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 في مصر المباشر االستثمار األجنبي تحميل أداء

 مى مصطفى حسن مرسىو  سامح محمد حسن شهاب

دارة األعمال الزراعية ، كمية الزراعة ، جامعة اإلسكندرية  قسم االقتصاد وا 
 
 العربي الممخص

 
بالقطاعات االقتصادية وعالقتو بقطاع الزراعة وأثر االستثمار األجنبي  المباشر قياس التغيرات الييكيمية لالستثمار األجنبي استيدف البحث

، وتم استخدام اسموب 7002-7002وبعض المتغيرات االقتصادية الكمية عمى النمو االقتصادي في مصر خالل الفترة  المباشر الزراعي
النمو السنوي، وتم االعتماد عمى البيانات الثانوية ومعدل لبياني اوطرق العرض تحميل االنحدار وبعض المؤشرات اإلحصائية الوصفية 

قطاع المع  الزراعةفي قطاع المباشر سالبية إشارة معامل نسبة االستثمار األجنبي  المنشورة من الجيات الرسمية، وتوصل البحث إلى
يجابية العالقة مع  الصناعي بشكل يعكس تكاممية العالقة بينيم، كما أتضح ضعف  األخرىقطاعات البشكل يعكس عالقة إحاللية بينيما، وا 

ما يؤكد عمى م في قطاع الزراعة مقارنة بتأثير الصادرات الزراعية في عممية النمو االقتصاديالمباشر عدم فعالية تأثير االستثمار األجنبي و 
 . تصادي في مصرعدم قدرة القطاع الزراعي عمى جذب المستثمر األجنبي وأنو متغير غير حاكم لمنمو االق

الممارسات في مجال إصالح  باتباع أفضل بأىمية جعل االستثمارات األجنبية المباشرة شريكًا في تنمية االقتصاد المصري يوصى البحث
االقتصاد  تقنين أوضاعو في إطار الحوكمة،  لمبيانات اإلحصائية والمالية والمعمومات االقتصاديةبدأ الشفافية تعزيز م ن خاللم بيئة األعمال

 . ورفع كفاءة اإلطار المؤسسي واإلداري، الظل أو اقتصادي غيرالرسم

 االستثمار األجنبي المباشر، النمو االقتصادي، التغير الييكمي، االستثمار الزراعي، بيئة األعمال:مفتاحيةالكممات ال

 مقدمة .1

رؤية مصر  –ة التنمية المستدامة يتستيدف إستراتيج
وضاع االقتصاد أ باستقراراقتصاد سوق منضبط يتميز خمق  "7000

الكمي ويتسم بالتنافسية والتميز، قادر عمى التكيف مع المتغيرات 
، "ضافة، وتوفير فرص عمل الئق ومنتجالعالمية وتعظيم القيمة الم

ن االقتصاد المصري يمتمك العديد من المقومات التي أمماالشك فيو و 
التركيز  إذا تم، 7000م ىدافو بحمول عاأمن الوصول إلى  تمكنو

 الجغرافيتتميز مصر بموقعيا  ، حيثبشكل جيد لوعمى استغال
أحد أىم ممرات ما يجعميا ل موالمناخ المعتدالمتميز االستراتيجي و 
أكبر سوق في الشرق األوسط بتعداد ُتعد مصر و ، التجارة العالمية

، األمر الذي يمنحيا ميزة نسبية كبيرة ميون نسمةم 000 يتجاوز
كما لدييا فرصة كبيرة ،ستثمارات عمى مستوى دول المنطقةلجذب اال

ن لمغاية كونيا دولة شابة حيث يبمغ تعداد السكان بيا ممن ىم دون س
لمركزي من إجمالي عدد السكان )الجياز ا% 10 نحو  اماً ع 00

مما ينعكس عمى انخفاض تكمفة  (7003، لمتعبئة العامة واإلحصاء
 .ةالعمال

الييكمي العديد من من خالل برنامج اإلصالح تشيد مصر 
 ،مع حماية مجتمعية والتشريعية والمؤسسية ةاالقتصادياإلصالحات 

 7002لسنة  )27(رقم  قانون االستثمار الجديداستحداث تم  حيث
إطار خمق و  ،يتواكب مع التغيرات االقتصادية المحمية والعالميةل

 ،تحسين مناخ االستثمارويساعد عمى تشريعي مميز ينافس الدول 
، وتجدر اإلشارة عمى الخريطة االستثمارية العالميةأن تكون مصر و 

 Inclusiveيدعم النمو اإلحتوائي  الجديد قانون االستثمارإلى أن 
Growth دماج من خالل تكافؤ الفرص وخمق فرص العمل، اإل

حوافز القانون أعطي االجتماعي لمفئات الُميَمَشة في البالد حيث 
كثيفة العمالة، المحافظات األكثر احتياجًا، ريادة  ؛ىىلثالث قطاعات 

  Company ة الشركات الناشئو  Entrepreneurship األعمال
Start-up  و ام نحع 00ن األقل مالشباب فئة ألن نسبة البطالة في

من إجمالي  %30.1و يعادل نحو ، ن إجمالي قوة العملم 1%..0
)الجياز .7002م ميون متعطل عام 2..0م المتعطمين البالغ عددى

  .(7003المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، 
االستثمار دورًا حاسمًا في تحقيق أىداف التنمية يؤدي 

ىم العوامل المحددة لمسار أاالقتصادية واالجتماعية، كما أنو أحد 
ر، الرسول، العم) النمو وتوسيع القاعدة اإلنتاجية في الدول المختمفة

 Research (R & D) ودعم عمميات البحوث والتطوير ،(7000
and Development. تسعى الدول إلى جذب مزيد من ولذا

لما لو من مردود إيجابي عمى عممية االستثمار األجنبى المباشر 
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من خالل تمويل الفجوة بين االستثمار والمدخرات النمو االقتصادي 
واألساليب والخبرات  التكنولوجيانو يساعد في نقل أالمحمية كما 

مركز المعمومات ودعم )، (.700كمالى،)والتسويقية الحديثة اإلدارية
العديد من يتوقف  قرار االستثمار عمى و  (.700اتخاذ القرار، 

المحددات األساسية والتي تميل إلى التغير وىى توقعات العائد عمى 
والتغير في  Business Confidenceل االستثمار، ثقة األعما

الدخل القومي، ومعدالت الفائدة، والضرائب، ومستوى االدخار، ومن 
ناحية أخرى يتوقف قرار اإلنتاج عمى عناصر اإلنتاج فقد يتخذ قرار 
إنتاج سمع كثيفة رأس المال أو إنتاج سمع كثيفة العمالة وبالتالي 

رأس   يتوقف االستثمار عمى تكمفة تمك العناصر حيث أن تكمفة
جور أتوقف عمى سعر الفائدة بينما تكمفة العمل تتوقف عمى تل الما

  .(7002، بسيونيالعمالة. )
 مشكمة البحث .2

وتنفيذ بالرغم من امتالك االقتصاد المصري العديد من المقومات 
التي من شأنيا  المؤسسية والقانونية العديد من اإلجراءات والتعديالت

تمكنو من االستثمارات األجنبية و تحسين بيئة أداء األعمال وجذب 
إال أنو يواجو العديد ، تحقيق األىداف االستراتيجية لمتنمية االقتصادية

صنف وقد من التحديات الييكمية وانخفاض مستوى التنافسية، 
الدولي بأنو  وصندوق النقدالدولي  بنكلرؤية الوفقًا  االقتصاد المصري

م رفع التصنيف اإلئتماني ، كما تضمن أفضل األسواق أداء بالمنطقة
رغم تباطؤ  ،لمصر من خالل وكاالت التصنيف اإلئتماني الدولية

المتغيرات االقتصاد العالمي واألوضاع المالية العالمية في ظل 
 Unknown Variablesة والدولية غير المعرف المحمية واإلقميمية

أساسية والذي يمكن إرجاعو بصفة  تراجع معدالت النمو االقتصاديو 
ألجنبي ضعف معدالت االستثمار او  إلى تباطوء التراكم الرأسمالي

جنبي المباشر االستثمار األتدفقات داء أ بتحميلو ، باألسواق الناشئة
أقل من المأمول لتحقيق معدالت و نو متواضع أ يالحظفي مصر 

 –النمو االقتصادي المستيدفة وفقًا إلستراتيجية التنمية  المستدامة 
وتتركز في  %.حيث تُقدر حصة مصر بنحو  7000 ررؤية مص

 ،7002عام  مميار دوالر 00.01 بحوالي قطاع البترول، وُيقدر
وعمى صعيد قطاع الزراعة تبين تراجع النصيب الييكمي النسبي من 

، وانخفض 7002عام  %0.70االستثمار األجنبي المباشر بنحو 
، ويحتل المرتبة األخيرة في األىمية 7002عام  %0.01ليصل إلى 

النسبية لمقطاعات غير النفطية الجاذبة لالستثمار األجنبي خالل 
 .7002-7002متوسط الفترة 

 أهداف البحث .3
تنبع أىمية دراسة االستثمار األجنبي المباشر بقطاعاتو 
المختمفة، نظرًا ألنو يعتبر المتغير المستقل في تحقيق األىداف 

اإلنمائية المختمفة من خالل رفع مستوى الناتج المحمي اإلجمالي، 
يستيدف البحث بصفة وتوظيف الموارد المتاحة بالكفاءة الالزمة، لذا 

خالل الفترة  ستثمار األجنبي المباشر في مصرتحميل أداء اال أساسية
وذلك من خالل دراسة (، 0والواردة بالشكل رقم ) ،7002-7002

مناخ االستثمار األجنبي المباشر  التعرف عمى( 0) األىداف التالية:
ستثمار لال القطاعية اتواقع التدفقات والتوزيعقياس ( 7، )في مصر
وتأثير  ،التغيرات الييكميةتقدير ( 0في مصر، ) المباشر األجنبي

 العالقات القطاعية عمى االستثمار األجنبي المباشر بقطاع الزراعة
الزراعي  قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر( .، )في مصر

 المصري.عمى النمو االقتصادي وبعض المتغيرات االقتصادية الكمية 

  األسموب البحثي ومصادر البيانات .4

ىدافو عمى استخدام أساليب أاعتمد البحث في تحقيق 
المئوية والمتوسط  ةالتحميل اإلحصائي الوصفي من خالل النسب

نموذج استخدام كما تم الحسابي واليندسي واالنحراف المعياري، 
المتغيرات  لقياس اتجاىات وتطور Growth model النمو 

تأثير لقياس  تقدير نماذج االنحدار، باإلضافة إلى االقتصادية
االستثمار تأثير التوزيعات القطاعية لالستثمار األجنبي المباشر، و 

باستخدام طريقة االقتصادي  وعمى النمفي مصر الزراعي األجنبي 
واالختبارات اإلحصائية والقياسية ، (OLS)ة المربعات الدنيا العادي

ذات الصمة. وقد أعتمد البحث في تحقيق أىدافو عمى البيانات 
الثانوية المنشورة من الجيات والمؤسسات الرسمية ممثمة في الجياز 

وزارة التخطيط والمتابعة المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، 
ركزي البنك المواإلصالح اإلداري ، معيد التخطيط القومي، 

 المصري.
 المفاهيم البحثية ذات الصمة .5

 Direct Foreign. االستثمار األجنبي المباشر1.5
Investment (DFI) : 

يعرف االستثمار األجنبي المباشر وفًقا لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية، بأنو يعكس ىدف الحصول عمى مصمحة دائمة 
من قبل كيان مقيم في اقتصاد ما )مستثمر مباشر( في مؤسسة مقيمة 

 OCED)في اقتصاد آخر )مؤسسة االستثمار المباشر(. 
,2002)،(Sudha, 2013)تثمار في ، كما يوصف بأنو االس

-Owusu)األعمال التجارية لدولة من قبل شركة في بمد آخر. 
Antwi,et al., 2013) ويتمثل في المشروعات التي يقيميا ،

ويمتمكيا ويديرىا المستثمر األجنبي إما بسبب ممكيتو الكاممة 
لممشروع، أو نتيجة إلشتراكو في رأس مال المشروع بنصيب يبرر لو 
حق اإلدارة والذي يتمثل في حق اتخاذ القرار والرقابة والمشاركة 
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تثمار األجنبي ويمكن أن يتخذ االس(، 0444)أحمد، أبوالسعود، 
 .المباشر أشكااًل عديدة

 

 
 وعالقته بالنمو االقتصادي في مصرالمباشر أداء االستثمار األجنبي لمؤشرات الهيكل التحميمي  . 1شكل 

 المصدر: إعداد الباحثان.

 كإنشاء مشروع جديد بالكامل أو تممك أصول منشأة قائمة أو من 
 استثمار بأنو يعرف كما ،(7003 دكروري،) الدمج عمميات خالل
 أخري دولة في قائمة أخري شركة في ما كيان أو ما شركة بو تقوم
 أو أجنبية دولة في تابعة شركة إنشاء شكل يأخذ قد االستثمار ىذا

 أو ما شراكة في الدخول أو أجنبية شركة في حصص عمى االستحواذ
 الشركة عمى مباشراً  األجنبي االستثمار يكون ولكي  االندماج
 بالشركات وتعرف األجنبية، الشركة في% 00  حصة عمى االستحواذ
 يمنحيا ما وىو Multinational Corporation  الجنسيات متعددة
 عمى ولالحص في أىميتو وتتمثل القرارات، اتخاذ في ما وزن

 في التوسع التشغيمية، التكاليف تدني من االستفادة ضريبية، إعفاءات
 الدولي االقتصادي التكامل محركات أحد وُيعد جديدة، خارجية أسواق
 رأس تخصيص االستثمار ويستيدف.لمدول االقتصادية التنمية ويعزز
 تحمل مع المستقبل في المنافع تعظيم بيدف الحاضر الوقت في مال

 الوطنية الحدود خارج تم إذا أجنبياً  االستثمار وُيعد المخاطر،
 الموارد ومختمف االستثمارية األموال رؤوس النتقال نتيجة لممستثمر،
 (.7003 نورة،) المختمفة الدول بين االقتصادية

  :Structural Changeي التغير الهيكم. 2.5

عبر  االستثمار األجنبي نسب توزيع اختالفب يعبر عنو
القطاعات االقتصادية مع الزمن، ويعتبر التغير الييكمي مطمبًا مكماًل 
لمنمو االقتصادي من أجل تحقيق التنمية االقتصادية حيث أن انتقال 

التراجع أو االستثمار من قطاع إلى أخر قد يؤدى إلى النمو 
االقتصادي بسبب اختالف متوسط إنتاجية الجنيو بين القطاعات 

 .(7001، )الخطيبلمختمفة.االقتصادية ا
 

 نتائج البحث ومناقشتها .6

 في مصر: المباشر االستثمار األجنبي مناخ. 1.6
أن التعرف عمى واقع مناخ وبيئة األعمال  ومماالشك في

 7002-7002لالستثمار األجنبي المباشر في مصر خالل الفترة 
لموقوف عمى المخاطر والفرص المحتممة وبالتالي  من األىمية بمكان

التخطيط السميم لنمو االستثمار األجنبي المباشر في مصر، وذلك 
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ترتيب مصر وفقًا لتقرير الدولية و عمى المؤشرات من خالل التعرف 
 االقتصادية والمالية، عمى النحو التالي:المتغيرات التنافسية العالمي و 

األجنبي المباشر في مصر وفقاً مناخ االستثمار . 1.1.6 
 لمؤشرات األعمال والتنافسية الدولية:

خضع المناخ االستثماري األجنبي بقطاع الزراعة لقيود متعددة 
في الماضى وحتي بداية السبعينات مع إصدار قوانين االستثمار التي 
بدأت في تييئة المناخ لجذب االستثمارات األجنبية، نظرًا لمحاجة 

جنبي لسد العجز بين حجم المدخرات المحمية وحجم لمتمويل األ
االستثمارات المطموبة لتحقيق معدالت النمو المستيدفة، وتمى ذلك 

)قانون االستثمار الموحد(  0434( لسنة 700صدور القانون رقم )
عفي المشروعات الزراعية من الضرائب لمدة عشر سنوات مع أوالذي 

لزراعية برسوم مخفضة ال تتعدي السماح إلستيراد اآلآلت والمعدات ا
ثم صدر )قانون حوافز االستثمار( الذي قدم المزيد من  %، 1نحو 

 7002/7003التسييالت والحوافز لممستثمرين، وشيد العام المالي 
استمرار جيود تبسيط إجراءات االستثمار وجذب المزيد من 
االستثمارات األجنبية المباشرة، وذلك من خالل تحسين وتطوير 
اإلطار التشريعي الحاكم لمناخ االستثمار، باإلضافة إلي تبسيط 

جراءات والتيسيرات عمى المستثمرين، وبالرغم من ىذه التسييالت اإل
والتيسيرات لم يستطيع قطاع الزراعة جذب رؤوس األموال األجنبية، 

 (.7004إال في نطاق ضئيل جدًا )معيد التخطيط القومي، 
بمقارنة أوضاع مؤشرات االستثمار األجنبي في مصر خالل عامي 

 4يتبين أن مصر شيدت تدىورًا ممحوظًا خالل الـ ، 7002،  7004
ما يتعمق بمؤشرات االستثمار األجنبي في مصر كما يسنوات األخيرة ف

فقد تراجعت مصر في  ؛فبصفة عامة(، 0بالجدول رقم ) ىو موضح
ؤشر تطور بيئة األعمال من المركز مؤشر حجم السوق األجنبي وم

عمى  31إلى المركز  22، ومن المركز 4.إلى المركز  04
مؤشرات جذب االستثمار  الترتيب.كما تراجعت مراكز مصر في

فيما يتعمق بمؤشر قوة  000إلى المركز  12من المركز  األجنبي
في  41إلى المركز  10حماية المستثمر، كما تراجعت من المركز 

في  .3إلى المركز  .0من المركز و مؤشر كفاءة البنية التحتية، 
 إلى .0من المركز و إضافة الضرائب عمى االستثمار، أثر مؤشر 
 01في مؤشر عدد إجراءات بدء المشروع، من المركز  21المركز 

 30في مؤشر عدد أيام بدء المشروع، من المركز  3.إلى المركز 
ر القيود التجارية عمى االستثمار في مؤشر أث .00إلى المركز 

في مؤشر  001إلى المركز  24األجنبي المباشر، ومن المركز 
 20إلى المركز  11ض، وأخيرًا من المركز و سيولة الحصول عمى قر 

 في مؤشر نقل التكنولوجيا.

 
مما سبق وبتحميل مناخ وبيئة أعمال االستثمار األجنبي 
المباشر في مصر يتضح ضعف بيئة األعمال المحفزة والجاذبة 
لالستثمارات المحمية واألجنبية والذي ُيعد تحديًا رئيسيًا لالقتصاد 
المصري حيث يمثل صعوبة وطول اإلجراءات اإلدارية لبدء المشروع 

صدار تراخيص اإلنشاء وتسجي ل الممكية باإلضافة إلى عدم وضوح وا 
آليات تخصيص األراضى وتنفيذ العقود، وحماية حقوق المستثمرين 
وقواعد الحوكمة والشفافية تحديات ىيكمية أمام تطوير بيئة األعمال 
مما يؤثر سمبًا عمى تنافسية االقتصاد المصري، وُيعد قانون 

تجاه الصحيح خطوة في اال 7002لسنة  (27(رقم االستثمار الجديد 
لتطوير بيئة األعمال وجعميا أكثر جاذبية لممارسة النشاط 
االقتصادي من خالل تحقيق عدد من االنجازات تتمثل في الحصول 
عمى التمويل من خالل وضع أساس لنمو وتنمية قطاع المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة عن طريق تعزيز الشمول المالي؛ سيولة بدء 

صدار تيسي  النشاط من خالل الموافقات عمى ر إجراءات التسجيل وا 
مما يقمل الوقت الالزم إلصدار تراخيص االستثمار وشراء  التراخيص

تم  األراضي والحصول عمى خدمات المرافق؛ حماية المستثمرحيث
وضع آليات تضمن عدم تأميم ممتمكات المستثمر األجنبي، كما 

وي عمى تمييز، أو تضمن عدم تنفيذ القرارات التعسفية أو التي تنط
 إساءة استخدام السمطة. 

؛ فقد أدى العجز مؤشرات االقتصاد الكمي أما عمى مستوى
 071المستمر في الموازنة العامة لمدولة إلى تراجع مركز مصر من 

، كما أدى ارتفاع معدالت التضخم في مصر إلى تدنييا 007إلى 
ب مصر في ، وعميو فقد تدنى ترتي000إلى المركز  077من المركز 

، وفيما 070إلى المركز  20مؤشر االدخار المحمي من المركز 
إلى  074فقد تراجعت مصر من المركز  بالتعميم والتدريب يتعمق

فيما يخص مؤشري  002إلى المركز  41ومن المركز  .00المركز 
 جودة التعميم األساسي والعمالة المدربة عمى الترتيب.

اإلداري ومنع إزدواجية لذا يجب القضاء عمى الروتين 
اإلجراءات بما يساىم في تخفيض الوقت وتكمفة االستثمار من خالل 
تبسيط اإلجراءات والقوانين والموائح والتعميمات الضريبية، والممارسات 
الجمركية ويتم تعامل المستثمرين بالرقم الضريبي الموحد سواء 

مصمحتي لتحصيل الضرائب أو الجمارك، والربط اإللكتروني بين 
الضرائب والجمارك فيما يعرف نقطة تجمع واحدة لممستثمرين أو 
مجمع الخدمات االستثمارية من أجل تسييل عممية استخراج تراخيص 

 مزاولة األنشطة االستثمارية.
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 .2017، 2015، 2013، 2011، 2009التنافسية العالمي خالل أعوام ترتيب مصر وفقاً لمؤشرات . 1جدول 
 التوقيع البياني لممؤشر 7002 7001 7000 7000 7004 المؤشر

 4. 10 2. 72 04 مؤشر حجم السوق األجنبي 
 

 31 41 30 10 22 مؤشر تطور بيئة األعمال 
 

 مؤشرات جذب االستثمار األجنبي: 
     

 

 000 002 11 14 12 مؤشر قوة حماية المستثمر 
 

  41 000 30 12 10 البنية التحتيةمؤشر كفاءة 
 

  مؤشر أثر إضافة الضرائب عمى
  .3 24 32 21 .0 االستثمار

 21 23 2. .0 .0 مؤشر عدد إجراءات بدء المشروع 
 

 3. 04 71 70 01 مؤشر عدد أيام بدء المشروع 
 

 ر القيود التجارية عمى ثمؤشر أ
  .00 .07 000 21 30 االستثمار األجنبي المباشر

 001 074 .3 4. 24 مؤشر سيولة الحصول عمى قروض 
 

  مؤشر االستثمارات األجنبية المباشرة
 ونقل التكنولوجيا

11 10 21 31 20  
 مؤشرات االقتصاد الكمي:       

 007 0.7 0.7 002 071 مؤشر عجز الموازنة العامة 
 

 000 003 073 003 077 مؤشر التضخم 
 

 070 077 41 001 20 مؤشر االدخار المحمي 
 

 مؤشرات التعميم والتدريب:       
 00 0.0 002 071 074 مؤشر جودة التعميم األساسي. 

 
  002 0.7 074 007 41 ةبمؤشر العمالة المدر 

 
 .متفرقة أعداد العالمي، تقريرالتنافسية العالمي، االقتصاد منتدىُجمعت وُحسبت من المصدر: 

مناخ االستثمار األجنبي المباشر في مصر وفقاً . 2.1.6 
 لممؤشرات االقتصادية الكمية:

لتقييم أداء باستعراض المؤشرات االقتصادية الكمية 
مناخ االستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة  والقتصاد المصري ا

( عمى النحو .(، )0(، )7، والواردة بالجداول أرقام )7002-7002
 التالي:

في مصر  الناتج المحمي اإلجمالي بمغ متوسط :الناتج اإلجمالي
مميار جنيو، بإنحراف معياري قدر بحوالي  0210.03 حوالي

األدنى  مميار جنيو بما يعكس تذبذب نسبي، وقد سجل حده 133.34

ميار جنيو، واتجو لمزيادة ليسجل م  200.04بحوالي    7002 عام 
وبمعدل  مميار جنيو، 0.04.10 بحوالي  7002أقصى حد لو عام 

بمغ في حين  خالل فترة الدراسة. %01.0نمو سنوي بمغ نحو 
مميار جنيو،  707.07حوالي  الناتج اإلجمالي الزراعي متوسط

مميار جنيو بما يعكس تذبذب  40.73بإنحراف معياري قدر بحوالي 
 مميار 44.41  بحوالي 7002 عام األدنى حده سجل وقد نسبي،
 لمزيادة واتجو اإلجمالي، المحمي الناتج من% 02..0 بنحو جنيو

 أقصى ليسجل
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 .2017-2007في مصر خالل الفترة  مؤشرات االقتصاد الكمي .2جدول 

 السنة

الناتج 
الزراعي 
 اإلجمالي

الناتج 
 المحمي

 اإلجمالي

المشتغمون 
 الزراعيون

 إجمالي
 المشتغمين

االدخار 
 الزراعي

االدخار 
 المحمي

الصادرات 
 الزراعية

الصادرات 
 الكمية

الواردات 
 الزراعية

الواردات 
 الكمية

مميار )
 (جنيو

مميار )
 (جنيو

مميون )
 (عامل

مميون )
 (عامل

مميار )
 (جنيو

مميار )
 (جنيو

مميار )
 (جنيو

مميار )
 (جنيو

مميار )
 (جنيو

مميار )
 (جنيو

7002 44.41 200.04 1.2. 70.27 00.11 021..7 1.24 40.71 70.13 017.14 

7003 000.0 311.0 1.41 77.10 01.40 700.11 00.04 0.0.04 71.73 732.27 

7004 001..1 44..01 1.33 77.42 01.11 021.1. 01..4 00..13 7... 7.4.34 

7000 010.42 0010 1.20 70.30 02..0 701.17 02.2. 01..31 00.4 000.01 

7000 040.01 0004.40 1.30 70.01 03.02 700.73 03.01 033.01 .3.44 020..1 

7007 033.24 0200.01 1.04 70.1 03.47 701.1 01.02 031.22 10.2 ..0.4. 

7000 704.21 047..30 1.2 70.42 04.0 71..10 04.21 042.27 01.02 .11.00 

700. 7.0..4 7701.14 1.14 7..0 74.00 710.03 70.41 041.73 74.10 170..1 

7001 723..1 7.20.0 1.. 7..23 70.. 700.10 70.37 013.02 00.02 113.41 

7001 003.33 71.2..0 1..3 71.00 03.0 720.0 72.74 700.07 04.01 203.74 

7002 043.1. 0.04.10 1.10 71.00 70.1 02..1 70.03 .20 70.70 0032.02 

 22.01. 07.41 041.04 02.34 702.20 04.03 70.31 1.11 0210.03 707.07 المتوسط

 :ُجمعت وُحسبت منالمصدر: 
 www.mopr.gov.egvisited in 30/6/2020الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري،  -
 االحصائي السنوي، القاىرة، أعداد متفرقة.العامة واإلحصاء، الكتاب لمتعبئة الجياز المركزي  -
  www.capmas.gov.egvisited in 30/6/202لمركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، بيانات التجارة الخارجية ز االموقع الرسمي لمجيا -
 .7003(، القاىرة، يوليو 740جنبية في مصر، سمسمة قضايا التخطيط والتنمية، رقم )معيد التخطيط القومي، سعر الصرف وعالقتو باالستثمارات األ -

 .2017-2007المؤشرات اإلحصائية لمحددات االستثمار األجنبي في مصر خالل الفترة  .3جدول 

 المؤشر
الناتج 

الزراعي 
 اإلجمالي

الناتج 
المحمي  
 اإلجمالي

إجمالي 
 المشتغمين

 المشتغمين
 الزراعيين

االدخار 
 الزراعي

االدخار 
 المحمي

الصادرات 
 الزراعية

الصادرات 
 الكمية

الواردات 
 الزراعية

الواردات 
 الكمية

 **01.00 0.30 **00.00 **4.00 **1.10 **00.. **(0.10) **0.10 **01.00 **073.30 % ل النمومعد

 017.14 70.13 40.71 1.24 7..021 00.11 1.04 70.27 200.04 44.41 الحد األدني 
 0032.02 10.20 20.00. 72.74 10..02 74.00 1.41 71.00 0.04.10 .043.1 الحد األقصى 
االنحراف 
 المعياري 

40.73 133.34 0.7. 0.04 ..07 1..20 1..0 43.04 00.21 730.27 

** Growth rate is significant at the 0.01 level. 
 .تناقص سنوي معدل)( األرقام بين القوسين تعبر 

 (.7)المصدر: ُجمعت وُحسبت من التحميل اإلحصائي لمبيانات الواردة بالجدول 

http://www.mopr.gov.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
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 .2017-2007في مصر خالل الفترة  )%( لمؤشرات االقتصاد الكمياألهمية النسبية  .4 جدول

 السنة
الناتج الزراعي 

اإلجمالي من الناتج 
 المحمي اإلجمالي

المشتغمون الزراعيون من 
 المشتغمينإجمالي 

اإلدخار الزراعي من 
 المحمياإلدخار 

الصادرات الزراعية من 
 الصادرات الكمية

الواردات الزراعية من 
 الواردات الكمية

7002 0..02 00.00 2.20 2... 00..4 
7003 00.77 00.47 2.17 2.41 4.00 
7004 00.10 74.40 4..4 07.71 4.21 
7000 00.44 73.70 3.0. 00..1 00.17 
7000 0..17 74.02 2.31 4.13 00.04 
7007 00.07 72.01 3.23 3.21 07.01 
7000 00.40 72.41 2.10 4.44 2.21 
700. 00.41 72.11 00..1 00.20 1.1. 
7001 00.71 71.3. 00.07 07.43 1.10 
7001 07.0. 71.12 1.20 00.31 1.10 
7002 00.14 71.00 1.10 ..74 0.24 
 2.10 4.03 3.04 72.41 0..07 المتوسط

 (.7سبت من البيانات الواردة بالجدول )حُ المصدر: 
% 00.14 بنحو جنيو مميار .043.1 بحوالي 7002 عام لو حد
 وبمعدل ،%0..07 نحو بمغ بمتوسط اإلجمالي، المحمي الناتج من
 .الدراسة فترة خالل% 07.30 نحو بمغ سنوي نمو

 مميون 70.31 حوالي مصر في المشتغمين متوسط بمغ: المشتغمين
 بما مشتغل مميون .0.7 بحوالي قدر معياري بإنحراف مشتغل،
 بحوالي 7002 عام األدنى حده سجل وقد نسبي، تذبذب يعكس
 عام لو حد أقصى ليسجل لمزيادة واتجو مشتغل، مميون 70.27
 نحو بمغ سنوي نمو وبمعدل مشتغل، مميون 71.00 بحوالي 7002
 المشتغمون متوسط بمغ حين في. الدراسة فترة خالل% 0.1

 بحوالي قدر معياري بإنحراف مشتغل، مميون 1.11ي حوال الزراعيون
 حده سجل وقد نسبي، تذبذب يعكس بما مشتغل مميون 0.04

% 00.47 بنحو مشتغل مميون 1.41 بحوالي 7003 عام األقصي
  عام األدني حده ليسجل لالنخفاض واتجو المشتغمين، إجمالي من

 إجمالي من% 72.01 بنحو مشتغل مميون 1.04 بحوالي 7007
 بمغ سنوي تناقص وبمعدل ،%72.41 نحو بمغ بمتوسط المشتغمين،

 .الدراسة فترة خالل% 0.1 نحو
 702.20 حوالي مصر في المحمي اإلدخار متوسط بمغ: اإلدخار
 بما جنيو مميار 20..1  بحوالي قدر معياري بإنحراف جنيو، مميار
   بحوالي 7002 عام األدنى حده سجل وقد نسبي، تذبذب يعكس

 عام لو حد أقصى ليسجل لمزيادة واتجو جنيو، مميار  7..021
 نحو بمغ سنوي نمو جنيو،وبمعدل ميارم 10..02ي بحوال 7002

 الزراعي اإلدخار متوسط بمغ حين في. الدراسة فترة خالل% 1.1
 07.. بحوالي قدر معياري بإنحراف جنيو، مميار 04.03 حوالي
  عام األدنى حده سجل وقد نسبي، تذبذب يعكس بما جنيو مميار
 اإلدخار من% 2.20 بنحو جنيو مميار 00.11 بحوالي 7002
 74 بحوالي .700 عام لو حد أقصى ليسجل لمزيادة واتجو المحمي،
 نحو بمغ بمتوسط المحمي، اإلدخار من% 1..00 بنحو جنيو مميار
 .الدراسة فترة خالل% 0.. نحو بمغ سنوي نمو وبمعدل ،3.04%
 حوالي مصر في الكمية الصادرات متوسط بمغ: الصادرات قيمة

 مميار 43.04 بحوالي قدر معياري بإنحراف جنيو، مميار 041.04
 عام األدنى حده سجل وقد عالي، نسبي تذبذب يعكس بما جنيو

 حد أقصى ليسجل لمزيادة واتجو جنيو، مميار 40.71ي بحوال 7002
 بمغ سنوي نمو وبمعدل جنيو، مميار 20. بحوالي 7002 عام لو

 الصادرات متوسط بمغ حين في. الدراسة فترة خالل% 00.0 نحو
 بحوالي قدر معياري بإنحراف جنيو، مميار 02.34  حوالي الزراعية
 األدنى حده سجل وقد نسبي، تذبذب يعكس بما جنيو مميار 0..1
 الصادرات من% ...2 بنحو جنيو مميار 1.24ي بحوال 7002 عام

  بحوالي 7001 عام لو حد أقصى ليسجل لمزيادة واتجو الكمية،
 بمتوسط الكمية، الصادرات من% 00.31 بنحو جنيو مميار 72.74

 فترة خالل% 4.0 نحو بمغ سنوي نمو وبمعدل ،%4.03 نحو بمغ
 .الدراسة
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 حوالي مصر في الكمية الواردات متوسط بمغ: الواردات قيمة
 مميار 730.27 بحوالي قدر معياري بإنحراف جنيو، مميار 22.01.

 عام األدنى حده سجل وقد عالي، نسبي تذبذب يعكس بما جنيو
 أقصى ليسجل لمزيادة واتجو جنيو، مميار 017.14 بحوالي 7002

 نمو وبمعدل جنيو، مميار 0032.02 بحوالي 7002 عام لو حد
 متوسط بمغ حين في. الدراسة فترة خالل% 01 نحو بمغ سنوي

 قدر معياري بإنحراف جنيو، مميار 07.41 حوالي الزراعية الواردات
 حده سجل وقد نسبي، تذبذب يعكس بما جنيو مميار 00.21 بحوالي
% 4..00 بنحو جنيو مميار  70.13ي بحوال 7002 عام األدنى

 7007 عام لو حد أقصى ليسجل لمزيادة واتجو الكمية، الواردت من
 الكمية، الواردات من% 07.01 بنحو جنيو مميار 10.20 بحوالي
 %.2.1 نحو بمغ بمتوسط

واقع التدفقات والتوزيعات والتغيرات الهيكمية في االستثمار . 2.6
 األجنبي في مصر:

يستيدف ىذا الجزء من الورقة البحثية التعرف عمى تدفقات 
األجنبي المباشر في مصر وتوزيعاتو الييكمية عمى االستثمار 

، عمى النحو 7002-7002 ل الفترةقطاعات االقتصاد المصري خال
 التالي:

 تدفقات االستثمار األجنبي في مصر: .1.2.6

، ( 2)( ، 1)(، 1) أرقام الجداولبتشير البيانات الواردة 
واقع تدفقات توزيع االستثمار األجنبي إلى ( 0، )(7رقم ) شكميو 

-7002ة المباشر عمى القطاعات االقتصادية في مصر خالل الفتر 
ي االستثمار األجنبي المباشر حوال بمغ متوسط ، حيث7002

 7034.30مميون دوالر، بإنحراف معياري قدر بحوالي  07074.14
 7003سجل حده األقصى عام ، دوالر بما يعكس تذبذب نسبيمميون 
، واتجو لالنخفاض ليسجل أدنى حد دوالرمميون  02307.7 بحوالي 
 .دوالرمميون  ...412 بحوالي  7000لو عام 

قطاع : بمغ متوسط االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الزراعة
ميون دوالر، بإنحراف معياري قدر بحوالي م 4...2حوالي  الزراعة

مميون دوالر بما يعكس تذبذب نسبي عالي، وقد سجل حده  001.00
 %0.73مميون دوالر بنحو  010.1 بحوالي 7000األقصى عام 

من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر، واتجو لالنخفاض ليسجل 
من  %0.00مميون دوالر بنحو  0.2 بحوالي 7001حده األدنى عام 

، %0.77ط بمغ نحو إجمالي االستثمار األجنبي المباشر، بمتوس
خالل فترة الدراسة. % 00وبمعدل تناقص سنوي بمغ نحو 

 
 
 
 
 

 .2017-2007تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في مصر بالمميار دوالر خالل الفترة  .2شكل 
 (.1) البيانات الواردة بالجدول رقمُجمعت وُحسبت من المصدر: 
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 .2017-2007بالمميون دوالر خالل الفترة بالقطاعات االقتصادية في مصر االستثمار األجنبي المباشر  .5جدول 

 السياحة الخدمات الصناعة الزراعة السنة
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
 المعمومات

 اإلجمالي غير موزع العقارات المالي التشييد البترول

7002 74.10 001..10 710.10 .74.00 0470.20 .40..1 10.10 700..20 04.00 7012.70 0003..00 
7003 070.00 0171.40 473..0 040.20 03.10 3043.0 .70.30 7032.10 04..40 0401.30 02307.70 
7004 21.00 310.40 737.10 070.20 272.00 4111.1 771.10 ..0.20 003..0 001.70 07301.00 
7000 010.10 .11.00 037.10 7.1.40 17.30 2122.. 000.30 320.40 001.00 102.10 00003.00 
7000 00..0 300.40 702.70 013.00 2.00 200..2 003.30 000.00 00..00 441..0 412...0 
7007 3.20 207.10 .11.00 .0.20 0040.40 2037.0 072.70 707.20 31.70 0100.00 00213.00 
7000 004.00 710.00 72...0 70.40 70.00 2711.0 70.20 024.70 ...70 03.2.00 00720.10 
700. 71.30 701.00 011.00 00.00 7.00 230..3 703.00 000.10 0.4..0 7000.10 00311.30 
7001 7.30 737.10 777.41 1.40 7.70 2007.. 2.1.20 710.00 221.70 7470.70 071.1.70 
7001 0.20 .70.70 720.10 00.40 13.00 1200.2 031.30 .2..30 .14.30 0402.00 07173.20 
7002 70.00 221..0 0710.0 10.20 03.3 2..0.3 070.30 770.70 .70.00 744..4 000.4.00 
 07074.14 04..700 712.41 134.01 707.40 1..201 031.12 004.13 72.21. .120.0 4...2 المتوسط

 -من: ُجمعت وُحسبت المصدر:
 القاىرة.البنك المركزي المصري، المجمة االقتصادية ، أعداد متفرقة، 

 .7003(، القاىرة ، يوليو 740رقم )معيد التخطيط القومي ، سعر الصرف وعالقتو باالستثمارات األجنبية في مصر ، سمسمة قضايا التخطيط والتنمية، 

 2017-2007بالمميون دوالر خالل الفترة في مصر الستثمار األجنبي المباشر القطاعي لمتوزيع لالمؤشرات اإلحصائية  .6جدول 

 السياحة الخدمات الصناعة السراعة المؤشر

االتصاالت 

وتكنولوج

يا 

 المعلومات

 اإلجمالي غير موزع العقارات المالي التشييد البترول

(00.33) %و معدل النم
* 

(00.33)
* 

0.33 (00.33)
** 

(03) 0.33 0.33 (03.33)
* 

00.33 00.33 (0.33) 

 6500.0 275.3 26 5.... 37.0 0670.5 3.77 9.6 ..55. 3.5.2 7.0 الحد األدني 

 0273.3. 2670.2 009.3 32.0.0 005.0 6999.9 632.0. ..036 ...39. 539.6. 9..29 الحد األقصى 

االنحراف 
 المعياري 

.79.22 260.22 200.0 .27.00 902.75 ..32.92 375.70 27..2. 332.75 .329..5 3.26.22 

* Growth rate is significant at the 0.05 level 
** Growth rate is significant at the 0.01 level. 

 .تناقص سنوي ل)( األرقام بين القوسين تعبر عن معد 
 (.1)ُجمعت وُحسبت من التحميل اإلحصائي لمبيانات الواردة بالجدول رقم  المصدر:

 قطاع في المباشر األجنبي االستثمار متوسط بمغ: الصناعة قطاع
 قدر معياري بإنحراف دوالر، مميون .120.0 حوالي الصناعة
 وقد عالي، نسبي تذبذب يعكس بما دوالر مميون 042.03 بحوالي
 بنحو دوالر مميون 0171.4 بحوالي 7003 عام األقصى حده سجل
 لالنخفاض واتجو المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي من% 3.13
 بنحو دوالر مميون 701.0 بحوالي .700 عام لو حد أدنى ليسجل
 نحو بمغ بمتوسط المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي من% 0.43
 .الدراسة فترة خالل% 07 نحو بمغ سنوي تناقص وبمعدل ،11%..

 قطاع في المباشر األجنبي االستثمار متوسط بمغ: الخدمات قطاع
 قدر معياري بإنحراف دوالر، مميون 72.21. حوالي الخدمات
 وقد عالي، نسبي تذبذب يعكس بما دوالر مميون 0.2.20 بحوالي
 بنحو دوالر ميونم 011.0ي بحوال .700 عام األدنى حده سجل
 لمزيادة واتجو المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي من% 0..0
 دوالر مميون 0710.0 بحوالي 7002 عام لو حد أقصى ليسجل
 بمغ بمتوسط المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي من% 1..4 بنحو
 %.7.30 نحو
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 قطاع في المباشر األجنبي االستثمار متوسط بمغ: السياحة قطاع
 بحوالي قدر معياري بإنحراف دوالر، مميون 004.13 حوالي السياحة

 حده سجل وقد عالي، نسبي تذبذب يعكس بما دوالر مميون .000.2
% 0.73 بنحو دوالر مميون 74.0. بحوالي 7002 عام األقصى

 ليسجل لالنخفاض واتجو المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي من
 من% 0.01 بنحو دوالر مميون 1.4 بحوالي 7001 عام األدني حده

 ،%0.10 نحو بمغ بمتوسط المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي
 .الدراسة فترة خالل% 00 نحو بمغ سنوي تناقص وبمعدل
 االستثمار متوسط بمغ: المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع

 حوالي المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع في المباشر األجنبي
 120.01 بحوالي قدر معياري بإنحراف دوالر، مميون 031.12

 األقصى حده سجل وقد عالي، نسبي تذبذب يعكس بما دوالر مميون
 من% 20..0 بنحو دوالر مميون 0470.2 بحوالي 7002 امع

 حده ليسجل لالنخفاض واتجو المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي
 من% 0.07 بنحو دوالر مميون 7 بحوالي .700 عام األدني
 %.0..0 نحو بمغ بمتوسط المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي
 قطاع في المباشر األجنبي االستثمار متوسط بمغ: البترول قطاع

 قدر معياري بإنحراف دوالر، مميون 11..201 حوالي البترول
 سجل وقد نسبي، تذبذب يعكس بما دوالر مميون 0073.10 بحوالي
 بنحو دوالر مميون 1..40. بحوالي 7002 عام األدنى حده

 لمزيادة واتجو المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي من% 3..02
 دوالر مميون 4111.1 بحوالي 7004 عام لو حد أقصى ليسجل
 بمتوسط المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي من% 21.00 بنحو
 %.14.37 نحو بمغ

 قطاع في المباشر األجنبي االستثمار متوسط بمغ: التشييد قطاع
 بحوالي قدر معياري بإنحراف دوالر، مميون 707.40 حوالي التشييد

 حده سجل وقد عالي، نسبي تذبذب يعكس بما دوالر مميون 701.02

 من% 0.70 بنحو دوالر مميون 70.2 بحوالي 7000 عام األدنى
 حد أقصى ليسجل لمزيادة واتجو المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي

 من% .1.4 بنحو دوالر مميون 2.1.2 بحوالي 7001 عام لو
 %.0.00 نحو بمغ بمتوسط المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي
 القطاع في المباشر األجنبي االستثمار متوسط بمغ: المالي القطاع
 بحوالي قدر معياري بإنحراف دوالر، مميون  134.01 حوالي المالي

 سجل وقد عالي، نسبي تذبذب يعكس بما دوالر يونمم  300.30
 بنحو دوالر مميون 2..700 بحوالي 7002 عام األقصى حده

 لالنخفاض واتجو المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي من% 02.14
 بنحو دوالر مميون 000.1 بحوالي .700 عام األدني حده ليسجل
 نحو بمغ بمتوسط المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي من% 0.00
 .الدراسة فترة خالل% 70 نحو بمغ سنوي تناقص وبمعدل ،0.01%
 قطاع في المباشر األجنبي االستثمار متوسط بمغ: العقارات قطاع

 بحوالي قدر معياري بإنحراف دوالر، مميون 712.41 حوالي العقارات
 حده سجل وقد عالي، نسبي تذبذب يعكس بما دوالر مميون 773.01
 من% 0.00 بنحو دوالر مميون 04 بحوالي 7002 عام األدنى
 حد أقصى ليسجل لمزيادة واتجو المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي

 من% 1.04 بنحو دوالر مميون 221.7 بحوالي 7001 عام لو
 %.0.10 نحو بمغ بمتوسط المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي

 األجنبية االستثمارات متوسط بمغ: الموزعة غير األجنبية االستثمارات
 بإنحراف دوالر، مميون 04..700 حوالي الموزعة غير المباشرة
 نسبي تذبذب يعكس بما دوالر مميون 0701.01 بحوالي قدر معياري
 مميون 001.7 بحوالي 7004 عام األدنى حده سجل وقد عالي،
 واتجو المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي من% 7.03 بنحو دوالر
 مميون 0402.0 بحوالي 7001 عام لو حد أقصى ليسجل لمزيادة
 المباشر، األجنبي االستثمار إجمالي من% 00.04 بنحو دوالر

 %.00.13 نحو بمغ بمتوسط
 

 
 .2017-2007خالل الفترة بالمميون دوالر متوسط االستثمار األجنبي بالقطاعات االقتصادية في مصر  .3شكل 

 .(1) البيانات الواردة بالجدول رقمُجمعت وُحسبت من  المصدر:

االتصاالت  السياحة الخدمات الصناعة الزراعة
وتكنولوجيا 

 المعلومات

 غير موزع العقارات المالي التشييد البترول 

00.06 
90..20 030.05 

..6.92 229.50 

0290.99 

323.6 
926..5 

390.65 

3.70..6 
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 لالستثمار األجنبي المباشر في مصر:التوزيع القطاعي . 2.2.6 

 4تم توزيع االستثمارات األجنبية المباشرة في مصر عمى 
تشير القيم النسبية الواردة بالجدول قطاعات اقتصادية رئيسية حيث 

ما شكل  ةقطاع الزراعاالستثمار األجنبي المباشر في ( أن 2رقم )
عام  %0.01، وانخفض ليصل إلى 7002عام  %0.70نسبتو 
فقد  قطاع الصناعةأما عن  %، 0.77، بمتوسط بمغ نحو 7002

، وانخفض ليصل إلى نحو 7002عام  %3.01شكل ما نسبتو نحو 
وفيما يتعمق  %، 11..، بمتوسط بمغ نحو 7002عام  1.37%

، ثم اتجو لمزيادة لتصل 7002م عا %7بمغ نحو  بقطاع الخدمات
وفيما  %، 7.30بمتوسط بمغ نحو  7002ام ع %1..4إلى نحو 

بمغت نسبة االستثمار األجنبي المباشر بيذا  بقطاع السياحةيتعمق 
، واتجيت لالنخفاض لتصل إلى 7002عام % 0.73القطاع نحو 

، وشكل %0.10بمتوسط بمغ نحو  ،7002عام  %0.03نحو 
بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات جنبي المباشر االستثمار األ

صل إلى ينخفض بصورة كبيرة جدًا لي، ل7002ام ع %20..0نحو 
، في حين %0..0وبمتوسط بمغ نحو  ،7002عام  %0.74و نح

تجو ا، و 7002عام  %3..02نحو  بقطاع البترولبمغ االستثمار 
 بمتوسط بمغ نحو ،7002عام  %11.21لمزيادة لتصل إلى نحو 

عام  %1..0بمغ نحو  قطاع التشييد، وعمى صعيد  14.37%
، 7002عام  %0.40صل إلى نحو يمزيادة ل، واتجو ل7002

وقد بمغ االستثمار األجنبي المباشر في  %،0.00بمتوسط بمغ نحو 

، واتجو لالنخفاض الشديد 7002عام  %02.14 نحو القطاع المالي
 %،0.01 ، بمتوسط بمغ نحو7002عام  %0.11صل إلى نحو يل

 ،7002عام  %0.00نحو  بقطاع العقاراتفيما شكل االستثمار 
، بمتوسط بمغ 7002ام ع %0.01تجو لمزيادة ليصل إلى نحو او 

األجنبي المباشر في ن االستثمار أ، باإلضافة إلى %0.10نحو 
، واتجو لمزيادة 7002ام ع %01.30الموزعة بمغ نحو القطاعات غير 

، بمتوسط بمغ نحو 7002عام  %...77ليصل إلى نحو 
00.13.% 

لالستثمار والتمايز القطاعي وبتحميل التوزيع  سبق مما
،  7002-7002الفترة  في مصر خالل متوسط األجنبي المباشر

تنقسم تبين أن أولويات االستثمار األجنبي وأىم القطاعات الجاذبة 
مما يعني أن قطاع البترول  إلى كاًل من االقتصاد النفطي ممثل في

باإلضافة إلى ، االستثمار األجنبي مازال مدفوعًا بصناعة النفط والغاز
قطاع الصناعة، ثم االستثمار في االقتصاد غيرالنفطي حيث يأتي 

، والتشييدالعقارات  ي، وقطاعقطاع الخدمات يمية، القطاع المالي
يأتي في حين ، االتصاالت وتكنولوجيا المعموماتو السياحة  يوقطاع

مما يعني اتجاه االستثمار األجنبي  خيرةفي المرتبة األ قطاع الزراعة
حالل القطاعات األخري كبديل  الموجية ليذا القطاع لالنخفاض وا 
ليا، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من تقميص معدالت نمو القطاع 

 الزراعي.

 .2017-2007لالستثمار األجنبي المباشر في مصر خالل الفترة  )%( التوزيع القطاعي .7جدول 

 السياحة الخدمات الصناعة الزراعة السنة
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
 المعمومات

 العقارات المالي التشييد البترول
غير 
 موزع

7002 0.70 3.01 7.00 0.73 0..20 02..3 0..1 02.14 0.00 01.30 
7003 0.14 3.13 1.77 0.04 0.00 .1..4 7.03 07.74 7.77 70.41 
7004 0.14 1.1. 7.70 0.41 1.12 21.00 0.21 0..0 0.03 7.03 
7000 0.73 ..01 0..3 7.7. 0.12 13.30 7.21 2.4. 7.22 ..33 
7000 0.07 3..0 7.01 0.11 0.02 20.72 0.0. 0.03 0..0 00..0 
7007 0.02 1.70 0.33 0.01 00.37 10.00 0.03 0.30 0.20 00.00 
7000 0.01 7.1. 7.12 0.70 0.70 20.20 0.70 0.14 0..0 02.43 
700. 0.7. 0.43 0..0 0.07 0.07 20.44 7.70 0.00 0.03 04.10 
7001 0.07 7.71 0.23 0.01 0.07 13... 1.4. 7.00 1.04 70.00 
7001 0.00 0.03 7.03 0.72 0..1 10.11 0..4 0.24 0.12 00.04 
7002 0.01 1.37 4..1 0.03 0.74 11.21 0.40 0.11 0.01 77... 
 00.13 0.10 0.01 0.00 14.37 0..0 0.10 7.30 11.. 0.77 المتوسط
 (.1) ُجمعت وُحسبت من البيانات الواردة بالجدول رقم المصدر:
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 مصر:قياس التغيرات الهيكمية في االستثمار األجنبي في . 3.6

لقطاع الزراعي مع القطاع الصناعي بعالقات يرتبط ا
تبادلية، والتي تتمثل في توفير القطاع الزراعي لممنـتـجات الزراعـــية 
كعناصر إنتاج أو سمع وسيطة التي يستخدميا القطاع الصناعي 

يعرف بالروابط  فيماالسمع الغذائية المصنعة  كمواد خــام إلنتاج
، ومن ناحية أخرى يرتبط القطاع Forward Linkagesة األمامي

 ة ا يعرف بالروابط الخـمفـيفيمالزراعي مع القطاع الصناعي 
Linkages Backward والتي تتمـثل في الصـناعات الزراعية ،

)أبوعمى، المساندة كاألســمدة الكيماوية والمبيدات واآلالت الزراعية
الجاىزة باإلضافة إلى اعتماد صناعات المالبس  (،0420

كما  .ية عمى القطاع الزراعيسوالمنسوجات والورق والجمود بصفة أسا
مامية يرتبط القطاع الزراعي بقطاع الخدمات بالعديد من الروابط األ

والخمفية، حيث يساىم القطاع الخدمي بالعديد من الخدمات 
التعبئة، والتسييالت المعاونة لمقطاع الزراعي ومنيا النقل، التخزين،

، وغيرىاالترويج، خدمات ما بعد البيع اإلصالح والصيانة،  يف،التغم
 Business Logisticsوىو ما يعرف في مجال األعمال بأسم 

والتي يعبرىا عنيا بكل األنشطة الداعمة لمعممية اإلنتاجية سواء 
السابقة عمى عممية اإلنتاج أو التي تتم أثناء عممية اإلنتاج، واألنشطة 

. (.700)دسوقي، التي تتم بعد اإلنتياء من العممية اإلنتاجية 
وبالتالي فإن زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة في القطاع الخدمي 

ع االستثمارات األجنبية المباشرة الداخمة في القطاع الزراعي تشج
بشكل كبير، كما يوجد ترابط بين قطاع الزراعة بالقطاع المالي 

بصورة كبيرة، حيث ييتم القطاع المالي بتوفير العمالت الالزمة في 
ضافة إلى الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين، المقتصد باإل

القطاع المالي ونموه يجعمو أكثر قدرة عمى جذب وعميو فان تطور 
المستثمريين وتدفق رؤوس األموال األجنبية إلى القطاعات المختمفة 

وتجدر اإلشارة إلى أن  لمنشاط االقتصادي ومنيا القطاع الزراعي.
قطاع العقارات يشمل كل من األراضي والعقارات الزراعية 

واألغنام بقار والماعز ممارسة أنشطة زراعية كمزارع األالمخصصة ل
والحقول الزراعية وغيرىا، ومنيا العنابر ودور الرعاية البيطرية 

ن قطاع العقارات يمثل البينة التحتية األساسية أوغيرىا. وعميو ف
لمقطاع الزراعي، ويعتمد تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة في 

 مة.القطاع الزراعي عمى مدى توافر البينة التحتية المالئ
تقدير التغيرات الييكيمية لذا يستيدف ىذا الجزء من البحث 

إلى تقدير عالقة االستثمار استنادًا جنبي في مصر في االستثمار األ
األجنبي بين القطاعات االقتصادية، من حيث ارتباط نسبة مساىمة 

وتأسيسًا عمى ما نبي في قطاع الزراعة مع مثيالتيا، االستثمار األج
ع تقدير نسبة االستثمار في قطاع الزراعة كمتغير تابسبق سيتم 

(Y) ،نبي في القطاعات األخرى اعتمادًا عمى نسب االستثمار األج
في عممية التقدير التشييد  حذف قطاع تممستقمة حيث كمتغيرات 

حيث تبين وجود  Multicollinearityد تالفيًا لمشكمة االرتباط المتعد
قطاع التشييد وقطاع العقارات،  بين  r)< (0.8ارتباط مرتفع جدًا 

 من خالل Pearson Correlationط باالعتماد عمى معامل ارتبا
 (.3جدول رقم )، Correlation Matrixمصفوفة االرتباط  تقدير

 .2017-2007مصفوفة معامالت االرتباط لممتغيرات التفسيرية خالل الفترة  .8جدول 
Variable x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

x1 0.00 0.72 0.100 0... )0.02)  (0.02) 0..4 (0..0) 
x2  0.00 )0.07( (0.0.) (0.71) (0.77) (0.00) 0.00 
x3   0.00 0..4 (0.01) (0.7.) 0.22** (0.0.) 
x4    0.00 (0..0) (0.01) 0..2 (0.10) 
x5     0.00 0.00  (0.20)** (0.00) 
x6      0.00 (0.01) 0.37** 

x7       0.00 (0.71) 
x8        0.00 

 ** Correlation is significant at the 0.01 level.                
 )( األرقام بين القوسين تعبر عن معامالت ارتباط سالبة.

 (.1المصدر:ُجمعت وُحسبت من التحميل اإلحصائي لمبيانات الواردة بالجدول رقم  )
 : قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعموماتx4السياحة، قطاع : x3: قطاع الخدمات، x2: قطاع الصناعة، x1 حيث تمثل:

X5 ،قطاع البترول :X6 ،قطاع التشييد :X7 ،قطاع المالي :X8.قطاع العقارات : 
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من تقدير معامالت االرتباط بين المتغيرات كما تبين 
 طردي( وجود ارتباط 4المستقمة والمتغير التابع الواردة بالجدول رقم )

االتجاه بين االستثمار األجنبي في قطاع الزراعة كمتغير تابع وكل 
، (x3)، السياحة(x2)من االستثمار األجنبي في قطاعات الخدمات

االتجاه بين  عكسي، وارتباط (x7)، المالي (x6)، التشييد(x5)البترول 
، االتصاالت (x1)المتغير التابع وكل من قطاعات الصناعة 

.(x8)، قطاع العقارات (x4)وتكنولوجيا المعمومات

 .2017-2007رتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة خالل الفترة االمعامالت  .9جدول 
Variable Sector r 

x1 (0.01) الصناعة 
x2 0.00 الخدمات 
x3 0.00 السياحة 
x4 (0.70) االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 
x5 0.00 البترول 
x6 0.0 التشييد. 
x7 0.70 المالي 
x8 (0.03) العقارات 

 )( األرقام بين القوسين تعبر عن معامالت ارتباط سالبة.   
 (.1لمبيانات الواردة بالجدول رقم )المصدر:ُجمعت وُحسبت من التحميل اإلحصائي 

لنموذج االنحدار حصائية أظيرت نتائج االختبارات اإلوقد 
 توافر كافة االشتراطات اإلحصائيةإلى  (00بالجدول رقم )المقدر 

 F  إحصائية  بمغت، حيث التي تجعل النموذج صالح لمتقدير
أكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوي وىي   134..  ة المحسوب
 Adjusted  R2، كما بمغت قيمة معامل التحديد المعدل %0ة معنوي
لمتغيرات نسبة الذي يعكس القدرة التفسيرية و  %10 و بنح المقدر

االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات )الصناعة، الخدمات، 
نسبة االستثمار األجنبي من التغيرات الحادثة في المالي، العقارات( 
من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر في مصر بالقطاع الزراعي 

-Durbinج ، وأظيرت نتائ7002-7002ة خالل الفتر كمتغير تابع 
Watson test  عدم وجود ارتباط ذاتيAutocorrelation  بين

أن الواردة اإلحصائية من النتائج  وأتضح .7.071حيث بمغ  البواقي
 وغيرسالبة  قطاع الصناعةمعامل نسبة االستثمار األجنبي في  ةشار إ

ىذا بشكل يعكس أن زيادة نسبة االستثمار األجنبي في معنوية 
إنما يكون عمى حساب نسبة االستثمار األجنبي في القطاع  القطاع

في حين جاءت إشارة معامل نسبة االستثمار األجنبي في  الزراعي،
قطاع الخدمات موجبة وغير معنوية أيضًا، بينما جاء التأثير الموجب 

أن زيادة نسبة والمعنوي لمقطاع المالي وقطاع العقارات بما يعني 
لمجمل  القطاع المالي، قطاع العقارات جنبي فياالستثمار األ

نسبة االستثمار  زيادةسوف يؤدي إلى % 0 االستثمار األجنبي بمعدل
عمى الترتيب.  %0.71 %،0.00بنحو  الزراعياألجنبي في القطاع 

لقطاع كان أعمى بالنسبة  اإليجابي الـتاثير نأويالحظ أيضا 
تي في المرتبة الثالثة قطاع أي اً ، وأخير الماليقطاع ال، يمية العقارات
ي معامل االنحدار المعيار  قيمةحيث بمغت  الخدمات

Standardized  Coefficients(β) 0.72، 0.04ي حوال ، 
. عمى الترتيب .0.1

-2007ة الفتر تقدير التغيرات الهيكمية في االستثمار األجنبي بالقطاع الزراعي وعالقته بالقطاعات األخري في مصر خالل . 10جدول 
2017. 

p value t value β B Independents variables 
0.031 -7.01ns -0.10 -0.04   قطاع الصناعةx1 
0.010 7.73ns 0.1. 0.70  قطاع الخدماتx2 
 x7القطاع المالي  0.00 0.72 **0.47 0.003
 x8قطاع العقارات   0.71 0.04 **00.. 0.002

Adjusted R2: 0.10    &    F test: ..134**     &        D.W test: 7.071 
**Significant at the 0.01 Probability Level.                                                                                                         ns: not Significant. 

     .(2)رقم بالجدول الواردة لمبيانات اإلحصائي التحميل من وُحسبت ُجمعت: المصدر
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عمى النمو االقتصادي  االستثمار األجنبي المباشر قياس أثر . 4.6

 :في مصر

في االستفادة من واقع الدراسات التطبيقية السابقة تمت 
وتحديد العوامل  في تفسيرالتى استخدمت المتغيرات أىم تحديد 

في النموذج محل  الرئيسية التي يعتمد عمييا النمو االقتصادي
معدالت االستثمار  فيعوامل تتمثل ال تمكحيث أظيرت أن  ،الدراسة
العمالة الزراعية، الصادرات الزراعية في القطاع الزراعي،  األجنبي

النمو االقتصادي والختبار فرضية العالقة بين  .والواردت الزراعية
، تم من خالل استخدام االنحدار الخطي المتعدد بالصورة ومحدداتو

وتم التعامل مع جميع المتغيرات في صورة  ،الموغاريتمية المزودجة
جودة النماذج المقدرة تم االعتماد عمى  والختبار، lnي  لوغاريتم طبيع

، R2 ،R-2التحديد يمعامموىى اإلحصائية المتعارف عمييا  المعايير
، وتم تقدير مصفوفة االرتباط وذلك لتجنب أثر مشكمة F ،tة إحصائي
 بين المتغيرات المستقمة Multicollinearity المتعدد ياج الخطاالزدو 

كل المتغيرات ل 0.3 عن حيث تبين أن معامل االرتباط يقل 
معامل تقدير كما تبين من ، (00) والواردة بالجدول رقم التفسيرية

بين النمو االقتصادي كمتغير تابع والمتغيرات التفسيرية تباط ر اال
كاًل من أن ىناك ارتباط عكسي مع  (07(ة بالجدول رقم اردوالو 

، في األجنبي المباشر في قطاع الزراعة، والعمالة الزراعيةاالستثمار 
الصادرات والواردات قيمة ارتباط موجب مع كاًل من وجود حين تبين 
 الزراعية.

 .2017-2007مصفوفة معامالت االرتباط لممتغيرات التفسيرية المؤثرة عمى النمو االقتصادي في مصر خالل الفترة  .11جدول 
Variable DFIa LA EX IM 

DFIa (0.73) (0..0) *0.20 0.00 االستثمار األجنبي في القطاع الزراعي 
LA  (0.00) (3..0) 0.00  الزراعيةالعمالة 
EX 0 0.00   قيمة الصادرات الزراعية... 
IM 0.00    قيمة الواردات الزراعية 

* Correlation is significant at the 0.05 level 
 )( األرقام بين القوسين تعبر عن معامالت ارتباط سالبة. 
 (.7)ي لمبيانات الواردة بالجدول رقم المصدر: ُجمعت وُحسبت من التحميل اإلحصائ  

 .2017-2007رتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة خالل الفترة االمعامالت . 12جدول 
Variable r 

DFIa (012) االستثمار األجنبي في القطاع الزراعي 
LA (0.21) العمالة الزراعية** 
EX 0.37 قيمة الصادرات الزراعية** 
IM  0.70 الواردات الزراعيةقيمة 

**Significant at the 0.01 Probability Level. 
 )( األرقام بين القوسين تعبر عن معامالت ارتباط سالبة.

 (.7المصدر:ُجمعت وُحسبت من التحميل اإلحصائي لمبيانات الواردة بالجدول رقم ) 
إلى  داالسترشاد بتكوين النموذج المقترح باالستنا وقد تم

إلى حجم اإلنتاج ويتحدد  والتي تشير Cobb-Douglasج إنتادالة 
مجموعة من العوامل و  ، kل  ، رأس الما Lل العم ىما بعاممين
: ، ويمكن التعبير رياضيًا عن النموذج عمى النحو التاليZاألخرى 

Q = f (L , K , Z) 
الدالة سالفة الذكر ولتقدير أثر االستثمار األجنبي وباستخدام صيغة 

المباشر عمى النمو االقتصادي سوف يتم االستعاضة بمتغير رأس 
 DFIaة االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الزراع بمتغيرk ل الما

، وكذلك بالقطاع الزراعي حيث يعبر عن التغير في رأس المال
 ي الناتج المحمي اإلجمالبمتغير Q ج استبدال متغير اإلنتا

GDPويتم التعبير عن العوامل األخري ليعبر عن النمو االقتصادي ،
 ممثمة في القطاع الخارجي ويشمل متغيرين ىما قيمة الصادرات

فيصبح شكل النموذج  IMة  ، وقيمة الواردات الزراعيEXة الزراعي
 عمى النحو التالي:

GDP = f (DFIa ,LA, EX , IM) 
GDP:  .الناتج المحمي اإلجمالي  ،DFIa االستثمار األجنبي :

 : عدد العمالة الزراعية.LAالمباشر في قطاع الزراعة.  ،  
EX :الصادرات الزراعية قيمة .  ،IM.قيمة الواردات الزراعية : 

لقياس التأثيرات  )00(أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم 
 باستخدام 7002-7002ة خالل الفتر Individual Effect ة الفردي
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االستثمار أن تبين  Simple Regressionط طريقة االنحدار البسي
لو تأثير سمبي عمى النمو االقتصادي  في الزراعةالمباشر  األجنبي

مما يعكس عدم فعالية دور االستثمار األجنبي  ولكنو غير معنوي
 كما اتضح التأثير، بالقطاع الزراعي في عممية النمو االقتصادي

النمو االقتصادي في  عمى العمالة الزراعيةمتغير السمبي والمعنوي ل
سوف يؤدي إلى  %0 مصر، حيث أن زيادة العمالة الزراعية بنحو

انتشار مما يعكس   %00.1 بنحو  انخفاض النمو االقتصادي
قيمة  البطالة المقنعة في الزراعة المصرية، وىو مايؤكده انخفاض

، عمى الترتيب %11.0، %07.0و بنح والمقدر R2معامل التحديد 
عمى النمو االقتصادي فكان موجبًا،  الصادرات الزراعيةأما عن أثر 

 سوف تؤدي إلى زيادة في النمو %0حيث أن زيادة الصادرات بنسبة 
ثر تأثيرًا من ولكنو أك وىو أثر ضعيف %0.7االقتصادي بمقدار 
االقتصادي  عمى عممية النمو أثر الواردات، وعن االستثمار األجنبي

  فقد تبين عدم معنوية التأثير الموجب ليا.
النحدار اكما يالحظ من النتائج اإلحصائية لنموذج  

ة لقياس التأثيرات المشترك Regression Multiple دد المتع
Common Effect  المباشر االستثمار األجنبيإلى ضآلة تأثير 

وعدم معنويتو إحصائيًا مما يؤكد عمى عدم قدرة  بالقطاع الزراعي
األجنبي و أنو متغير غير  المستثمرالقطاع الزراعي عمى جذب 

،  7002-7002خالل فترة الدراسة  حاكم لمنمو االقتصادي في مصر
وغير عمى النمو االقتصادي فكان سالبًا  أثر العمالة الزراعيةأما عن 
يدي العاممة مقارنة بمتطمبات تشغيل الزائد لألالبما يعكس معنوي 

أثر الصادرات رأس المال الثابت في الزراعة المصرية، أما عن 
، حيث أن زيادة ومعنوياً  عمى النمو االقتصادي فكان موجباً  الزراعية

االقتصادي  سوف تؤدي إلى زيادة في النمو %0الصادرات بنسبة 
ة ىو أثر ضعيف، وقد يعود ذلك النخفاض نسب %0.41بمقدار 

الزراعي ولكنو أكثر  الصادرات المصرية والعجز في الميزان التجاري
تأثيرًا من االستثمار األجنبي وىذا يشير بوضوح إلى تباين دوري 

راعية في النمو الزراعي والصادرات الز  البماشر االستثمار األجنبي
 عمى عممية النمو أثر الواردات، وعن االقتصادي في مصر

  عدم معنوية التأثير السالب ليا.االقتصادي فقد تبين 
إال أن النموذج المقدر قد ثبتت معنويتو حيث بمغت 

، %0ة عند مستوي معنوي 00.334ي المحسوبة حوال Fإحصائية 
الذي يعكس  Adjusted  R2كما بمغت قيمة معامل التحديد المعدل 

من التغيرات الحادثة في النمو  %30.0القدرة التفسيرية نحو 
 وأظيرت نتائج االقتصادي ُمقاس بالناتج المحمي اإلجمالي، 

Durbin-Watson test ارتباط ذاتي ة وجود عالق دمع
Autocorrelation  0.30بين البواقي حيث بمغ.. 

ة في مصر خالل الفتر عمى النمو االقتصادي  الزراعي وأهم المتغيرات االقتصاديةتقدير تأثير االستثمار األجنبي بالقطاع . 13جدول 
2007-2017. 

R2 p value t value B Independents variables 
Individual Effect 

0.070 0.014 -7.01ns -0.01 ة االستثمار األجنبي في قطاع الزراعDFIa 
 LAة العمالة الزراعي 00.1- **.0.0- 0.004 0.110
 EXة قيمة الصادرات الزراعي 0.07 **73.. 0.007 0.120
0.0.. 0.101 0.1.1ns 0.0. ة قيمة الواردات الزراعيIM 

Common Effect 
 0.432 0.002ns 0.000 ة االستثمار األجنبي في قطاع الزراعDFIa 

0.011 -7.020ns -3.30 ة العمالة الزراعيLA 
 EXة الصادرات الزراعيقيمة  0.41 **770.. 0.001
0.004 -0.710ns -0..0 ة قيمة الواردات الزراعيIM 

Adjusted R2: 0.300    &    F test: 00.334**     &        D.W test: 0.30. 
**Significant at the 0.01 Probability Level.                                                                       ns: not Significant. 

 .(1(، (7رقم) بجدوليلمبيانات الواردة سبت من التحميل اإلحصائي حُ المصدر: ُجمعت و 

مماسبق وبتحميل اآلثار الفردية والمشتركة لمعوامل 
  االقتصادية المؤثرة عمى النمو االقتصادي في مصر خالل الفترة 

جنبي في قطاع تبين عدم فعالية تأثير االستثمار األ  7002-7002
 الزراعة مقارنة بتأثير الصادرات الزراعية في عممية النمو االقتصادي

الرأسمالية التي تقوم بيا الشركات  من خالل مساىمة التحويالت
كما ، األجنبية لتمويل مشروعاتيا في زيادة الصادرات لمدول المضيفة

النمو االقتصادي  فيزيادة عدد العمالة الزراعية  تبين سالبية تأثير
نظرًا ألنيا تتسم بعدم التوازن مع عناصر اإلنتاج الثابتة في الزراعة 
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االستثمار جاذبية  تراجعأسباب استنتاج أىم يمكن كما  .المصرية
رغم الجيود التي تم بذليا عمى جانب  األجنبي المباشر في مصر

ارتفاع  في ،اإلصالحات التشريعية والفنية لتأىيل مناخ االستثمار
انعكس سمبيًا  مما User Cost Capitalل  تكمفة استخدام رأس الما

رفع عائد تكمفة الفرصة وبالتالي  ،عمى حجم االستثمار األجنبي
البديمة لالحتفاظ باألرباح المحتجزة لممشروعات في شكل ودائع بنكية 
 .بداًل من استخداميا في توسيع القاعدة اإلنتاجية ليذه المشروعات

ود، مع آخر خطوات رفع دعم الوقتراجع الطمب مع ارتفاع التضخم و 
كما أن  ،االستثمار إلى مصر ضعف جيود الترويج الخارجي لجذب

المتمثل في شكل نسبة مرتفعة لمدين الخارجي  الدين الخارجي الكبير
إلى الناتج المحمى اإلجمالي، تقمل العوائد المستقبمية لالستثمار، ألن 

يتم استخداميا لموفاء بالدين  نسبة عالية من العوائد المرتقبة
أن االستثمار األجنبي يميل أن ، ومن ثم يتضح تومدفوعات خدمو 

 .يقودهلنمو الا يتبع

 المراجع .7

التخطيط االقتصادي وأساليبو،  .(1970(أبوعمى ،محمد سمطان 
 دار الجامعات المصرية، اإلسكندرية.

 (.1999)، محمدى فوزى أبوالسعود عبدالرحمن يسرى أحمد،
جامعة ، قسم االقتصاد، كمية التجارة ،النظرية االقتصادية الكمية

 اإلسكندرية. 
 ، أعداد متفرقة، القاىرة.المصري، المجمة االقتصاديةمركزي البنك ال

الكتاب (. 2018(ء الجهاز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصا
 اإلحصائي السنوي، القاىرة. 

االستثمار الخاص محدداتو وأثره عمى  .(2006الخطيب، حازم بدر )
النمو االقتصادي في األردن دراسة قياسية، مجمة مصر المعاصرة، 
د الجمعية المصرية لالقتصاد والسياسي واالحصاء والتشريع، العد

 (، القاىرة.37.)
العالقة بين  .(2010(إبراهيم صالح العمر ،أحمد أبواليزيد ،الرسول

، مجمة واالستثمار الخاص بالمممكة العربية السعوديةاالستثمار العام 
جامعة دراسات الخميج والجزيرة العربية، مجمس النشر العممي، 

 .، الكويت(003)الكويت، العدد 
، بيانات المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء الموقع الرسمي لمجهاز

 www.capmas.gov.egvisitedinة التجارة الخارجي
30/6/2020 

الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح 
 www.mopr.gov.egvisited in 30/6/2020اإلداري

دراسة تحميمية لمحددات كفاءة  .(2017)د بسيوني، هالة السيد محم
مصر، مجمة العموم الزراعية والبيئية، االستثمار القومي والزراعي في 

 (، العدد الثاني،كمية الزراعة، جامعة دمنيور.01المجمد )
استكشاف فرص النمو من  .(2014دسوقي، منى عبدالعال سيد )

خالل الخدمات الموجستية بالتطبيق عمى الموانئ المصرية، سمسمة 
القومي، (، معيد التخطيط 711، رقم ) قضايا التخطيط والتنمية

 القاىرة.
دور قوانين االستثمار في جذب  (.2018) حدكروري، آيات صال

االستثمار األجنبي المباشر: دراسة تطبيقية عمى االقتصاد المصري، 
مجمة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي 

 (، القاىرة.100-174(، العدد )004حصاء والتشريع، السنة )واإل
نموذج قياس محددات االستثمار  .(2004)كمالى، أحمد جاد 

مركز  األجنبي المباشر في مصر، قطاع التحميل االقتصادي،
 المعمومات ودعم اتخاذ القرار، مجمس الوزراء المصري، القاىرة.

مركز المعمومات ودعم اتخاذ  (.2004)ي مجمس الوزراء المصر 
 إلىاسات المقترحة لجذب االستثمار األجنبي المباشر يالس القرار،
 القاىرة.، مصر

السياسات الزراعية المستقبمية  .(2009معهد التخطيط القومي )
لمصر في ضوء المتغيرات المحمية واإلقميمية، سمسمة قضايا التخطيط 

 (، القاىرة..70والتنمية، رقم )
تو سعر الصرف وعالق .(2018(ي معهد التخطيط القوم

، سمسمة قضايا التخطيط والتنمية، باالستثمارات األجنبية في مصر
 (، القاىرة.740رقم )

المباشر وآثاره محددات االستثمار األجنبي  .(2018) نورة، بيري
: دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب، عمى التنمية االقتصادية

 دار التعميم الجامعي، اإلسكندرية.
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ABSTRACT 
 

This investigation aims to measure the structural changes of direct foreign investment in the economic sectors and its 

relationship with the agricultural sector, and the impact of direct foreign agricultural investment and some 
macroeconomic variables on economic growth in Egypt during the period 2007-2017. Regression analysis, some 
descriptive statistical indicators, graphical presentation methods and the annual growth rate were applied based on the 

secondary data published by the official authorities. The findings show a negative relationship between the foreign 
investment ratio coefficients in the industrial and the agricultural sector which reflects a replacement relationship 
between them and a positive relationship with other sectors in a way that reflects the complementarily of the 

relationship between them. There are weakness and ineffectiveness of the impact foreign investment in the agricultural 
sector compared to the impact of agricultural exports on the economic growth, which confirms the inability of the 

agricultural sector to attract foreign investors. This study recommends the importance of making direct foreign 
investment as a full partner in the Egyptian economy development and not an integral component by applying best 
practices in the field of reforming the business environment by promoting the principle of transparency of statistical, 

financial and economic information within the framework of governance, and legalization of the informal economy, and 
raising the efficiency of the institutional and administrative framework. 

 

KEYWORDS: Direct Foreign Investment, Economic Growth, Structural Change, Agriculture investment, 

Business Environment 

 


