو ٢٠٠٣عBام %١٤٥.١مليBون جنيBه بBBرقم قياسBى بلBBغ نحBو  ٥.٥٠٠بلغBت اقصBاھا نحBBو 

"جمBBBالى  بتقBBBدير معادلBBBة ا"تجBBBاه الزمنBBBى العBBBام ومليBBBون جنيBBBه خBBB,ل الفتBBBرة موضBBBع الدراسBBBة،  ٣.٨٦٠

علBBى مسBتوى جمھوريBBة مصBر العربيBBة،  تحسBين انتاجيBBة الحاصB,ت الحقليBةبرنBBامج ا"سBتثمارات المنفBذه ل

تحسBBBين انتاجيBBBة برنBBامج ا"سBBBتثمارات المنفBBBذه لاجمBBالى ان ،)٢٣(بجBBBدول ) ٤( رقBBBم يتضBBح مBBBن المعادلBBة

مصBBر العربيBBة تكBBاد تكBBون ثابتBBه تقريبBBاً نظBBراً لعBBدم معنويتھBBا  علBBى مسBBتوى جمھوريBBة الحاصBB,ت الحقليBBة

  .احصائياً خ,ل الفترة موضع الدراسة

  

  م

  المتغير

  التابع
α  ß  R2 F المتوسط 

  معدل التغير السنوى

  %المئوى 

٢  
ا�ستثمارات المنفذه لبرنامج تحسين 

  ا�راضى
19488  

4453.2 

(1.74)-  
0.15  3.01-  ٦.٩  ٦٤٠٢١.١  

٤  
ا�ستثمارات المنفذه لبرنامج تحسين 

  .ت الحقليةانتاجية الحاص
3869  

-0.82  

(-0.01)-  
0.01  0.002 -  ٠.٠٢  ٣٨٦٠.٨ -  

٦  
ا�ستثمارات المنفذه لبرنامج انتاج 

  وتعميم التقاوى المعتمده
9731.6  

-440.6 

(-5.06)**  
0.60  25.6**  ٨.٢  ٥٣٢٥.٢ -  

٨  
ا�ستثمارات المنفذه لبرنامج  تحسين 
  انتاجية الجاموس وا�بقار وا�لبان

5556.6  
-2.87  

(-0.02)-  
.0002  .0004 -  ٠.٠٥  ٥٥٢٧.٩ -  

١٠  
ا�ستثمارات المنفذه لبرنامج انتاجية  

  ا�غنام والماعز
٩٦٦.٣ 

110.6  

(1.8)-  
0.15 3.12-  ٥.٣٣  ٢٠٧٢  



١٧ 
 

اجم��الى حج��م ا�س��تثمارات المخطط��ة والمنف��ذه لبرن��امج تحس��ين انتاجي��ة الحاص��,ت الحقلي��ة عل��ى مس��توى  .٢٤ج��دول 
  ) .   ٢٠١٨-٢٠٠٠(ورية مصر العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من جمھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                بيانات  -بيانات الخطة ا"ستثماريه لوزراة الزراعة واستص,ح ا"راضى -وزارة التخطيط والمتابعة : المصدر

  غير منشورة           

  برنامج  انتاج وتعميم التقاوى المعتمده  

ھدف ھذا البرنامج الى انتاج التقاوى المعتمدة الممتازة الصفات ونشرھا بين جمھور الزراع وفقا ي

  .لنظام معين يتلخص فى تجديد التقاوى ال:زمه للزراعه، كما يھدف الى كفالة نقاوة ھذه التقاوى 

  ا�ستثمارات المنفذه لبرنامج انتاج وتعميم التقاوى المعتمده

) ٢٥(رقBم ارات المنفذه لبرنامج انتاج وتعمBيم التقBاوى المعتمBده، يتضBح مBن الجBدول بدراسة تطور ا"ستثم

ا"سBBتثمارات المنفBBذه لبرنBBامج انتBBاج وتعمBBيم التقBBاوى المعتمBBده علBBى مسBBتوى جمھوريBBة مصBBر اجمBBالى أن 

ھا ، بينما بلغت اقصBا٢٠١٥عام % ٤.٣الف جنيه برقم قياسى بلغ نحو  ٣٦٥العربية، قد بلغت أدناھا نحو 

وبتقBدير معادلBة ا"تجBاه الزمنBى العBام ، ٢٠٠٣عBام %  ١٠٢مليBون جنيBه بBرقم قياسBى بلBغ نحBو  ٨.٦نحو 

علBBى مسBBتوى جمھوريBBة مصBBر انتBBاج وتعمBBيم التقBBاوى المعتمBBده "جمBBالى ا"سBBتثمارات المنفBBذه لبرنBBامج 

معنويBBاً بلBBغ نحBBو  متناقصBBاً انھBBا اخBBذت اتجاھBBا عامBBا ، )٢٣(بجBBدول ) ٦(رقBBم  يتضBBح مBBن المعادلBBةالعربيBBة، 

ا"ستثمارات المنفBذه اجمالى من متوسط %  ٨.٢سنوية مئوية بلغت نحو  تناقصبنسبة الف جنيه،  ٤٤٠.٦

مليBون جنيBه  ٥.٣م التقاوى المعتمده على مستوى جمھورية مصر العربية والبالغ نحو انتاج وتعميلبرنامج 

  .خ,ل الفترة موضع الدراسة

  
  السنوات

  
ا�ستثمارات 
  المخططة

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  
  ا�ستثمارات
  المنفذه

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
  ا�ستثمارات المنفذه
ل.ستثمارات 
  المخططة

٢٠٠٠ 7740 100.0 3790 100.0 48.97 
٢٠٠١ 7825 101.1 4057 107.0 51.85 
٢٠٠٢ 8169 105.5 4500 118.7 55.09 
٢٠٠٣ 9588.3 123.9 5500 145.1 57.36 
٢٠٠٤ 7206.6 93.1 5000 131.9 69.38 
٢٠٠٥ 2744 35.5 2000 52.8 72.89 
٢٠٠٦ 1876.3 24.2 2400 63.3 127.91 
٢٠٠٧ 4557 58.9 3650 96.3 80.10 
٢٠٠٨ 121 1.6 3500 92.3 2892.56 
٢٠٠٩ 4459 57.6 3780 99.7 84.77 
٢٠١٠ 4356 56.3 3250 85.8 74.61 
٢٠١١ 3756 48.5 3458 91.2 92.07 
٢٠١٢ 2140 27.6 3340 88.1 156.07 
٢٠١٣ 1597 20.6 2650 69.9 165.94 
٢٠١٤ 669 8.6 6500 171.5 971.60 
٢٠١٥ 626 8.1 5100 134.6 814.70 
٢٠١٦ 265 3.4 2780 73.4 1049.06 
٢٠١٧ 282 3.6 4650 122.7 1648.94 
٢٠١٨  9000 116.3 3450 91.0 38.33 
 450.1 101.9 3860.7 52.3 4051.4  المتوسط



١٨ 
 

  اجمالى حجم ا�ستثمارات المخططة والمنفذه انتاج وتعميم التقاوى المعتمده على مستوى جمھورية مصر  .٢٥جدول 

  ) .٢٠١٨-٢٠٠٠(العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من 

بيانات غير  - زراة الزراعة واستص:ح ا�راضىبيانات الخطة ا�ستثماريه لو - وزارة التخطيط والمتابعة  :  المصدر  
  منشورة    

يھBدف الBى حمايBة الثBروة النباتيBة مBن ا(فBات المحليBة ومBن : برنامج مكافحة ا�فات وام�راض النبات�ات

خطر تسرب ا(فات ا(جنبية الى داخل الب,د ومطابقة الصBادر مBن المحاصBيل الزراعيBة لتشBريعات الBب,د 

  صابة با(فات المستوردة من حيث ا(

بدراسBBة تطBBور ا"سBBتثمارات المنفBBذه : ا�س��تثمارات المنف��ذه لبرن��امج مكافح��ة ا�ف��ات وام��راض النبات��ات

ا(سBتثمارات المنفBذه اجمBالى أن ) ٢٦(رقBم مكافحة ا"فات وامراض النباتات، يتضح مBن الجBدول برنامج ل

 ٧٤صر العربية، قBد بلغBت أدناھBا نحBو على مستوى جمھورية ممراض النباتات مكافحة ا(فات وأبرنامج ل

مليBون جنيBه بBرقم ١٤.٥٧٢، بينمBا بلغBت اقصBاھا نحBو ٢٠١٤عام %  ٠.٦الف جنيه برقم قياسى بلغ نحو 

"جمالى ا"ستثمارات المنفBذه  وبتقدير معادلة ا"تجاه الزمنى العام ، ٢٠٠٣عام % ١٢٢.٥قياسى بلغ نحو 

رقBم  يتضBح مBن المعادلBةعلى مستوى جمھورية مصر العربيBة، مكافحة ا"فات وامراض النباتات لبرنامج 

ُ انھا اخBذت اتجاھBا عامBا  ،)30(بجدول ) ٤(  تنBاقصبنسBبة الBف جنيBه،  ٥٨٣.١٧معنويBاً بلBغ نحBو متناقصBا

مكافحBBة ا"فBBات برنBBامج ا"سBBتثمارات المنفBBذه لاجمBBالى مBBن متوسBBط % ١٠.٨سBBنوية مئويBBة بلغBBت نحBBو 

خB,ل كمتوسBط مليBون جنيBه  ٥.٣٨ والبBالغ نحBو  ھورية مصر العربيBةعلى مستوى جم وامراض النباتات

  .الفترة موضع الدراسة

  
  السنوات

  
ا�ستثمارات 

  ططةالمخ

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  
  ا�ستثمارات
  المنفذه

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
ا�ستثمارات 
  المنفذه

ل.ستثمارات 
  المخططة

٢٠٠٠ 15350 100.0 8430 100.0 54.92 
٢٠٠١ 15250 99.3 8356 99.1 54.79 
٢٠٠٢ 15070 98.2 8490 100.7 56.34 
٢٠٠٣ 14000 91.2 8598 102.0 61.41 
٢٠٠٤ 12500 81.4 5797 68.8 46.38 
٢٠٠٥ 11500 74.9 6465.5 76.7 56.22 
٢٠٠٦ 5500 35.8 2560 30.4 46.55 
٢٠٠٧ 8500 55.4 6188.4 73.4 72.80 
٢٠٠٨ 10000 65.1 8360 99.2 83.60 
٢٠٠٩ 10500 68.4 8490 100.7 80.86 
٢٠١٠ 10250 66.8 7968 94.5 77.74 
٢٠١١ 10750 70.0 6520 77.3 60.65 
٢٠١٢ 10890 70.9 6050 71.8 55.56 
٢٠١٣ 11025 71.8 5317 63.1 48.23 
٢٠١٤ 9500 61.9 850 10.1 8.95 
٢٠١٥ 1000 6.5 365 4.3 36.50 
٢٠١٦ 1425 9.3 827 9.8 58.04 
٢٠١٧ 1425 9.3 747 8.9 52.42 
٢٠١٨  1545 10.1 800 9.5 51.78 
 56.0 63.2 5325.21 60.3 9262.1  المتوسط



١٩ 
 

اجمالى حجم ا�ستثمارات المخططة والمنفذه لمشروعات  مكافحة ا�فات وامراض النباتات على مستوى  .٢٦جدول 
                                                           ) .                 ٢٠١٨-٢٠٠٠(جمھورية مصر العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من

  بيانات غير منشورة  - بيانات الخطة ا�ستثماريه لوزراة الزراعة واستص:ح ا�راضى - وزارة التخطيط والمتابعة  :   المصدر
يھBBدف ھBBذا البرنBBامج الBBى النھBBوض بBBالثروة الحيوانيBBة عBBن طريBBق : روة الحيواني��ة برن��امج  النھ��وض ب��الث

  تحسين انتاجية الجاموس وا"بقار وا"لبان، تحسين ا"نتاج الداجنى وطرق التغذية التقليدية 

بدراسBة تطBور ا"سBتثمارات :  ا�ستثمارات المنفذه لبرنامج تحس�ين انتاجي�ة الج�اموس وا�بق�ار وا�لب�ان

أن اجمBBالى ) ٢٧(رقBBم يتضBBح مBBن الجBBدول  فBBذه لبرنBBامج تحسBBين انتاجيBBة الجBBاموس وا"بقBBار وا"لبBBان،المن

علBBى مسBBتوى جمھوريBBة مصBBر  المنفBBذه لبرنBBامج تحسBBين انتاجيBBة الجBBاموس وا"بقBBار وا"لبBBان ا"سBBتثمارات

ا بلغت اقصBاھا ، بينم٢٠١٤عام % ٣.١الف جنيه برقم قياسى بلغ نحو  ١٤٥العربية، قد بلغت أدناھا نحو 

 مليBون جنيBه ٥.٥٢٧بمتوسط بلغ نحBو ، ٢٠٠٧ عام % ٣٢٠مليون جنيه برقم قياسى بلغ نحو  ١٤.٩نحو 

خ,ل الفترة موضع الدراسة، وبتقدير معادلBة ا"تجBاه الزمنBى العBام "جمBالى ا"سBتثمارات المنفBذه لبرنBامج 

مصر العربية، يتضBح مBن المعادلBة رقBم  على مستوى جمھورية تحسين انتاجية الجاموس وا"بقار وا"لبان

 المنفBBذه لبرنBBامج تحسBBين انتاجيBBة الجBBاموس وا"بقBBار وا"لبBBان ان اجمBBالى ا"سBBتثمارات ،)٢٣(بجBBدول ) ٨(

على مستوى جمھورية مصر العربيBة تكBاد تكBون ثابتBه تقريبBاً نظBراً لعBدم معنويتھBا احصBائياً خB,ل الفتBرة 

  .موضع الدراسة

  

   

  
  السنوات

  
ا�ستثمارات 
  المخططة

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  
  ا�ستثمارات
  المنفذه

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
  ا�ستثمارات المنفذه
ل.ستثمارات 
  المخططة

٢٠٠٠ 8850 100.0 11900 100.0 134.46 
٢٠٠١ 9050 102.3 12400 104.2 137.02 
٢٠٠٢ 9300 105.1 13573.7 114.1 145.95 
٢٠٠٣ 8400 94.9 14572.5 122.5 173.48 
٢٠٠٤ 5400 61.0 6857.3 57.6 126.99 
٢٠٠٥ 3450 39.0 4140.9 34.8 120.03 
٢٠٠٦ 4950 55.9 5811.1 48.8 117.40 
٢٠٠٧ 4950 55.9 4820.5 40.5 97.38 
٢٠٠٨ 600 6.8 1936 16.3 322.67 
٢٠٠٩ 580 6.6 1848 15.5 318.62 
٢٠١٠ 600 6.8 1840 15.5 306.67 
٢٠١١ 650 7.3 1749 14.7 269.08 
٢٠١٢ 6600 74.6 4260 35.8 64.55 
٢٠١٣ 7000 79.1 2158 18.1 30.83 
٢٠١٤ 7590 85.8 74 0.6 0.97 
٢٠١٥ 6550 74.0 2027 17.0 30.95 
٢٠١٦ 6700 75.7 4540 38.2 67.76 
٢٠١٧ 7250 81.9 4205 35.3 58.00 
٢٠١٨  5200 58.8 3500 29.4 67.31 
 136.3 45.2 5379.63 61.7 5456.3  المتوسط



٢٠ 
 

حجم ا�ستثمارات المخططة والمنفذه لمشروعات  تحسين انتاجية الجاموس وا�بقار وا�لبان على  اجمالى  .٢٧جدول
  ) .٢٠١٨-٢٠٠٠(مستوى جمھورية مصر العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من 

  بيانات غير منشورة     - بيانات الخطة ا�ستثماريه لوزراة الزراعة واستص:ح ا�راضى - وزارة التخطيط والمتابعة  : المصدر
  

بدراسBBة تطBBور ا"سBBتثمارات المنفBBذه : ا�س��تثمارات المنف��ذه لبرن��امج تحس��ين انتاجي��ة ا�غن��ام والم��اعز

المنفBذه  أن اجمBالى ا"سBتثمارات) ٢٨(رقBم لبرنامج تحسBين انتاجيBة ا"غنBام والمBاعز، يتضBح مBن الجBدول 

بعBدم وجBود لبرنامج تحسين انتاجية ا"غنام والماعز على مستوى جمھوية مصر العربية،  قد بلغBت أدناھBا 

عBام %٣٨٧.٣مليBون جنيBه بBرقم قياسBى بلBغ نحBو  ٥.٨نحBو  ، بينمBا بلغBت اقصBاھا٢٠١٤عBام استثمارات 

وبتقBBدير معادلBBة ا"تجBBاه  مليBBون جنيBBه خBB,ل الفتBBرة موضBBع الدراسBBة، ٢.٠٧٢بمتوسBBط بلBBغ نحBBو  ،٢٠١٧

ين انتاجيBBة ا"غنBBام والمBBاعز علBBى مسBBتوى ـBBـتحس الزمنBBى العBBام "جمBBالى ا"سBBتثمارات المنفBBذه لبرنBBامج

المنفBBذه  ان اجمBBالى ا"سBBتثمارات ،)٢٣(بجBدول ) ١٠(المعادلBBة رقBBم جمھوريBة مصBBر العربيBBة، يتضBح مBBن 

لبرنامج تحسين انتاجية ا"غنام والماعز على مستوى جمھورية مصر العربية تكاد تكون ثابته تقريباً نظBراً 

  .لعدم معنويتھا احصائياً خ,ل الفترة موضع الدراسة

  

  

  

  

  
  السنوات

  
ا�ستثمارات 
  المخططة

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  
  ا�ستثمارات 
  المنفذه 

  
 الرقم القياس
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
ا�ستثمارات  

  المنفذه 
ل.ستثمارات 
  المخططة

٢٠٠٠ 3700 100.0 4650 100.0 125.68 
٢٠٠١ 3850 104.1 4850 104.3 125.97 
٢٠٠٢ 4100 110.8 5740 123.4 140.00 
٢٠٠٣ 5000 135.1 5959.1 128.2 119.18 
٢٠٠٤ 4000 108.1 5082.6 109.3 127.07 
٢٠٠٥ 1700 45.9 4570 98.3 268.82 
٢٠٠٦ 1900 51.4 5950.4 128.0 313.18 
٢٠٠٧ 3800 102.7 14878 320.0 391.53 
٢٠٠٨ 3850 104.1 3812 82.0 99.01 
٢٠٠٩ 3900 105.4 3600 77.4 92.31 
٢٠١٠ 4000 108.1 5090 109.5 127.25 
٢٠١١ 5450 147.3 5150 110.8 94.50 
٢٠١٢ 3950 106.8 3500 75.3 88.61 
٢٠١٣ 6750 182.4 7004 150.6 103.76 
٢٠١٤ 7000 189.2 145 3.1 2.07 
٢٠١٥ 6500 175.7 0 0.0 0.00 
٢٠١٦ 5500 148.6 10966 235.8 199.38 
٢٠١٧ 5850 158.1 8083 173.8 138.17 
٢٠١٨  17000 459.5 6000 129.0 35.29 
 136.4 118.9 5527.90 139.1 5147.4  المتوسط



٢١ 
 

نفذه لمشروعات  انتاجية  ا�غنام والماعز على مستوى جمھورية اجمالى حجم ا�ستثمارات المخططة والم  .٢٨جدول 
  ) .٢٠١٨-٢٠٠٠(مصر العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من

  بيانات غير منشورة - ستص,ح ا"راضىبيانات الخطة ا"ستثماريه لوزراة الزراعة وا -وزارة التخطيط والمتابعة  : المصدر

  ا�ستثمارات المنفذه لبرنامج تحسين ا�نتاج الداجنى وطرق التغذية التقليدية

 بدراسBBة تطBBور ا"سBBتثمارات المنفBBذه لبرنBBامج تحسBBين ا"نتBBاج الBBداجنى وطBBرق التغذيBBة التقليديBBة،

حسBBين ا"نتBBاج الBBداجنى وطBBرق المنفBBذه لبرنBBامج ت أن اجمBBالى ا"سBBتثمارات) ٢٩(رقBBم يتضBBح مBBن الجBBدول 

مليون جنيBه بBرقم قياسBى  ١.٠٥التغذية التقليدية على مستوى جمھورية مصر العربية، قد بلغت أدناھا نحو 

مليBBBون جنيBBBه بBBBرقم قياسBBBى بلBBBغ نحBBBو  ٥.٥، بينمBBBا بلغBBBت اقصBBBاھا نحBBBو ٢٠١٠عBBBام  % ٣٤.٤بلBBBغ نحBBBو 

لفترة موضع الدراسة، وبتقدير معادلBة خ,ل ا مليون جنيه ٢.٥بمتوسط بلغ نحو ، ٢٠١٤عام  %١٨٠.٦٠

تحسين ا"نتاج الداجنى وطرق التغذيBة التقليديBة  ا"تجاه الزمنى العام  "جمالى ا"ستثمارات المنفذه لبرنامج

 ان اجمالى ا"سBتثمارات ،)30(بجدول ) ٢(على مستوى جمھورية مصر العربية، يتضح من المعادلة رقم 

تاج الBداجنى وطBرق التغذيBة التقليديBة علBى مسBتوى جمھوريBة مصBر العربيBة المنفذه فى برنامج تحسين ا"ن

  .تكاد تكون ثابته تقريباً نظراً لعدم معنويتھا احصائياً خ,ل الفترة موضع الدراسة

  

  

  

  

  
  السنوات

  
ا�ستثمارات 
  المخططة

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  
  ا�ستثمارات
  المنفذه

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
  ا�ستثمارات المنفذه

ستثمارات ل.
  المخططة

٢٠٠٠ 3200 100.0 1490 100.0 46.56 
٢٠٠١ 3500 109.4 1500 100.7 42.86 
٢٠٠٢ 5000 156.3 2000 134.2 40.00 
٢٠٠٣ 2300 71.9 1593.9 107.0 69.30 
٢٠٠٤ 1400 43.8 1436.1 96.4 102.58 
٢٠٠٥ 1400 43.8 1400 94.0 100.00 
٢٠٠٦ 1500 46.9 1453.6 97.6 96.91 
٢٠٠٧ 2000 62.5 2373 159.3 118.65 
٢٠٠٨ 3600 112.5 1218 81.7 33.83 
٢٠٠٩ 3700 115.6 1350 90.6 36.49 
٢٠١٠ 2800 87.5 1550 104.0 55.36 
٢٠١١ 2600 81.3 1650 110.7 63.46 
٢٠١٢ 2500 78.1 2700 181.2 108.00 
٢٠١٣ 1540 48.1 5174 347.2 335.97 
٢٠١٤ 5950 185.9 0 0.0 0.00 
٢٠١٥ 7500 234.4 1722 115.6 22.96 
٢٠١٦ 5500 171.9 0 0.0 0.00 
٢٠١٧ 5850 182.8 5771 387.3 98.65 
٢٠١٨  14750 460.9 5000 335.6 33.90 
 74.0 139.1 2072.72 126.0 4031.1  المتوسط



٢٢ 
 

اجمالى حجم ا�ستثمارات المخططة والمنفذه لمشروعات  تحسين ا�نتاج الداجنى وطرق التغذية التقليدية على  .٢٩ جدول
                                                                           ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(ه  خ,ل الفترة من مستوى جمھورية مصر العربية با�لف جني

  بيانات غير منشورة - خطة ا�ستثماريه لوزراة الزراعة واستص:ح ا�راضىبيانات ال - وزارة التخطيط والمتابعة  :  المصدر
�جمالى حجم ا�ستثمارات المنفذه والمخططه با�لف جنيه  لبرامج التنمية الراسية جدول ا�تجاه الزمنى العام . ٣٠جدول 

                                                                    ) .      ٢٠١٨- ٢٠٠٠(على مستوى جمھورية مصر العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من 

  )١٩،..،  ٣، ٢، ١= ( iحيث ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(متغير الزمن للفترة الزمنية من :  Xi المتغير موضع الدراسة : Ý: حيث 

تشير إلى معنوية معام,ت ) **(،) *(معنوية النموذج) F(معامل التحديد ) R² (المحسوبة ) T(القيمة بين ا"قواس تشير إلى قيمة  

  .عدم معنوية معام,ت ا"نحدار) ˉ( على الترتيب ٠.٠١،  ٠.٠٥او النموذج عند مستوى  ا"نحدار 

  .بالدراسة )٢٦،٢٩،٣١،٣٢،٣٣(حسبت من جدول جمعت و: المصدر

  
  السنوات

  
ا�ستثمارات 
  المخططة

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  
  ا�ستثمارات
  المنفذه

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  فذهالمن

%  
  ا�ستثمارات المنفذه
  ل.ستثمارات المخططة

٢٠٠٠ 3150 100.0 3050 100.0 96.83 
٢٠٠١ 3400 107.9 3100 101.6 91.18 
٢٠٠٢ 3500 111.1 3350 109.8 95.71 
٢٠٠٣ 3800 120.6 3155.1 103.4 83.03 
٢٠٠٤ 3500 111.1 3174.9 104.1 90.71 
٢٠٠٥ 1200 38.1 1303 42.7 108.58 
٢٠٠٦ 1200 38.1 1097 36.0 91.42 
٢٠٠٧ 3100 98.4 5509 180.6 177.71 
٢٠٠٨ 2550 81.0 1253 41.1 49.14 
٢٠٠٩ 2400 76.2 1150 37.7 47.92 
٢٠١٠ 2500 79.4 1050 34.4 42.00 
٢٠١١ 2600 82.5 1250 41.0 48.08 
٢٠١٢ 4500 142.9 1500 49.2 33.33 
٢٠١٣ 5950 188.9 3814 125.0 64.10 
٢٠١٤ 6000 190.5 3900 127.9 65.00 
٢٠١٥ 7500 238.1 1920 63.0 25.60 
٢٠١٦ 5500 174.6 1980 64.9 36.00 
٢٠١٧ 5850 185.7 1648 54.0 28.17 
٢٠١٨  14350 455.6 5000 163.9 34.84 
 68.9 83.2 2537.05 137.9 4344.7  المتوسط

  

  م

  المتغير

  التابع
α  ß  R2 F المتوسط 

  معدل التغير السنوى

  %المئوى 

٢  
ا�ستثمارات المنفذه لبرنامج تحسين 
  ا�نتاج الداجنى وطرق التغذية التقليدية

2623  
-8.61 

(-0.14)-  
0.001   -٠.٣٣  ٢٥٣٧.١  ١.٧ -  

٤  
�ستثمارات المنفذه لبرنامج مكافحة ا

  ا�فات وامراض النباتات
11211  

-583.17  

(-4.5)**  
0.54  20.5**  ١٠.٨  ٥٣٧٩.٦ -  

٦  
ا�ستثمارات المنفذه لبرنامج  الدراسات 

  ا�قتصادية وا�حصائية
5982.3  

-271.9 

(-2.9)**  
0.32  8.3**  ٨.٣٣  ٣٢٦٢.٦ -  

٨  
ا�ستثمارات المنفذه  لبرنامج مراكز 

  دريب الزراعيةالت
4766.3  

-254.44  

(-6.22)**  
0.69  38.7**  ١١.٤٥  ٢٢٢١.٩ -  

١٠  
ا�رشاد  ا�ستثمارات المنفذه لبرنامج

  الزراعى
١٩٠٤٦ - 

32751.9  

(2.6)*  
0.24 6.8*  ٢٣.٨  ١٣٧٠٥٦  



٢٣ 
 

يھدف الى تقيم نتائج خطة وبرامج التنمية الزراعية وتطوير :الدراسات ا�قتصادية وا�حصائية  برنامج
ا/ساليب التخطيطة وتقيم النتائج بما يكفل التوجيه ا/مثل �ستخدام الموارد المتاحه والمستقبلية وتحديد 

  .يدأھداف خطة التنمية الزراعية فى المستقبل القريب والبع

بدراسBBة تطBBور ا"سBBتثمارات المنفBBذه : ا�س��تثمارات المنف��ذه لبرن��امج الدراس��ات ا�قتص��ادية وا�حص��ائية

ا"سBBتثمارات اجمBBالى أن ) ٣١(رقBBم ،   يتضBBح مBBن الجBBدول الدراسBBات ا"قتصBBادية وا"حصBBائية برنBBامجل

ربيBة، قBد بلغBت أدناھBا على مستوى جمھوريBة مصBر الع الدراسات ا"قتصادية وا"حصائية برنامجالمنفذه ل

، بينمBا بلغBت ٢٠١٥المنفBذه عBام مBن اجمBالى ا"سBتثمارات % ٠.١الف جنيه برقم قياسBى بلBغ نحBو  ٣نحو 

وبتقBBدير معادلBة ا"تجBBاه ، ٢٠٠٤عBام % ٢٣٠.٤مليBBون جنيBه بBBرقم قياسBى بلBغ نحBBو  ٩.١٠٠اقصBاھا نحBو 

علBBى مسBBتوى  ا"قتصBBادية وا"حصBBائية الدراسBBات برنBBامج"جمBBالى ا"سBBتثمارات المنفBBذه ل الزمنBBى العBBام 

ا"سBتثمارات المنفBذه فBى اجمBالى ن ، ا)30(بجBدول ) ٦(رقBم  يتضح من المعادلBةجمھورية مصر العربية، 

اخBBذت اتجاھBBاً عامBBاً علBBى مسBBتوى جمھوريBBة مصBBر العربيBBة  الدراسBBات ا"قتصBBادية وا"حصBBائيةبرنBBامج 

 ُ مBBن %  ٨.٣٣تنBBاقص سBBنوية مئويBBة نحBBو وبنسBBبة نيBBه الBBف ج ٢٧١.٩معنويBBاً احصBBائياً بلBBغ نحBBو  متناقصBBا

علBى مسBتوى جمھوريBة مصBر  الدراسات ا"قتصBادية وا"حصBائيةا"ستثمارات المنفذه فى برنامج اجمالى 

  .مليونجنيه خ,ل الفترة موضع الدراسة ٣.٢٦٢والبالغ نحو  العربية

اجمالى حجم ا�ستثمارات المخططة والمنفذه لمشروعات  الدراسات ا�قتصادية وا�حصائية على مستوى  .٣١ل جدو

  )٢٠١٨-٢٠٠٠(جمھورية مصر العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من 

  ت غير منشورة بيانا - بيانات الخطة ا�ستثماريه لوزراة الزراعة واستص:ح ا�راضى - وزارة التخطيط والمتابعة  :  المصدر
  

  
  السنوات

  
ا�ستثمارات 
  المخططة

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات 

  طهالمخط

  
  ا�ستثمارات
  المنفذه

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
  ا�ستثمارات المنفذه
  ل.ستثمارات المخططة

٢٠٠٠ 4150 100.0 3950 100.0 95.18 
٢٠٠١ 4300 103.6 4050 102.5 94.19 
٢٠٠٢ 4600 110.8 4300 108.9 93.48 
٢٠٠٣ 4400 106.0 4207.2 106.5 95.62 
٢٠٠٤ 6500 156.6 9100.8 230.4 140.01 
٢٠٠٥ 3800 91.6 4339.6 109.9 114.20 
٢٠٠٦ 3000 72.3 3129.9 79.2 104.33 
٢٠٠٧ 4950 119.3 8398 212.6 169.66 
٢٠٠٨ 7050 169.9 5831 147.6 82.71 
٢٠٠٩ 60 1.4 2101 53.2 3501.67 
٢٠١٠ 110 2.7 945 23.9 859.09 
٢٠١١ 210 5.1 794 20.1 378.10 
٢٠١٢ 250 6.0 558 14.1 223.20 
٢٠١٣ 8350 201.2 5817 147.3 69.66 
٢٠١٤ 8500 204.8 180 4.6 2.12 
٢٠١٥ 200 4.8 3 0.1 1.50 
٢٠١٦ 510 12.3 1131 28.6 221.76 
٢٠١٧ 1300 31.3 1555 39.4 119.62 
٢٠١٨  1500 36.1 1600 40.5 106.67 
 340.7 82.6 3262.66 80.8 3354.7  المتوسط



٢٤ 
 

برنBBامج بدراسBBة تطBBور ا"سBBتثمارات المنفBBذه ل: ا�س��تثمارات المنف��ذه لبرن��امج مراك��ز الت��دريب الزراعي��ة

برنBامج مراكBز ا"سBتثمارات المنفBذه لاجمBالى أن ) ٣٢(رقBم ، يتضح من الجBدول مراكز التدريب الزراعية

الف جنيBه بBرقم قياسBى  ١٢٢دناھا نحو على مستوى جمھورية مصر العربية، قد بلغت أ التدريب الزراعية

مليBBBون جنيBBBه بBBBرقم قياسBBBى بلBBBغ نحBBBو  ٤.٩٨٤، بينمBBBا بلغBBBت اقصBBBاھا نحBBBو ٢٠١٥عBBBام %٣بلBBBغ نحBBBو 

برنBامج مراكBز "جمالى ا"ستثمارات المنفBذه ل وبتقدير معادلة ا"تجاه الزمنى العام ، ٢٠٠٥عام %١٢٣.١

، انھBا )30(بجBدول ) ٨( رقBم تضح من المعادلBةيعلى مستوى جمھورية مصر العربية،  التدريب الزراعية

ُ اخذت اتجاھBاً عامBاً  تنBاقص سBنوية مئويBة وبنسBبة الBف جنيBه  ٢٥٤.٤ومعنويBاً احصBائياً بلBغ نحBو  متناقصBا

علBى مسBتوى  مراكBز التBدريب الزراعيBةا"سBتثمارات المنفBذه لبرنBامج اجمBالى مBن % ١١.٤٥بلغت بنحو 

  .مليون جنيه خ,ل الفترة موضع الدراسة٢٢٢١ والبالغ نحو جمھورية مصر العربية

عل�ى مس�توى جمھوري�ة  مراك�ز الت�دريب الزراعي�ةاجمالى حجم ا�ستثمارات المخططة والمنفذه لمشروعات    .٣٢جدول 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(مصر العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من 

  بيانات غير منشورة - بيانات الخطة ا�ستثماريه لوزراة الزراعة واستص:ح ا�راضى - التخطيط والمتابعة  وزارة :  المصدر
   
بدراسBة تطBور ا"سBتثمارات المنفBذه لبرنBامج ا"رشBاد    :لبرن�امج ا�رش�اد الزراع�ىة ا�س�تثمارات المنف�ذ 

امج ا"رشBاد الزراعBى علBى برنBه لا"سBتثمارات المنفBذاجمBالى أن ) ٣٣(رقBم الزراعى، يتضح من الجدول 

عBام % ٠.٧الBف جنيBه بBرقم قياسBى بلBغ نحBو  ١٠٤مستوى جمھورية مصر العربية، قد بلغت أدناھBا نحBو 

، ٢٠١٧عBBام % ٧٥٨٢.٩مليBBون جنيBBه بBBرقم قياسBBى بلBBغ نحBBو  ١٢٠٩، بينمBBا بلغBBت اقصBBاھا نحBBو ٢٠١٥

  
  السنوات

  
ا�ستثمارات 
  المخططة

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  
  ا�ستثمارات
  المنفذه

  
الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
ا�ستثمارات 
  المنفذه

ل.ستثمارات 
  المخططة

٢٠٠٠ 4985 100.0 4050 100.0 81.24 
٢٠٠١ 5200 104.3 4190 103.5 80.58 
٢٠٠٢ 5720 114.7 4385 108.3 76.66 
٢٠٠٣ 5100 102.3 4595 113.5 90.10 
٢٠٠٤ 6200 124.4 2151 53.1 34.69 
٢٠٠٥ 5900 118.4 4984 123.1 84.47 
٢٠٠٦ 2500 50.2 3400.4 84.0 136.02 
٢٠٠٧ 10200 204.6 3804.4 93.9 37.30 
٢٠٠٨ 11750 235.7 2575 63.6 21.91 
٢٠٠٩ 525 10.5 398 9.8 75.81 
٢٠١٠ 500 10.0 522 12.9 104.40 
٢٠١١ 500 10.0 443 10.9 88.60 
٢٠١٢ 1675 33.6 1507 37.2 89.97 
٢٠١٣ 7000 140.4 1912 47.2 27.31 
٢٠١٤ 7500 150.5 1800 44.4 24.00 
٢٠١٥ 250 5.0 122 3.0 48.80 
٢٠١٦ 660 13.2 511 12.6 77.42 
٢٠١٧ 660 13.2 418 10.3 63.33 
٢٠١٨  700 14.0 450 11.1 64.29 
 68.8 54.9 2221.99 81.9 4080.3  المتوسط



٢٥ 
 

امج ا"رشBاد الزراعBى علBى مسBتوى برنمنفذه ل"جمالى ا"ستثمارات الوبتقدير معادلة ا"تجاه الزمنى العام 

 متزايBدااتجاھBاً عامBاً  ذتــــBـاخ،انھBا )30(بجBدول ) ١٠( رقم يتضح من المعادلةجمھورية مصر العربية، 

مBBن % ٢٣.٨زيBBادة سBBنوية مئويBBة بلغBBت نحBBو وبنسBBبة مليBBون جنيBBه  ٣٢.٧٥١ومعنويBBاً احصBBائياً بلBBغ نحBBو 

جمھوريBة مصBر العربيBة والبBالغ نحBو ا"رشاد الزراعى على مستوى  امجبرنا"ستثمارات المنفذه لاجمالى 

  .مليون جنيه خ,ل الفترة موضع الدراسة ١٣٧.٠٥٦

عل�ى مس�توى جمھوري�ة مص�ر  ا�رش�اد الزراع�ىاجمالى حجم ا�س�تثمارات المخطط�ة والمنف�ذه لمش�روعات    .٣٣جدول 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من 

  بيانات غير منشورة  - بيانات الخطة ا�ستثماريه لوزراة الزراعة واستص:ح ا�راضى - وزارة التخطيط والمتابعة  :  المصدر
لبرنBBامج الميكنBBة بدراسBBة تطBBور ا"سBBتثمارات المنفBBذه : الزراعي��ة ا�س��تثمارات المنف��ذه لبرن��امج الميكن��ة

علBى  لبرنBامج الميكنBة الزراعيBةا"سBتثمارات المنفBذه اجمBالى أن ) ٣٤(رقBم ، يتضح من الجBدول الزراعية

عBBام ١.١الBBف جنيBBه بBBرقم قياسBBى بلBBغ نحBBو  ١٩٢مسBBتوى جمھوريBBة مصBBر العربيBBة، قBBد بلغBBت أدناھBBا نحBBو 

وبتقBدير ، ٢٠١٧عBام % ٦٧٩٨مليBون جنيBه بBرقم قياسBى بلBغ نحBو ١٢١صBاھا نحBو ، بينما بلغت اق٢٠١٥

علBBى مسBBتوى  لبرنBBامج الميكنBBة الزراعيBBة"جمBBالى ا"سBBتثمارات المنفBBذه  معادلBBة ا"تجBBاه الزمنBBى العBBام 

 متزايBBدااخBBذت اتجاھBBاً عامBBاً ، انھBBا )35(بجBBدول ) ٢( رقBBم يتضBBح مBBن المعادلBBةجمھوريBBة مصBBر العربيBBة، 

مBBن % ٢٣.٦زيBادة سBنوية مئويBة  بلغBت بنحBو وبنسBBبة مليBون جنيBه  ٣٢.٦٤٤احصBائياً بلBغ نحBو  ومعنويBاً 

والبBالغ نحBو  علBى مسBتوى جمھوريBة مصBر العربيBة برنامج الميكنة الزراعيةا"ستثمارات المنفذه لاجمالى 

  مليون جنيه خ,ل الفترة موضع الدراسة١٣٧.٩

  تالسنوا
ا�ستثمارات 
  المخططة

الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  ا�ستثمارات
  المنفذه

الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
  ا�ستثمارات المنفذه
  ل.ستثمارات المخططة

٢٠٠٠ 23050 100.0 15950 100.0 69.20 
٢٠٠١ 23300 101.1 16340 102.4 70.13 
٢٠٠٢ 24380 105.8 17220 108.0 70.63 
٢٠٠٣ 23200 100.7 17619.9 110.5 75.95 
٢٠٠٤ 24100 104.6 13991.1 87.7 58.05 
٢٠٠٥ 11900 51.6 9853.5 61.8 82.80 
٢٠٠٦ 11050 47.9 8844.8 55.5 80.04 
٢٠٠٧ 12395 53.8 23500.5 147.3 189.60 
٢٠٠٨ 13205 57.3 7745 48.6 58.65 
٢٠٠٩ 83919 364.1 59768 374.7 71.22 
٢٠١٠ 57380 248.9 46745 293.1 81.47 
٢٠١١ 52855 229.3 45349 284.3 85.80 
٢٠١٢ 65267 283.2 56604 354.9 86.73 
٢٠١٣ 12800 55.5 8104 50.8 63.31 
٢٠١٤ 13000 56.4 609 3.8 4.68 
٢٠١٥ 200 0.9 104 0.7 52.00 
٢٠١٦ 20500 88.9 37759 236.7 184.19 
٢٠١٧ 338630 1469.1 1209479 7582.9 357.17 
٢٠١٨  349680 1517.0 1008480 6322.8 288.40 
 106.8 859.3 137056.09 265.1 61095.3  المتوسط



٢٦ 
 

عل�ى مس�توى جمھوري�ة مص�ر  الميكن�ة الزراعي�ةوالمنف�ذه لمش�روعات  اجم�الى حج�م ا�س�تثمارات المخطط�ة  .٣٤جدول 

  )٢٠١٨-٢٠٠٠(العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من 

  بيانات غير منشورة  - يانات الخطة ا�ستثماريه لوزراة الزراعة واستص:ح ا�راضىب - وزارة التخطيط والمتابعة  : المصدر
�جمالى حجم ا�ستثمارات المنفذه والمخططه با�لف جنيه  لبرامج التنمية الراسية جدول ا�تجاه الزمنى العام .  35جدول 

) .                                                                          ٢٠١٨- ٢٠٠٠(على مستوى جمھورية مصر العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من 

  )١٩،..،  ٣، ٢، ١= ( iحيث ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(متغير الزمن للفترة الزمنية من :  Xi المتغير موضع الدراسة : Ý: حيث 

تشير إلى معنوية معام,ت ) **(،) *(النموذج معنوية) F(معامل التحديد ) R² (المحسوبة ) T(القيمة بين ا"قواس تشير إلى قيمة  

  .عدم معنوية معام,ت ا"نحدار) ˉ( على الترتيب ٠.٠١،  ٠.٠٥او النموذج عند مستوى  ا"نحدار 

  .بالدراسة) ٣٤،٣٦،٣٧،٣٨(حسبت من جدول جمعت و: المصدر

التكثيBBف برنBBامج ه لتطBBور ا"سBBتثمارات المنفBBذ بدراسBBة: التكثي��ف الزراع��يا�س��تثمارات المنف��ذه لبرن��امج 

علBى  التكثيBف الزراعBيبرنBامج ا"سBتثمارات المنفBذه لاجمBالى أن ) ٣٦(رقBم ، يتضح من الجدول الزراعي

  السنوات
  

ا�ستثمارات 
  المخططة

الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  ا�ستثمارات
  المنفذه

الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
  ا�ستثمارات المنفذه

  المخططةل.ستثمارات 
٢٠٠٠ 26550 100.0 17800 100.0 67.04 
٢٠٠١ 26900 101.3 18130 101.9 67.40 
٢٠٠٢ 28180 106.1 19288 108.4 68.45 
٢٠٠٣ 26200 98.7 19592.6 110.1 74.78 
٢٠٠٤ 25100 94.5 15983.6 89.8 63.68 
٢٠٠٥ 12900 48.6 10353.5 58.2 80.26 
٢٠٠٦ 12850 48.4 9196.6 51.7 71.57 
٢٠٠٧ 13895 52.3 24551.5 137.9 176.69 
٢٠٠٨ 14605 55.0 8141 45.7 55.74 
٢٠٠٩ 85219 321.0 60118 337.7 70.55 
٢٠١٠ 58580 220.6 47115 264.7 80.43 
٢٠١١ 54855 206.6 45679 256.6 83.27 
٢٠١٢ 67367 253.7 57164 321.1 84.85 
٢٠١٣ 15000 56.5 8697 48.9 57.98 
٢٠١٤ 15000 56.5 694 3.9 4.63 
٢٠١٥ 1380 5.2 192 1.1 13.91 
٢٠١٦ 1370 5.2 38451 216.0 2806.64 
٢٠١٧ 339630 1279.2 1210179 6798.8 356.32 
٢٠١٨  350680 1320.8 1009180 5669.6 287.78 
 240.6 774.8 137921.36 233.2 61908.5  المتوسط

  

  م

  المتغير

  التابع
α  ß  R2 F المتوسط 

معدل التغير 
  السنوى

  %المئوى 

٢  
ا�ستثمارات المنفذه لبرنامج 

  الميكنة الزراعية
-188721 

32664.22 

(2.6)*  
0.28  6.7*  ٢٣.٦  ١٣٧٩٢١  

٤  
 ذه لبرنامجا�ستثمارات المنف

  التكثيف الزراعي
11641.4  

-638.3 

(-10.3)**  
0.86 107**  ١٢.١٤  ٥٢٥٧.٦-  

٨  
ا�ستثمارات المنفذه  لبرنامج 

والبشرية تنمية الموارد الطبيعة 
  ل,راضى الصحراوية

4846.7  
-157.842  

(-1.27)-  
0.08  -٤.٩  ٣٢٦٨.٣  ١.٦-  



٢٧ 
 

،  ٢٠١٧،  ٢٠١٦عBBام منفBBذه مسBBتوى جمھوريBBة مصBBر العربيBBة، قBBد بلغBBت أدناھBBا بعBBدم وجBBود اسBBتثمارات 

، ٢٠٠٢عBBام % ١١٨.٧نحBBو مليBBون جنيBBه بBBرقم قياسBBى بلBBغ  ١١.٢١٤، بينمBBا بلغBBت اقصBBاھا نحBBو ٢٠١٨

علBى مسBتوى  التكثيف الزراعيبرنامج "جمالى ا"ستثمارات المنفذه ل وبتقدير معادلة ا"تجاه الزمنى العام 

 متناقصBBااخBBذت اتجاھBBاً عامBBاً ،انھBBا ) 35(بجBBدول ) ٤(رقBBم  يتضBBح مBBن المعادلBBةجمھوريBBة مصBBر العربيBBة، 

متوسBط من % ١٢.١٤تناقص سنوية مئويةبلغت نحو ة وبنسبالف جنيه  ٦٣٨.٣ومعنوياً احصائياً بلغ نحو 

والبBالغ نحBو  على مستوى جمھوريBة مصBر العربيBة التكثيف الزراعيبرنامج ا"ستثمارات المنفذه لاجمالى 

  .مليون جنيه خ,ل الفترة موضع الدراسة ٥.٢٥٧

على مستوى جمھورية مصر  التكثيف الزراعياجمالى حجم ا�ستثمارات المخططة والمنفذه لمشروعات   .٣٦جدول  
  )٢٠١٨- ٢٠٠٠(العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من 

  بيانات غير منشورة  - بيانات الخطة ا�ستثماريه لوزراة الزراعة واستص:ح ا�راضى - وزارة التخطيط والمتابعة   : المصدر
بدراسBة تطBور : طبيع�ة والبش�رية ل,راض�ى الص�حراويةتنمي�ة الم�وارد ال ا�ستثمارات المنفذه فى برنامج

، يتضBح مBن الجBدول تنمية الموارد الطبيعBة والبشBرية ل,راضBى الصBحراويةا"ستثمارات المنفذه لبرنامج  

 تنمية الموارد الطبيعة والبشرية ل,راضى الصBحراويةا"ستثمارات المنفذه لبرنامج  اجمالى أن ) ٣٨(رقم 

، بينمBا بلغBت ٢٠١١صBر العربيBة، قBد بلغBت أدناھBا بعBدم وجBود اسBتثمارات عBام على مسBتوى جمھوريBة م

 ٣.٣، بمتوسBط بلBغ نحBو ٢٠٠٤عBام %  ١٨١.٤مليBون جنيBه بBرقم قياسBى بلBغ نحBو  ٩.٣٢٢اقصاھا نحو 

"جمBBالى ا"سBBتثمارات وبتقBBدير معادلBBة ا"تجBBاه الزمنBBى العBBام مليBBون جنيBBه خBB,ل الفتBBرة موضBBع الدراسBBة، 

علBBى مسBBتوى جمھوريBBة مصBBر  تنميBBة المBBوارد الطبيعBBة والبشBBرية ل,راضBBى الصBBحراويةنBBامج  المنفBBذه لبر

تنميBBة ا"سBBتثمارات المنفBBذه لبرنBBامج  اجمBBالى ان ، )35(بجBBدول ) ٨(رقBBم  يتضBBح مBBن المعادلBBةالعربيBBة، 

  السنوات
  
  

ا�ستثمارات 
  المخططة

الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  ا�ستثمارات
  المنفذه

الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
  ا�ستثمارات المنفذه
  ل.ستثمارات المخططة

٢٠٠٠ 2300 100.0 9450 100.0 410.87 
٢٠٠١ 2500 108.7 10650 112.7 426.00 
٢٠٠٢ 2700 117.4 10950 115.9 405.56 
٢٠٠٣ 2700 117.4 11214 118.7 415.33 
٢٠٠٤ 2500 108.7 9292 98.3 371.68 
٢٠٠٥ 1200 52.2 6610 69.9 550.83 
٢٠٠٦ 1500 65.2 5570 58.9 371.33 
٢٠٠٧ 1500 65.2 4521.2 47.8 301.41 
٢٠٠٨ 1500 65.2 9207 97.4 613.80 
٢٠٠٩ 1700 73.9 4497 47.6 264.53 
٢٠١٠ 1600 69.6 3254 34.4 203.38 
٢٠١١ 1700 73.9 2894 30.6 170.24 
٢٠١٢ 1700 73.9 3605 38.1 212.06 
٢٠١٣ 1100 47.8 3464 36.7 314.91 
٢٠١٤ 900 39.1 3850 40.7 427.78 
٢٠١٥ 100 4.3 868 9.2 868.00 
٢٠١٦ 0 0.0 0 0.0 0 
٢٠١٧ 0 0.0 0 0.0 0 
٢٠١٨  0 0.0 0 0.0 0 
 333 55.6 5257.69 62.2 1431.6  المتوسط



٢٨ 
 

 علBى مسBتوى جمھوريBة مصBر العربيBة تكBاد تكBون ثابتBه الموارد الطبيعة والبشرية ل,راضBى الصBحراوية

  .تقريباً نظراً لعدم معنويتھا احصائياً خ,ل الفترة موضع الدراسة

تنمي���ة الم���وارد الطبيع���ة والبش���رية ل,راض���ى اجم���الى حج���م ا�س���تثمارات المخطط���ة والمنف���ذه لمش���روعات . ٣٨ج���دول
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(على مستوى جمھورية مصر العربية با�لف جنيه  خ,ل الفترة من الصحراوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيانات غير منشورة  - بيانات الخطة ا�ستثماريه لوزراة الزراعة واستص:ح ا�راضى - وزارة التخطيط والمتابعة :  المصدر

   M ODEL Domar – Harrodدومار –نموذج ھارود 

مستھدف أن تقدير ا�ستثمارات المطلوبة يتوقف ھنا على معدل النمو ال:تقدير ا�ستثمارات المطلوبة 

ان جوھر عملية التنمية وفقا لھذا النموذج يكمن في تلك النسبة التي و. وحجم معامل رأس المال الحدي

فان الدول النامية ) s(فإذا أمكن زيادة ). بد� من ا�ستھ:ك(تستقطع من الناتج المحلي وتوجه ل:دخار 

بنفس  )takeoff(رحلة ا�نط:ق لذلك حدد روستو م:مح م.ستتمكن من زيادة معدل النمو في الناتج

من ناتجھا القومي ھي التي % ٢٠ -% ١٥المنطق حيث قال أن الب:د التي بإمكانھا ادخار ما نسبته من 

وقال بأن ھذا . بإمكانھا الدخول في مرحلة ا�نط:ق أي النمو بمعد�ت أسرع من تلك الب:د التي تدخر اقل

 .يايصبح متجدد ذات) في ھذه المرحلة(النمو 

  )٢٠١٨-٢٠٠٠(المؤشرات ا�قتصادية المؤثرة على معدل التنمية خ,ل الفترة 

لية التنمية على معامل رأس المال، وھو ما يعتمد نموذج ھارد دومار في تقدير ا"ستثمارات ال,زمة لعم

الي كلما عن الزيادة المطلوبة في رأس المال القومي لزيادة الناتج المحلي ا"جمالي بوحدة، وبالتيعبر

كلما انخفض ھذا المعامل ترتفع معد"ت التنمية، ، انخفض ھذا المعامل كلما ارتفعت معد"ت التنمية

  السنوات
ا�ستثمارات 
  المخططة

الرقم القياس 
ل.ستثمارات 
  المخططه

  ا�ستثمارات
  المنفذه

الرقم القياس 
ل.ستثمارات  

  المنفذه

%  
  ا�ستثمارات المنفذه
ل.ستثمارات 
  المخططة

٢٠٠٠ 6100 100.0 5140 100.0 84.26 
٢٠٠١ 6300 103.3 5560 108.2 88.25 
٢٠٠٢ 6500 106.6 5910 115.0 90.92 
٢٠٠٣ 7550 123.8 6568 127.8 86.99 
٢٠٠٤ 3300 54.1 9322 181.4 282.48 
٢٠٠٥ 1600 26.2 3420 66.5 213.75 
٢٠٠٦ 500 8.2 22 0.4 4.40 
٢٠٠٧ 1000 16.4 3614 70.3 361.40 
٢٠٠٨ 740 12.1 504 9.8 68.11 
٢٠٠٩ 4415 72.4 464 9.0 10.51 
٢٠١٠ 2840 46.6 300 5.8 10.56 
٢٠١١ 0 0.0 0 0.0 0 
٢٠١٢ 0 0.0 0 0.0 0 
٢٠١٣ 5575 91.4 4078 79.3 73.15 
٢٠١٤ 3600 59.0 3930 76.5 109.17 
٢٠١٥ 500 8.2 260 5.1 52.00 
٢٠١٦ 370 6.1 734 14.3 198.38 
٢٠١٧ 2550 41.8 3772 73.4 147.92 
٢٠١٨  5000 82.0 8500 165.4 170.00 
 108 63.6 3268.32 50.4 3075.8  المتوسط



٢٩ 
 

معامل رأس أن ) ٥٥(ويمكن خفض ھذا المعامل من خ,ل كفاءة استخدام الموارد، ويشير الجدول رقم 

، بتقدير معادلة ا"تجاه ٢٠١١عام  ٩.٥٣بلغ اقصاه نحوبينما  ،٢٠١٨عام  ٢.١٤ادناه نحو بلغ المال قد 

) ١(على مستوى جمھورية مصر العربية، يتضح من المعادلة  على معامل رأس المالالزمنى العام 

على مستوى جمھورية مصر العربية يكاد يكون ثابت تقريباً نظراً  معامل رأس المال، ان )٥٦(بجدول 

  . لعدم معنويته احصائياً خ,ل الفترة موضع الدراسة

ھو نسبة ا�دخار من الناتج القومي وكلما زادت ھذه النسبة ارتفعت معد�ت التنمية، دل ا�دخارأما مع

 أقصاه بينما بلغ، ٢٠١٤عام % ٥.٢نحو بلغ أدناه  أن معدل ا�دخار قد) ٥٥(وي:حظ من الجدول رقم 

مستوى جمھوية  علىمعدل ا�دخارجمالى �بتقدير معادلة ا�تجاه الزمنى العام ، ٢٠٠٦عام % ١٧.١١نحو

اماً متناقصاُ معنوياً بلغ نحو إتجاھاً ع ، أنه أخذا)٥٦(بجدول ) ٢(يتضح من المعادلة مصر العربية، 

على مستوى معدل ا�دخارمن متوسط % ٥.٢٨بة تناقص سنوية مئويه بلغت نحو وبنس ،%٠.٦١٢

السبب في انخفاض  ويرجعخ:ل الفترة موضع الدراسة، % ١١.٥٨والبالغ نحو جمھوية مصر العربية 

ة إلى انخفاض القوي الشرائية بسبب انخفاض قيم ٢٠١٨-٢٠١٢معد�ت ا�دخار خاصة في الفترة من 

بلغ  بينما، ٢٠١٧عام% ١١.٤٨نحو ادناه  بلغقد  ا�ستثمار كما أن معدل، العملة المحلية وارتفاع التضخم

على  مستوى  معدل ا�ستثمارلعام بتقدير معادلة ا�تجاه الزمنى ال ،٢٠٠٨عام %٢٨.٤٩نحو أقصاه 

اماً متناقصاُ معنوياً بلغ إتجاھاً ع أنه أخذا ،)٥٦(بجدول ) ٣(جمھورية مصر العربية يتضح من المعادلة 

على مستوى معدل ا�ستثمارمن متوسط % ٢.٦٥بة تناقص سنوية مئويه بلغت نحو بنس، %٠.٤٩نحو 

  .فترة موضع الدراسةخ:ل ال% ١٨.٤٨والبالغ نحو جمھوية مصر العربية 

كذلك المعامل الحدي اما معدل نمو الناتج المحلي فھو نتيجة مباشر لمعدل ا�دخار وا�ستثمار و

خ:ل فترة الدراسة % ٤.٣لبنك الدولي نحو لبيانات ا لمحلي وفقاقد بلغ متوسط نمو الناتج الرأس المال، 

 ، كما يتضح من٢٠٠٨عام  %٧.٢نحواقصاه بلغ  بينما، ٢٠١٣، ٢٠١٢ى عام% ٢.٢ادناه نحو وبلغ 

، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦أنه حدث تحسن كبير في معدل نمو الناتج المحلي خ:ل السنوات ) ٥٥(نتائج الجدول رقم 

ويعتبر ذلك نتيجة ا�ص:ح ا�قتصادي الذي انتھجته %. ٧.٢، %٧.١، %٦.٩حيث بلغ نحو  ٢٠٠٨

  .سعر الصرفوالذي انتھى بتحرير  ٢٠٠٣الى  ١٩٨٦مصر خ:ل الفترة من 

متأثرا با�زمة المالية  ٢٠٠٩كما أن معدل النمو في الناتج المحلي قد إنخفض بشكل ملحوظ في 

، ثم انخفض بشكل % ٥.١ليبلغ نحو  ٢٠١٠، في حين عاود ا�رتفاع في ٤.٧العالمية حيث بلغ نحو 

وذلك نظرا . على الترتيب ٢٠١٤الى  ٢٠١١خ:ل الفترة من % ٢.٩، ٢.٢% ٢.٢، %١.٨ملحوظ ليبلغ 

  .للظروف السياسية وا�قتصادية التى مرت بھا مصر في تلك الفترة
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  )٢٠١٨-٢٠٠٠(المؤشرات ا�قتصادية المؤثرة على معدل التنمية خ,ل الفترة  .٥٥جدول 

 السنوات
معدل نمو الناتج 

 GDP*المحلي 

معامل  إجمالي رأس المال  من%
 رأس المال

إجمالي اzدخار 
 المحلي

إجمالي 
 ستثماراتا�

الصادرات 
 القومية

الواردات 
 القومية

معدل نمو 
السكان 
% GDP %GDP %GDP %GDP %GDP 

2000 5.40% ١٨.٦٠ ١٢.٩٤ ٣.٦٢ ١٩.٥٥ 16.20 22.82 2% 

2001 3.50% ١٧.٣٧ ١٣.٤١ ٥.٣٠ ١٨.٥٤ 17.48 22.33 2% 

2002 2.40% ١٩.٩١ ١٣.٦٤ ٧.٢٠ ١٧.٢٩ 18.32 22.67 2% 

2003 3.20% ١٩.٣٢ ١٤.٣٠ ٥.١٠ ١٦.٣٤ 21.80 24.38 2% 

2004 4.10% ١٩.١٩ ١٥.٥٨ ٣.٥٤ ١٤.٥٣ 28.23 29.59 2% 

2005 4.50% ٢١.٢١ ١٥.٧١ ٣.٣٩ ١٥.٢٦ 30.34 32.61 2% 

2006 6.90% ٢٣.١٠ ١٧.١١ ٢.٢٧ ١٥.٦٧ 29.95 31.57 2% 

2007 7.10% ٢٧.٥١ ١٦.٢٧ ٢.١٩ ١٥.٥٣ 30.25 34.83 2% 

2008 7.20% ٢٨.٤٩ ١٦.٨٠ ٢.٤١ ١٧.٣٤ 33.04 38.64 2% 

2009 4.70% ٢١.٩٠ ١٢.٥٥ ٤.٠٩ ١٩.٢٤ 24.96 31.60 2% 

2010 5.10% ٢١.٣٠ ١٤.٢٦ ٣.٢٥ ١٦.٥٨ 21.35 26.59 2% 

2011 1.80% ١٧.٠٨ ١٢.٩٨ ٩.٥٣ ١٧.١٦  20.57 24.69 2% 

2012 2.20% ١٦.٠٣ ٨.١١ ٦.٣٦ ١٤.٠٠ 16.40 24.31 2% 

2013 2.20% ١٤.٢١ ٧.٨٧ ٦.٥٦ ١٤.٤٣ 17.02 23.36 2% 

2014 2.90% ١٣.٦٤ ٥.٢١ ٤.٢٨ ١٢.٤١ 14.24 22.68 2% 

2015 4.40% ١٤.٢٩ ٥.٨١ ٢.٧٠ ١١.٨٩ 13.18 21.66 2% 

2016 4.30% ١٥.٠٥ ٥.٧١ ٢.٧٠ ١١.٦٠ 10.35 19.68 2% 

٢٠١٧ 4.20% ١١.٤٨ ٥.٨٩ ٢.٧٠ ١١.٣٢ 11.59 16.57 2% 

١١.٥٣ ٥.٩٠ ٢.١٤ ١١.٣٥ ٥.٣%  ٢٠١٨ 11.63 16.65 2% 

 %2 25.64 20.36 ١٨.٤٨ ١١.٥٨  ٤.١٨ ١٥.٢٦ ٤.٣%  المتوسط

  بيانات البنك الدولي* ، )٢٣(حسبت من بيانات جدول رقم : المصدر

 )2018 – ٢٠٠٠( منلمعامل رأس ومعدل ا�دخار ومعدل ا�ستثمار خ,ل الفترة ا�تجاه الزمنى العام . ٥٦جدول

  م

  

  المتغير

  التابع
α  ß  R² F المئوى  ل التغير السنوىمعد%  

  4.8  معامل رأس المال  ١
-0.063  

(-0.73)-  
0.03 0.53 -  1.5-  

  معدل ا�دخار  ٢
17.7  

  

-0.612 

(-5.4)**  
0.63  29.21 **  5.28-  

  معدل ا�ستثمار  ٣
23.4  

  

-0.49 

(-2.92)** 
0.33  8.55 **  -2.65  

  )١٩،..،  ٣، ٢، ١= ( iحيث ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(زمنية من متغير الزمن للفترة ال:  Xi المتغير موضع الدراسة : Ý: حيث 

تشBير إلBى معنويBة ) **(،) *(معنويBة النمBوذج) F(،  معامل التحديد ) R² (المحسوبة ) T(القيمة بين ا"قواس تشير إلى قيمة 

  عدم معنوية معام,ت ا"نحدار) ˉ(على الترتيب  ٠.٠١،  ٠.٠٥او النموذج عند مستوى  معام,ت ا"نحدار 
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لتقدير حجم الفجوة المحددة  : تائج التنبؤ بأھم المؤشرات ا�قتصادية المؤثرة على معدل التنميةن

تم استخدام أسلوب التنبؤ، باستخدام ا�نحدار ) ٢٠٣٠ -٢٠١٩(للتنمية ا�قتصادية في مصر خ:ل الفترة 

توقع نقطة البيانات المطلوب ال  Xحيث .  FORECAST(x, known_y's, known_x's)الخطي 

نطاق البيانات المستقل ، و يشير الجدول رقم   Known_x'sنطاق البيانات التابع،    Known_y'sبھا،

 ليصل الى ٢٠١٩مليار جنية عام  ٢٩١٥.٠٤نحوالى أنه من المتوقع زيادة حجم الناتج المحلي من) ٥٧(

كما أنه ، فترة التنبؤ خ:ل مليار جنية ٣٧٩١.٧٥، بمتوسط بلغ نحو ٢٠٣٠مليار جنية عام  ٤٦٦٨.٤٦نحو

 ٢٦٧.٦١نحو  ليصل الى ٢٠١٩مليار جنية عام  ١٨٩.٧١نحومن المتوقع زيادة المدخرات المحلية من 

أما ا�ستثمار فتشير بيانات ،مليار جنيه خ:ل فترة التنبؤ ٢٢٨.٦٦بمتوسط بلغ نحو  ٢٠٣٠مليار جنية عام 

نحو  ليصل الى ٢٠١٩مليار عام  ٤٠١.٠٤نحور من أنه من المتوقع زيادة حجم ا�ستثما) ٥٧(الجدول رقم 

أما رأس المال القومي  ،مليار خ:ل فترة التنبؤ ٥٠٣.٨٥وبمتوسط بلغ نحو  ٢٠٣٠مليار عام  ٦٠٦.٦٥

مليار  ٥٥١.٨٨الى  ٢٠١٩مليار عام  ٣٥٨.٢٥أنه من المتوقع زيادته من نحو ) ٥٧(فتشير نتائج الجدول 

) ٥٧(نتائج الجدول رقم  يتضح منبينما  ،يار جنية خ:ل فترة التنبؤمل ٤٥٥.٠٦وبمتوسط  ٢٠٣٠جنية عام 

خ:ل فترة التنبؤ، ٣.٢٠وبمتوسط بلغ  ٢.٨٥،  ٣.٥٥المال من المتوقع أن يتراوح بين أن معامل رأس

  .جنية زيادة في رأس المال تتسبب في زيادة الناتج المحلي ا�جمالي بجنية واحد ٣.٢٠بمعني أن كل 

تنبؤ بأھم المتغيرات ا�قتصادية المؤثرة على معدل التنمية ا�قتصادية بالمليار جنية وعدد السكان بالمليون ال .٥٧جدول 

 )٢٠٣٠-٢٠١٩(نسمة في الفترة 

 السنة

الناتج المحلي 
 ا�جمالي

GDP 

إجمالي رأس 
 المال

ا�دخار 
 الكلى

اجمالى 
 ا�ستثمارات

قيمة 
الصادرات 

 القومية

قيمة 
الواردات  

 القومية

عدد 
 السكان

معامل 
 رأس 

 المال

2019 ٩٧.٩٧  ٥٩٠.٠٦  ٣٩٠.٦٠  ٤٠١.٠٤  ١٨٩.٧١  ٣٥٨.٢٥  ٢٩١٥.٠٤  3.55 
2020 ٩٩.٨٣  ٦١٨.٤٤  ٤٠٧.٢١  ٤١٩.٧٣  ١٩٦.٧٩  ٣٧٥.٨٥  ٣٠٧٤.٤٥  3.48 
2021 ١٠١.٧٠  ٦٤٦.٨٣  ٤٢٣.٨٣  ٤٣٨.٤٢  ٢٠٣.٨٧  ٣٩٣.٤٥  ٣٢٣٣.٨٥  3.42 
2022 ١٠٣.٥٧  ٦٧٥.٢١  ٤٤٠.٤٤  ٤٥٧.١٢  ٢١٠.٩٦  ٤١١.٠٦  ٣٣٩٣.٢٥  3.36 
2023 ١٠٥.٤٣  ٧٠٣.٥٩  ٤٥٧.٠٥  ٤٧٥.٨١  ٢١٨.٠٤  ٤٢٨.٦٦  ٣٥٥٢.٦٥  3.29 
2024 ١٠٧.٣٠  ٧٣١.٩٨  ٤٧٣.٦٦  ٤٩٤.٥٠  ٢٢٥.١٢  ٤٤٦.٢٦  ٣٧١٢.٠٥  3.23 
2025 ١٠٩.١٧  ٧٦٠.٣٦  ٤٩٠.٢٨  ٥١٣.١٩  ٢٣٢.٢٠  ٤٦٣.٨٦  ٣٨٧١.٤٥  3.17 
2026 ١١١.٠٤  ٧٨٨.٧٤  ٥٠٦.٨٩  ٥٣١.٨٨  ٢٣٩.٢٩  ٤٨١.٤٧  ٤٠٣٠.٨٥  3.11 
2027 ١١٢.٩٠  ٨١٧.١٢  ٥٢٣.٥٠  ٥٥٠.٥٨  ٢٤٦.٣٧  ٤٩٩.٠٧  ٤١٩٠.٢٥  3.04 
2028 ١١٤.٧٧  ٨٤٥.٥١  ٥٤٠.١٢  ٥٦٩.٢٧  ٢٥٣.٤٥  ٥١٦.٦٧  ٤٣٤٩.٦٥  2.98 
2029 ١١٦.٦٤  ٨٧٣.٨٩  ٥٥٦.٧٣  ٥٨٧.٩٦  ٢٦٠.٥٣  ٥٣٤.٢٨  ٤٥٠٩.٠٦  2.92 
2030 ١١٨.٥٠  ٩٠٢.٢٧  ٥٧٣.٣٤  ٦٠٦.٦٥  ٢٦٧.٦١  ٥٥١.٨٨  ٤٦٦٨.٤٦ 2.85 

 3.20 108.24 746.17 481.97 503.85 228.66 455.06 3,791.75 المتوسط
  .)بالدراسة ٥٥(بالملحق ،  )٢٣(حسبت من بيانات جدول رقم : المصدر

دومار لتقدير معدل التنمية اCقتصادية من خ:ل تقدير معدل ا�دخار والمعامل  -وتم تطبيق نموذج ھارود

عدل النمو فى الناتج الفردى من خ:ل طرح معدل النمو الناتج القومى ثم حساب م/ الحدى لرأس المال

السكانى من معدل النمو فى الناتج القومى ا�جمالى، كما تم حساب معدل ا�ستثمار كنسبة من الناتج القومى 

اCجمالى، ثم تقدير حجم ا�ستثمار ال:زم Cحداث التنمية اCقتصادية، وأمكن تقدير فجوة الموارد المحلية 

  .طرح ا�ستثمار من اCدخار خ:ل فترة التنبؤ من خ:ل
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أنه من المتوقع إنخفاض معدل ) ٥٨(دومار كما فى بجدول  –أسفرت نتائج التنبؤ لتقدير نموذج ھارود ولقد

معدل ، حيث بلغ متوسط ٢٠٣٠عام% ٣.٣٥إلى نحو  ٢٠١٩عام % ٥.٤٧التنمية اCقتصادية من نحو 

ل فترة التنبؤ، وقد يرجع إنخفاض معدل التنمية اCقتصادية إلى خ:% ٤.٢٩التنمية ا�قتصادية حوالى 

الناتج القومى Cنخفاض إنتاجية رأس المال خ:ل فترة التنبؤ بالمقارنة / إرتفاع المعامل الحدى لرأس المال 

  .بمتوسط فترة الدراسة

ة التنمية اCقتصادية، كما تم حساب نسبة ا�ستثمار من حجم الناتج القومى وحجم ا�ستثمار ال:زم لعملي

من حجم الناتج % ١٣.٧٦أنه من المتوقع إنخفاض نسبة ا�ستثمار من نحو ) ٥٨(حيث تشير بيانات جدول 

  .خ:ل فترة التنبؤمن حجم الناتج القومى  ٢٠٣٠عام ١٢.٩٩إلى نحو ٢٠١٩القومى عام 

مليار جنيه  ٦٠٦.٦٥و إلى نح ٢٠١٩مليار جنيه عام  ٤٠١.٠٤حجم ا�ستثمارات من نحو  ارتفعتكما 

  .مليار جنيه خ:ل فترة التنبؤ ٥٠٣.٨٥وبمتوسط قدر بنحو  ،٢٠٣٠عام 

كما تم حساب نسبة ا�ستثمار من حجم الناتج القومى وحجم ا�ستثمار ال:زم لعملية التنمية اCقتصادية، 

من حجم الناتج  %١٣.٧٦أنه من المتوقع إنخفاض نسبة ا�ستثمار من نحو ) ٥٨(حيث تشير بيانات جدول 

  . فترة التنبؤ خ:ل ٢٠٣٠عام  من حجم الناتج القومى١٢.٩٩إلى نحو  ٢٠١٩القومى عام 

 ).٢٠٣٠ -٢٠١٩(تقدير حجم ا�ستثمارات ال,زمة وحجم فجوة الموارد وفجوة التجارة الخارجيةخ,ل الفترة  .٥٨جدول 

  السنة
معدل نمو 
الناتج 
  %المحلي 

فجوة التجارة 
  الخارجية

  ليار جنيةبالم

معدل نمو 
ا�دخار 
  القومي

ا�ستثمار 
القومي ال.زم 

من الناتج % 
  المحلي

حجم 
ا�ستثمار 
  ال.زم

  بالمليار جنية

فجوة الموارد 
  المحلية

  بالمليار جنية

معدل 
النمو 
  السكاني

معامل رأس 
  الناتج/ المال

2019 5.47% -199.46 %3.73 %13.76 ٤٠١.٠٤  -211.33 %1.9 3.55 
2020 5.18% -211.23 %3.60 %13.65 ٤١٩.٧٣  -222.94  %1.9 3.48 
2021 4.93% -223 %3.48 %13.56 ٤٣٨.٤٢  -234.55 %1.8 3.42 
2022 4.70% -234.77 %3.36 %13.47 ٤٥٧.١٢  -246.16 %1.8 3.36 
2023 4.49% -246.54 %3.25 %13.39 ٤٧٥.٨١  -257.77 %1.8 3.29 
2024 4.29% -258.32 %3.14 %13.32 ٤٩٤.٥٠  -269.38 %1.7 3.23 
2025 4.12% -270.08 %3.05 %13.26 ٥١٣.١٩  -280.99 %1.7 3.17 
2026 3.95% -281.85 %2.96 %13.20 ٥٣١.٨٨  -292.59 %1.7 3.11 
2027 3.80% -293.62 %2.87 %13.14 ٥٥٠.٥٨  -304.21 %1.7 3.04 
2028 3.66% -305.39 %2.79 %13.09 ٥٦٩.٢٧  -315.82 %1.6 2.98 
2029 3.54% -317.16 %2.72 %13.04 ٥٨٧.٩٦  -327.43 %1.6 2.92 
2030 3.35% -328.93 %2.72 %12.99 ٦٠٦.٦٥  -339.04 %1.5 2.85 

 3.20 1.7% 275.184- 503.85  %13.32 3.14% 264.2-  %٤.٢٩ المتوسط
  بالم:حق) ٢٣(بالدراسة ، )٥٧(حسبت من بيانات جداول :المصدر

إن فجوة التجارة الخارجية ھى عبارة عن الفرق بين الصاردات القومية لخارجيةالتنبؤ بفجوة التجارة ا

من  جم فجوة التجارة الخارجيةإرتفاع ح أنه من المتوقع) ٥٨(شير نتائج جدول وتوالواردات القومية

نحو ، بمتوسط قدر ب٢٠٣٠عام جنيه  ارملي ٣٢٨.٩٣إلى حوالى  ٢٠١٩مليار جنيه عام  ١٩٩.٤٦حوالى 

ك يجب أن تھتم السياسات اdقتصادية بالعمل على إتخاذ ذلل مليار جنيه خ,ل فترة التنبؤ، ٢٦٤.٢

ة حتى تصل إلى مرحلة اdعتماد على الذات اdجراءات والوسائل التى يمكن من خ,لھا تقليل ھذه الفجو
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زيادة حصيلة الدولة من الصادرات لزيادة حصيلة النقد ا(جنبى  من خ,لتمويل التنمية ا"قتصادية فى 

  .ة الخارجيةلتقليل فجوة التجار

نجد أن ا"ستثمار جمھورية مصر العربية مو اWقتصادى فى للن المقيدة لتنبؤ بفجوة الموارد المحليةا

المتحقق فى اdقتصاد القومى " يعود كلية إلى اdدخار المحلى، وإنما يساھم فيه بشكل كبير رأس المال 

ويتم تقدير ا"ستثمارات ا"جنبيه على أساس تقدير الفجوة ا"دخارية وھى الفرق بين . ا(جنبى

 Robert)لتحقيق معدل التنمية ا"قتصادية المطلوبة وحجم ا"دخار القومى المتوقع  ا"ستثمارات ال,زمة

M. Collins, 2000)  أنه من المتوقع زيادة حجم فجوة الموارد ) ٥٨(يتضح من بيانات الجدول رقم

، وبمتوسط بلغ ٢٠٣٠مليار جنيه عام  ٣٣٩.٠٤إلى حوالى  ٢٠١٩مليار جنيه عام  ٢١١.٣٣المحلية من 

وضعت  بعد ان و%.  ١٢٧.٧١مليار جنيه خ,ل فترة التنبؤ، وبمعدل زيادة بلغ نحو  ٢٧٥.١٨٤و نح

، وشملت أھداف رئيسية ھى التنمية ٢٠٣٠، حيث أطلقت مصر استراتيجية ٢٠٣٠الدولة رؤية طموحة ل 

يصل إلى ا"قتصادية وتنافسية ا"سواق ورأس المال، كما حددت ا"ستراتيجية تحقيق معدل نمو اقتصادي 

  دومار -واستنادا على المعادلة التالية في نموذج ھارود ،%٧

dY = sY/ ICOR 
  :حيث 

dY  =معدل النمو المستھدف  

sY  =ستثمار ال:زم�  معدل ا�دخار أو ا

ICOR  =معامل رأس المال للناتج  

 )٥٨(ويتضح من الجدول رقم  ،%٧وحيث أن ا�ستراتيجية تھدف الى تحقيق معدل نمو حقيقي 

  :فإن  ٢.٨٥الى نحو يصل ٢٠٣٠عام  معامل رأس المال المتوقع ان

7% = sY/ 5.02  

So sY= 2.85 *7% = 19.95% 

معدل نمو في الناتج % ٧أي أن معدل ا�ستثمارات ال:زمة لدفع عجلة التنمية والوصول إلى 

رغم ان و. لى ا/قلمن الناتج المحلي تقريبا ع% ١٩.٩٥المحلي ا�جمالي الحقيقي من المفترض أن تمثل 

الھدف التنموي من ا�ستراتيجة قد يبدو طموحا إ� انه ليس ببعيد خاصة وأن مصر استطاعت أن تصل إلى 

المحلي نحو  حيث بلغت معد�ت النمو في الناتج ٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦معد�ت نمو مقاربة في 

خ:ل نفس  %٢٨، %٢٨، %٢٣، كما بلغت معد�ت ا�ستثمار نحو %٧.١٥، %٧.٠٩، %٦.٨٥

تقريبا خ:ل فترة % ٤.١٨إ� أن معدل التنمية ظل يدورحول المتوسط البالغ . السنوات على الترتيب

، و�ن نفس ا/سباب تؤدي لنفس النتائج فإن %٣.٢٠ليصل الى  فترة التنبؤ وانخفض خ:لالدراسة 

 ا/دخار أو النمو السكاني،  إستمرار المؤشرات ا�قتصادية على نفس المعد�ت سواء معد�ت ا�ستثمار أو

تشجيع ا�ستثمار ب  يتطلب ا�ستعانة سيصل بنا لنفس معدل التنمية، وبالتالي فإن الخروج من ھذه الدائرة 

يجب زيادة حجم % ٧ا/جنبى ليغطى فجوة الموارد المحلية، ولكن للوصول إلى معدل تنمية أعلى من 
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الناتج أى رفع معامل إنتاجية رأس المال / دى لرأس المالاCدخار المحلى وا�ستثمار وخفض المعامل الح

القول أنه يمكن من خ:ل إستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما يجب أيضاً خفض معدل الزيادة السكانية، و

التركيز على السياسات التى تساھم فى رفع معدل ا�دخار المحلى ا�جمالى بكافة أنواعه سواء يجب 

رات الشركات أو مؤسسات ا/عمال لزيادة عرض النقود من خ:ل زيادة سعر مدخرات فردية أو مدخ

لتقليل فجوة الموارد المحلية، وعموماً يجب تشجيع الميل الحدى ل»دخار عن طريق توفير أوعية   الفائدة

 زيادة كفاءة ا/جھزة القائمة على تجميع المدخرات، فا�دخار ھو المرحلة ا�ولى فىوإدخارية مناسبة، 

عملية تكوين رأس المال تليه مرحلة تعبئة المدخرات ثم بعد ذلك تحويل ھذه المدخرات إلى تجھيزات 

  إنتاجية وسلع إستثمارية

  

  

  

  

  

  


