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 ملخص الكراسة

جية التنمية استراتيتبنتها " التياالستثمارية  ةلقاء الضوء على طبيعة السياسإ الكراسةهذه  حاولت

( والخطة متوسطة 61/0262) خطة العام األول منهاوكل من " 0202مصر  المستدامة: رؤية

لتحقيق األهداف ا متهءومدى مال قطاع الزراعةفيما يتعلق ب( 06/0200 – 61/0262المدى )

 .اعللقط الخطتين المذكورتين في مأ االستراتيجية فيسواء  تم تبنيها التي

حيث تناول الجزء األول  ،والنتائجلى الخالصة إ باإلضافةأجزاء ثالثة  الكراسةتضمنت  وقد

، نين المذكورتيوالخطت "0202استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر "تضمنتها  التيهداف ألا

 يمؤشرات نمو مثل معدالت نمو الناتج المحلفي تمثلت  عامةً اً أهدافاالستراتيجية في  حيث كانت

ً  (61/0262) لالستراتيجيةالخطة السنوية األولى ن تضمنت إومعدالت االستثمار للقطاع، و  أهدافا

التنمية  في المساهمةلى طموحات إترقى  أهداف فرعية النها أال أنها اتسمت بإ كمية محددة

تثمار ن يبلغ االسأاستهدفت الخطة  حيث باالستثمار،يتصل  ما ومن هذه األهداف .للقطاعالمستدامة 

ذا ما قورن هذا المعدل إو .الخاصمن االستثمارات الكلية للقطاع  %2قطاع الزراعة  فيالخاص 

ً  نه مطلوبأمعنى ذلك ف ،%4.6بلغ  يوالذ العام السابق فيبما هو محقق  مضاعفة حصة  تقريبا

كما استهدفت الخطة أن يساهم القطاع الخاص  واحد.عام في قطاع الزراعة  فياالستثمار الخاص 

قت الوفي والصيد،  والريمن جملة االستثمارات الكلية المستهدفة ألنشطة الزراعة  %11بنسبة 

في ، بل وبلغت هذه النسبة الفعلية %12العام السابق سوى في لم تبلغ فيه حصته الفعلية  الذي

 الترتيب.على  %14.1، %16.0( 62/0261، )(61/0262الخطتين )

( من حيث 61/0262المقابل حققت الخطة متوسطة المدى قفزة نوعية مقارنة بخطة العام )في و 

نتاجية إلتضمنتها لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة المرتبطة بالجوانب ا التينوعية األهداف 

والسؤال  .(0202راعة في استراتيجية وزارة الزورد  االعتبار مافي آخذة تسويقية والمالية )وال

ي فلتحقيق هذه الزيادة  تم تبنيها التي ة االستثماريةالسياس هي ما :يتعين طرحه اآلن يالذ

 ؟االستثمارات ومن ثم األهداف

باعها سياسات يمكن ات أيأن االستراتيجية لم تتضمن  الثانيأوضح الجزء  السؤالهذا  عنجابة إللو

 منفإنه تض ،لسياسات االستثمار بصورة عامة فردت جزءاً أوعندما  .ما تبنته من أهدافلتحقيق 

ً  تتصف بالعمومية تهدف بنوداً  فضل لالستثمار دون التطرق للقطاعات ألى تهيئة مناخ إ أساسا

تحسين بيئة األعمال يهدف بصورة عامة الى  منها جزءاً  األول كما تضمنت خطة العام المختلفة.
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سياسة اذ اقتصرت ال متوسطة المدى لم يتغير األمر كثيراً  حالة الخطةفي و القطاعي.على المستوى 

 عموميات.االستثمارية على 

ي فاالستثمارية  ةتهدف الى رفع كفاءة السياس التي المالحظاتبعض  ستخالصاوحتى يمكن 

قد و الماضية.خالل الفترات  الزراعيتطور االستثمار ل الثالثتعرض الجزء  ،الزراعةقطاع 

شارة هنا اإلفي ويك .داً تعقي زدادتا المختلفة بجوانبهقطاع الزراعة في أن حالة االستثمار  اتضح

 بلغ العام السابق لبداية االستراتيجيةفي معدل االستثمار من الناتج المحلى للقطاع المنفذ الى أن 

داية ب) له مباشرة التاليالعام في ثلث المعدل المستهدف  حوالييشكل سوى  بما ال %6 حوالي

 مع عدم وجود، 0202عام  بحلول استهدفته االستراتيجية الذي المعدل خمس، و(االستراتيجية

 .  در تمويل تتناسب مع هذه الطموحاتيجاد مصاإلحلول 

استثمارية  ةسياستبنى في تساهم  يمكن أن التي قتراحاتالاسبق تم استخالص بعض  على ما وبناءً 

عند تحديث هذه  مناسبة تتواكب مع طموحات استراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الزراعة

امج : كيفية تخصيص االستثمارات للبرهي ةجوانب ثالثبقتراحات الاهذه  تتصلو االستراتيجية.

وتقييم  ومتابعةاالستثمار،  اتمويل هذقطاع الزراعة وفي تحفيز االستثمار  ساليبأ والمشروعات،

 المختلفة.الخطط في  االستثمارات المعتمدة تنفيذ
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Abstract 
 

This monograph attempts to focus on the nature of the investment policy adopted 

by the "Strategy for Sustainable Development: Egypt Vision 2030" and the first 

year plan (16/2017) and the medium-term plan (18/2019 – 21/2022) regarding 

the agricultural sector and its suitability to achieve the objectives that have been 

adopted either in the strategy or in the two plans mentioned for the sector. 

Accordingly, this monograph includes three parts in addition to the conclusion 

and the results. The first part of the paper dealt with the objectives of the 

"Strategy for Sustainable Development: Egypt's Vision 2030" and the two plans 

mentioned above. There were general objectives in the strategy represented in 

growth indicators such as growth rates of domestic product and investment rates 

for the sector. The first annual plan of the strategy included specific quantitative 

objectives but it was characterized as sub-goals which may not meet the 

optimistic objectives that contribute to the sustainable development of the sector. 

Some of them were related to investment. The plan aimed that private investment 

in agriculture reaches 9% of the total investments of the private sector. If 

compared to the previous year's 5%, this means that the share of private 

investment in the agricultural sector needs to be doubled in one year. 

Furthermore, the plan specified that the private sector contributes 88% of the 

total investment targeted to agriculture, irrigation and fishing activities, while its 

actual share in the previous year was only 69%. In contrast, the medium-term 

plan achieved a qualitative leap in comparison with the (16/2017) plan in terms 

of the objectives it has included to achieve sustainable agricultural development 

related to the productive, marketing and financial aspects (taking into 

consideration the 2030 strategy of the Ministry of Agriculture).The question that 

arises is: What is the policy adopted by the plan to achieve this increase in the 

investments and then the goals? 

 

To answer this question, the second part showed that the strategy did not include 

any policies that can be followed to achieve its aims. The section of the strategy 

assigned to investment policies included general items primarily concerned with 

creating a better investment climate without addressing the different sectors. The 

first year plan of the strategy also included a section aimed generally at 

improving the business environment at the sectoral level. In the case of the 

medium-term plan, it has not changed much, as the investment policy has been 

limited to generalities. 

 

 

 

 

 



 0202مصر رؤية: المستدامة التنمية استراتيجيةالسياسة االستثمارية للزراعة في 
 

 
 

 

In order to be able to draw some suggestions aimed at raising the efficiency of 

investment policies in the agricultural sector, the third part dealt with the 

development and reality of agricultural investment during the past periods, which 

showed that the state of investment in agriculture in various aspects has become 

more complex. Suffice it to mention here that the rate of investment from 

domestic production of the sector executed in the year before the beginning of 

the strategy was about 5% which is only about one-third of the target rate in the 

year immediately following it (the beginning of the strategy) and fifth of the 

target rate of the strategy in 2030, with no proposals presented to find sources of 

funding commensurate with these aspirations. 

 

Based on the above, a number of suggestions were drawn which could contribute 

to the adoption of appropriate investment policy in line with the aspirations of 

the strategy of sustainable development of the agriculture sector when updating 

this strategy at any stage. These suggestions are related to three aspects: how to 

allocate investments to programs and projects, ways to stimulate investment in 

agriculture and financing this investment, and monitoring and evaluating the 

implementation of the investments approved in the various plans. 
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 مقدمة

 لمتشابكةمصر لعالقاته افي تحقيق التنمية المستدامة في يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الحاكمة 

ذ أنه يمد السكان بالغذاء والصناعة بالمواد إ .مع جميع قطاعات المجتمع (األمامية والخلفية )الروابط

ً اإليعتمد  كما .رجية بالحاصالت الزراعية المصدرةالخام وقطاع التجارة الخا ً و نتاج فيه كما  نوعا

نتاج من القطاعات األخرى ومن أهمها اإلية )القاعدة الموردية( وعلى مستلزمات ئعلى الجوانب البي

 .نتاج المستوردةإللخارجية بالنسبة لمستلزمات االتجارة اوكذلك ، والطاقة ،الصناعة

 الذيبالقدر  الزراعي" بالقطاع 0202ومع هذا لم تهتم "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 

ً  له يتناسب مع أهميته، حيث وضعت قيق لتح تتضمن سياسات وآليات واضحة نأدون  عامةً  أهدافا

ة تعبر أن االستراتيجي يثارألنه قد  ونظراً  .االستثماريةة وخاصة فيما يتصل بالسياس هذه األهداف،

ن هذه إف االستراتيجية،الخطة التنفيذية لهذه  مجملهافي  تشكلن الخطط السنوية أعن رؤى عامة و

 ،( باعتبارها أول سنوات تنفيذ االستراتيجية0262/ 0261الخطة السنوية ) تتناولالدراسة سوف 

 ةه من أهداف وسياساوما تضمنت، (06/0200 – 61/0262الخطة متوسطة المدى )كذلك و

 .استثمارية

 كالتيعانيه من مش مع واقع قطاع الزراعة وما ستثمارية وآليات تنفيذهاالا ةسياسال عدم مناسبةن إ 

ً  يجعل تحقيق هذه األهداف أمراً  ة أخرييمن ناح من أهداف له هو محدد مع ماو ،من ناحية  مشكوكا

رؤية مصر  :ه "استراتيجية التنمية المستدامةتضمنت لقاء الضوء على ماإ الكراسة تحاوللذلك  .فيه

وطبيعة  ،من أهداف لقطاع الزراعة ، والخطة متوسطة المدىمنها وخطة العام األول" 0202

ة لالستثمار التفصيليوانب الج لىإالتطرق  دونوذلك لقطاع، ل تم تبنيها التياالستثمارية  ةالسياس

ومن ثم تحديد حجم االستثمار المناطق،  أيفي أو  ،نشطة يجب االستثمارألا أيفي مثل  ،يالزراع

كما أنها  .6وغير ذلكأو هذه األماكن  تندرج تحت هذه األنشطة التيالبرامج والمشروعات في 

، المحلى أو األجنبيص سواء المحلى بشقيه العام والخا الزراعي سوف تقتصر على االستثمار

 .(على سبيل المثال إفريقيافي بالخارج ) يالمصر يدون التعرض لالستثمار الزراع وذلك

: هل تضمنت االستراتيجية التالي التساؤل عنجابة إلافي  للكراسةيتمثل الهدف العام  وبذلك

اؤل تتم هذا التس عنجابة إل؟ واتبنتها لقطاع الزراعة التيسياسات استثمارية تتناسب مع األهداف 

ي فلقاء الضوء على تطور وواقع االستثمار إفي والمتمثلة  للكراسةمن خالل األهداف الفرعية 

                                                           
 الجوانب المختلفة التي تتصل باالستثمار الزراعي. 0202وزارة الزراعة تناولت استراتيجية   1

 



 0202مصر رؤية: المستدامة التنمية استراتيجيةالسياسة االستثمارية للزراعة في 
 

2 
 

 التي ستخالص بعض المالحظاتاومشاكل تمويل هذا االستثمار، ومن ثم محاولة  الزراعة،قطاع 

وات السنفي هو محدد من أهداف لقطاع الزراعة  استثمارية تتناسب مع ما ةسياسبلورة في تساهم 

في  0202، ويمكن األخذ بها عند تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر القادمة

 .المستقبل

 0202: رؤية مصر ها استراتيجية التنمية المستدامةتضمنت التيهداف ألا: أوال

 11/0212( وخطة التنمية متوسطة المدى )11/0212) والخطة األولى منها

 لزراعةا( لقطاع 01/0200 –

 االستراتيجية)أ( أهداف 

بالعمالة والصادرات والواردات كمؤشرات تتصل  للقطاععامة  هدافاأتضمنت االستراتيجية 

كل تحدد ش التي هيها نتاج باعتبارإلتتعلق با والتيالزراعية دون التطرق لألهداف المباشرة 

ها ل ذ أن التنمية الزراعية المستدامةإ .بالقطاعالعمالة والصادرات وغير ذلك من مؤشرات تتصل 

 :0ييرتبط مباشرة بالعملية االستثمارية ممثلة ف ومن هذه األهداف ما .عديدة أهداف

القابلة للزراعة  راضيألامن خالل: زيادة المساحة المزروعة )توافر  الزراعينتاج إلزيادة ا -6

تعديل  –تاج نإلتطوير تكنولوجيا انتاجية  )إلضافية(، وتحسين اإتوافر أو تدبير موارد مالية  –

 .(نالمحصوليالتركيب 

 .حقيق التنمية الزراعية المستدامةلت وصيانتها الحفاظ على الموارد الزراعية الطبيعية -0

 اقتصرتومع هذا  .لتحقيقهاالالزم  حجم وطبيعة االستثمار يتم تحديد وعلى ضوء هذه األهداف

للقطاع  يلة من الناتج المحاالستراتيجية على تحديد النسبة المستهدفة لالستثمارات الكلية كنسب

استثمار  %2.17، استثمار عام %2.7لى إوموزعة  2202بحلول عام  %22لى إلتصل 

 .  0خاص

 (11/0212) خطة العامأهداف )ب( 

ن العام األول م خطة باعتبارها (0261/0262) الماليخطة التنمية المستدامة للعام  تضمنت

 :4ةلقطاع الزراع األهداف التالية" 0202رؤية مصر  :"استراتيجية التنمية المستدامة

                                                           
 بدون تاريخ. –0202استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  –ة واستصالح األراضي ع: وزارة الزراللتفصيل انظر  2
 .55ص  0202استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  –وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري   0
 .114صفحة  0212/0212مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي  –وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري   4
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  ألف فدان 060استصالح في البدء. 

 ألف فدان. 222مساحة في  الحقلي الريورفع كفاءة  ترشيد 

  ألف فدان. 646مساحة في تحسين التربة 

  ألف فدان. 022في  زراعياضافة جبس 

  ألف فدان. 116.6مساحة في الحرث تحت التربة 

  ألف فدان. 622.6مساحة في تسوية بالليزر 

 طور سيناء لتنمية الثروة السمكية.في نشاء مصنع للثلج إ 

 بمنطقة مريوط. يقفص سمك 042نشاء إ 

 لتيواترقى لتلبية طموحات التنمية المستدامة لقطاع الزراعة  أن طبيعة هذه األهداف ال ويالحظ

 .تتطلب تحقيق األهداف المشار اليها أعاله

ً نتضم وبناء على هذه األهداف يشكل االستثمار الخاص  أنفي تمثلت  استثماريةً  ت الخطة أهدافا

بما هو  النسبةت هذه ذا ما قورنإو .6االستثمارات الكلية للقطاع الخاصمن  %2بقطاع الزراعة 

ً  معنى ذلك انه مطلوبف ،(6شكل  أنظر) % 4.6بلغ  والذيالعام السابق في محقق  مضاعفة  تقريبا

كما استهدفت الخطة أن يساهم القطاع . 1عام واحدفي قطاع الزراعة في حصة االستثمار الخاص 

، 2والصيد والريمن جملة االستثمارات الكلية المستهدفة ألنشطة الزراعة  %11الخاص بنسبة 

، بل وبلغت هذه النسبة الفعلية %12سوى العام السابق في الوقت الذى لم تبلغ فيه حصته الفعلية في 

 .(0 شكل أنظر)على الترتيب  %14.1، %16.0( 62/0261(، )61/0262الخطتين )في 

 .تبنتها الخطة لتحقيق هذه الزيادة المتوقعة ؟ التيالسياسات  هي ما :اآلنوالسؤال 

 (01/0200 – 11/0212خطة التنمية متوسطة المدى ) أهداف )ج(

 التيمن حيث نوعية األهداف ( 61/0262حققت هذه الخطة قفزة نوعية مقارنة بخطة العام )

 )آخذة الماليةنتاجية والتسويقية وإلالمرتبطة بالجوانب ا الزراعية المستدامة تضمنتها لتحقيق التنمية

راسة تتسع المساحة المتاحة لك ال والتي( 0202استراتيجية وزارة الزراعة في ورد  االعتبار مافي 

تبنتها الخطة  تيال تااآلليولكن قد يكون من المناسب استعراض بعض  .السياسات لتناولها بالتفصيل

 لتياترتبط باالستثمار العام لبيان مدى مناسبة السياسة االستثمارية  والتياألهداف لتحقيق هذه 

                                                           
 .30المرجع السابق صفحة  –وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري   2
 ملحق الكراسة.في جميع األشكال موجودة   2
 .112المرجع السابق صفحة  –وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري   2
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ل العام األوفي بلغ  والذيهذه الخطة وخاصة حجم االستثمارات العامة المعتمدة للقطاع تضمنتها 

 :1يليكما وذلك  معا( والري )للزراعة مليار جنيه 1.4منها 

 لزماتللوفاء بمست الداخليواالستصالح مشروعات البنية القومية واألساسية في التوسع  -

 األراضي.مشروعات 

والبذور والشتالت وتطوير النظم التقنية المطبقة للنهوض بجودة  التقاويتحسين  -

 المحاصيل. 

 .األراضي القديمةفي  الحقلي الريتطوير نظم  -

 والمغطى.تطوير شبكات الصرف العام  -

 مليون فدان(. 6.6الستصالح  القومي )المشروعزيادة الرقعة الزراعية  -

 .الريفي الستخدامها تحلية المياه الجوفية في التوسع  -

رؤية مصر  :ها استراتيجية التنمية المستدامةتبنت التياالستثمارية  اتثانيا: السياس

 وخطة التنمية متوسطة المدى لقطاع الزراعة والخطة األولى منها 0202

 االستراتيجيةة سياس )أ( 

 ً دونما ذكر للسياسات الواجب اتباعها  االشارة(سبقت  )كماللقطاع  عامةً  حددت االستراتيجية أهدافا

عندما و .للقطاعوكيف توجه االستثمارات ضمن أولويات التنمية المستدامة  ،النسبلتحقيق هذه 

لى إتتصف بالعمومية تهدف  تضمنت بنوداً  فإنها ،عامةلسياسات االستثمار بصورة  فردت جزءاً أ

 .2التطرق للقطاعات المختلفة لالستثمار دونفضل أتهيئة مناخ 

 (11/0212) خطة العام ة)ب(  سياس

"سياسات تشجيع االستثمار  ( تحت بند0262/ 61) الماليتضمنت خطة التنمية المستدامة للعام 

 :62ينأ" جزواألجنبي يالمحل

 .تنفيذ خطة متكاملة لتحسين مناخ االستثمار واستعادة ثقة المستثمرين المحليين واألجانب األول:

 محددة.لى قطاعات إدون التطرق  عامةً  جرائيةً إ تناولت أموراً وقد 

                                                           
 .139ص ، 111ص  (01/0200 – 11/0212التنمية متوسطة المدى ) خطة-وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري   8
 .26ص  0215نوفمبر   -سابق  مرجع –المستدامة استراتيجية التنمية -وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري   3

 .35صفحة  0212/0212مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي  –وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري  12
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تيسير  :وتضمن على مستوى قطاع الزراعة ،القطاعيتحسين بيئة األعمال على المستوى  الثاني:

ة وانشاء قاعد الجديدة،المناطق الصحراوية في نشاء وتشغيل مزارع الدواجن إجراءات تراخيص إ

تاج نإلصدار قانون موحد إقامة أقفاص سمكية بحرية، وإلوالصالحة  تاحةمبيانات عن المواقع ال

دارة المشروعات متناهية إعلى  المرأةنشاء وحدات تصنيع كمبوست، وتدريب إوتداول الغذاء، و

ت تصنيع مجاالفي للمرأة الريفية، وتفعيل مراكز التنمية الريفية  الفنيالصغر، وتقديم الدعم 

 .ائيةذالمنتجات الغ

ي فلى تحسين البيئة االستثمارية إهذا الجزء يهدف بصفة عامة  معظمفي ورد  ما نأمن المالحظ و

 ،حجم االستثمار المطلوب مثل لى أمور جوهرية تتصل باالستثمارإ دون التطرق قطاع الزراعة

كما سيتم تناوله بالتفصيل عند عرض ) هذه االستثماراتوكيف يمكن تمويل  ،يأتي من أينو

جية يمكن أن تتبناها استراتي التيمن شأنها رفع كفاءة السياسات االستثمارية  والتيالمالحظات 

للمرأة ي ففعلى سبيل المثال هل يك .(مستقبالتحديثها  إذا تقرر التنمية المستدامة لقطاع الزراعة

ً أ المتدنيذات الدخل  الريفية ً ن تقيم مشأ الفنين يقدم لها الدعم أمن التدريب و ن تنال قسطا  روعا

 .ر مصدر لتمويل مثل هذا المشروع ؟ن يتم توفيأدون  صغيراً 

 الخطة المذكورةفي  معا والريالزراعة  لقطاعيلى أن االستثمارات المعتمدة إشارة إلوتجدر ا

في المقدر  الزراعيفقط من الناتج المحلى  %2.2 حواليمليار جنيه بما يشكل  0.6نحو بلغت 

 الخطة.

 (01/0200 – 11/0212خطة التنمية متوسطة المدى ) ة(  سياس)ج

( من حيث احتوائها على سياسات 61/0262حققت هذه الخطة قفزة نوعية مقارنة بخطة العام )

يما فولكن  الزراعة.خاصة بتحقيق األهداف المختلفة الخاصة بجوانب التنمية المستدامة لقطاع 

لت ذ اقتصرت على عموميات تمثإ كثيراً،لم يتغير األمر  الزراعية يتصل بالسياسة االستثمارية

 :66في

، ومراجعة التشريعات والسياسات الزراعية لضمان الزراعيتحسين مناخ االستثمار  -

 الصلة.اتساقها مع السياسات األخرى ذات 

                                                           
 .142ص  (01/0200 – 11/0212خطة التنمية متوسطة المدى ) -وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري   11
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تقديم القروض الميسرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين وشباب في التوسع  -

 الخريجين.

اصة خ يتناسب مع األهداف الطموحة الواردة بالخطة يلم يتم اعتماد استثمارات بالحجم الذ -

ً  ين االستثمارات المعتمدة تخص الزراعة والرأو  ، حيث بلغت للعام األولمعا

 %2.1 حواليبما يشكل  مليار جنيه 4.1المدى متوسطة  الخطة هذه ( من61/0262)

 المذكور.المقدر للعام  الزراعيفقط من الناتج المحلى 

قطاع في  االستثمارية السياسةتهدف الى رفع كفاءة  التي قتراحاتالاوحتى يمكن استخالص بعض 

 الماضية.خالل الفترات  الزراعيتطور االستثمار  التاليالزراعة يعرض الجزء 

 قطاع الزراعةفي بيعة وتطور االستثمار ط ثالثا:

 تقديم  -0-1

 وعلى وجه العموم تحديث قطاع إليها،شارة إلن تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة السابق اإ

ع وض يتطلبمنها ما . منها الزراعة المصرية تعاني التي العديد من المشاكليقف أمامه  الزراعة،

 المشاكل ذات الصلة جمالإيمكن و للقطاع. ةالسياسة االستثماريفي ضرورة النظر  لهالحلول 

 :60فيما يلى باالستثمار العام

 وانخفاض كفاءة استخدامها. الريمحدودية مياه  -

 البحثية.عدم االستفادة المناسبة من امكانات الجهات  -

 .الزراعيرشاد إلضعف جهاز ا -

  الزراعية.محدودية استثمارات التنمية  -

 .الزراعيتقليدية وضعف نظم التمويل  -

ً إما عن تنمية قطاع الزراعة بوجه عام بحيث يقدم أ ً  نتاجا ً  كميا تحقيق األمن في يساهم  ونوعيا

لى ع فهو مرهون بتوسع االستثمار الخاص األخرىقتصادية الالقطاعات ااحتياجات و الغذائي

 وما يستتبع ذلك من ضرورة االستثمار العام ،نتاجإلجيا اومجال تطوير تكنولفي  وجه الخصوص

 .مجاالت البحث والتطويرفي 

 

                                                           
 .01 – 02ص  0202زراعية المستدامة ية الماستراتيجية التن –للتفصيل أنظر: وزارة الزراعة واستصالح األراضي   10
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 االستثمار إجمالي  -0-0

خالل السنوات الطويلة الماضية من ضعف معدالت االستثمار بوجه  المصريقتصاد االيعانى 

هو عليه سيكون من  واذا استمر الوضع على ما .قطاع الزراعة على وجه الخصوصفي عام و

" سواء على المستوى  0202رؤية مصر  استراتيجية التنمية المستدامة"الصعب تحقيق أهداف 

خار ستدامة زيادة معدل االدفبينما يتطلب النمو المرتفع والقابل لالقطاع الزراعة، في الكلى أو 

بلغ معدل االدخار من الناتج  ،60جماليإلامن الناتج المحلى  (%06-%02)المحلى إلى نحو 

، بل 64المتوسط سنويافي  %61( 66/0260 – 21/0222خالل الفترة ) جماليإلاالمحلى 

 .66 61/0262عام في  %6.0وانخفض الى 

من  %61 حوالي( 62/0261 – 26/0220المنفذ خالل الفترة )االستثمار  جماليإمعدل  وقد بلغ

ً في  اإلجماليلى حالم الناتج يث ح الزراعة،قطاع في  صعوبةوكان األمر أكثر  ،المتوسط سنويا

ما ان . كاستهدفته االستراتيجية الذيالمعدل  ربع حوالييشكل سوى  بما ال %6.1بلغ هذا المعدل 

المتوسط في  %4.0االستثمار على المستوى الكلى بلغت  جماليإمن  الزراعيحصة االستثمار 

 . 61خالل نفس الفترة

مار ن االستثأالحظ ) الفترة الماضيةخالل  السنوي الزراعيذا تم النظر الى تطور االستثمار إو

ً ألوجد ( معا والريالزراعة  قطاعيتثمارات يتضمن اس الزراعي ة من سن ن الوضع يزداد تفاقما

 26/0220عام  % 61.4من  الزراعينخفض معدل االستثمار من الناتج المحلى ا فقد أخرى.لى إ

ومعنى ذلك أنه حتى يتحقق هدف  .(6رقم  )شكل 62/0261عام  % 6.2لى إن وصل ألى إ

 الزراعيمن الناتج  % 06لى إ الزراعياستراتيجية التنمية المستدامة ليصل معدل االستثمار 

وهو أمر من الصعب تحقيقه  ،أمثاله خمسةلى إ يل الحالدزيادة المع يجب، 0202عام في  المحلى

 ةلى عدم وجود استراتيجيإضافة إل، بايالمصر الزراعيوف ومحددات القطاع ظل ظرفي 

الظروف والمحددات من ناحية وتشجيع  هاستثمارية مناسبة بما يساعد على التقليل من آثار هذ

 .قطاع الزراعة من ناحية أخرىفي االستثمار 

                                                           
سلسلة قضايا التخطيط    -"آفاق النمو االقتصادي في مصر بعد األزمة المالية واالقتصادية العالمية" –معهد التخطيط القومي   10

 .40، ص0211يناير  –( 002والتنمية رقم )
سلسلة قضايا التخطيط  - "0211بعد ثورة يناير  الريف المصريفي " التغيرات االقتصادية واالجتماعية  –معهد التخطيط القومي   14

 . 11، ص  0215يناير  –( 052رقم )والتنمية 
ديسمبر  –( 12/0212الي )األداء االقتصادي واالجتماعي للعام المتقرير متابعة  –وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري   15

 .12صفحة  - 0212
 سنوات مختلفة. –الحسابات القومية لالقتصاد القومي  –: وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري محسوب من   12
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االستثمارات  جماليإقطاع الزراعة من في  المنفذةوما يؤكد هذا األمر أن حصة االستثمارات 

ً  على المستوى الكلى المنفذة المتوسط سنويا خالل في  %4.0 حيث بلغت بصغرها، تتسم دائما

، بل وانخفضت باستمرار من سنة الى أخرى، حيث 62(2026/1026 – 26/0220الفترة )

   .(السابقنفس الشكل ) 62/0261عام  % 0.4لى إ 26/0220عام  % 64.0انخفضت من 

 قطاع الزراعةفي  االستثمار الخاص  -0-0

ال أن االستثمار الخاص مازال أقل من الحجم إمجمله قطاع خاص في أن قطاع الزراعة بالرغم من 

الريف نتيجة في لى محدودية الطاقة االدخارية للسكان إالمقام األول في ويرجع ذلك  المأمول،

من  %22 حواليذ أن إ)من ناحية أخرى  الزراعيونمط توزيع الدخل  ناحية،محدودية دخولهم من 

خضوع النشاط  لىإضافة باإل وذلك ،(11أفدنة خمسة عن الحيازات الزراعية تقل مساحة كل منها

بة ومما يزيد من صعو .رتفاع المخاطرة أمام االستثمار فيها وبالتاليللظروف الطبيعية  الزراعي

ن لمزيد م األجنبيأو  الوطنيتستهدف دفع القطاع الخاص سواء  عدم وجود منظومة للحوافز األمر

 .الزراعياالستثمار  المشاركة في

في االستثمار المنفذ  جماليإمن  % 60.2 حواليالخاص  الزراعي االستثمار بلغت حصة لقدو

نه كان أويالحظ  .(0262/0261 – 26/0220المتوسط سنويا خالل الفترة )في قطاع الزراعة 

 بينما بلغ نصيب االستثمار الخاص على المتوسط،ولكنه يدور حول هذا  أخرى،لى إمتذبذبا من سنة 

ن كانت هذه الحصة إو .62%1.06المتوسط سنويا خالل نفس الفترة في المستوى الكلى لالقتصاد 

ً  تشكل تطوراً  نهاأال إ، % 622يكاد يكون قطاعا خاصا  الزراعيتتناسب مع كون القطاع  ال  ملحوظا

خالل  سنويكمتوسط  %62 ، حيث بلغتالماضيةالعقود في ذا ما قورنت هذه الحصة بنظيرتها إ

 .02اتيخالل التسعين % 46ات، يخالل الثمانين % 02، الماضيات القرن يسبعين

ى لإجزء منه في قطاع الزراعة يرجع في لالستثمار الخاص  النسبيالوزن في ن هذا التطور إ

ً  الزراعيانسحاب الدولة من النشاط  غم من وبالر. ومن ثم تراجع االستثمار العام كما سيتضح الحقا

ً  نهإف هذا التطور ة لعملية التنمي تعتبر من األهمية بمكان والتيعن بعض األنشطة  مازال عازفا

 والصرف. الريمجاالت في الزراعية مثل مشروعات البنية األساسية 

                                                           
 محسوب من: المرجع السابق.   12

 .0215ام والملكية الزراعية نشرة الزم –الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء   16
 مرجع سابق. – الحسابات القومية لالقتصاد القومي –: وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري محسوب من  19
معهد  –( 1562) مذكرة خارجية رقم –قطاع الزراعة في التحرير االقتصادي وآفاق االستثمار العام  - عبدالفتاح محمد حسين  02

 .5ص  – 1335مايو  –التخطيط القومي 



 0202مصر رؤية: المستدامة التنمية استراتيجيةالسياسة االستثمارية للزراعة في 
 

9 
 

 قطاع الزراعةفي  العام االستثمار  -0-4

 الماضيرن ات القيمنذ منتصف ثمانين والعالميأملت التطورات االقتصادية على المستويين المحلى 

 ادياالقتصتستهدف تقليص دورها  التيجراءات االقتصادية إلن تتخذ العديد من اأ الدولةعلى 

 6212عام في  الدولةت أوفيما يتصل بقطاع الزراعة بد .للقطاع الخاص التنمويوترك المجهود 

لغاء دعم إمع  لها الجبريلغاء نظام التسعير إ، والزراعية للمحاصيل جباريإلالغاء نظام التوريد إب

 تحددي التركيب المحصولى أصبحومن ثم  .نتاج وترك قوى السوق لتحدد األسعارإلمستلزمات ا

حاب ما يشير الى انسمو .وفقا لقرارات الزراع الفردية بما يعكس الربحية النسبية لكل محصول

وحت ترا الزراعيالناتج المحلى في أن نسبة مساهمة القطاع العام  الزراعيالدولة من مجال اإلنتاج 

وإن كان  .06%24.2( بمتوسط 62/0261 – 26/0220خالل الفترة ) %22.2، %26.2بين 

 لحةللقوات المس المدنيالوقت الراهن من خالل النشاط في لى حد ما إالتغير في وجه قد بدأ هذا الت

 . اضياألرعن استصالح  فضالً  والسمكي النباتياإلنتاج  مجاليفي شركات تعمل في المتمثل 

 قطاع الزراعةفي  االقتصادينسحاب الدولة وتراجع دورها االتوجه نحو هذا  استمرار ولقد أدى

 . فقدورة مستمرةبص االستثمار بالقطاع جماليإمن  العاملالستثمار  النسبيلى انخفاض الوزن إ

ً في  % 22انخفض من  ، اتيالثمانينفي  % 16لىإ الماضيات القرن يخالل سبعين المتوسط سنويا

مار لالستث النسبيبلغ الوزن  حيث ،الراهنالوقت في  ستمر هذا االتجاهوا .00اتيالتسعينفي  66%

ً في القطاع في االستثمار  جماليإمن  % 41.0 حواليقطاع الزراعة في العام   المتوسط سنويا

على المستوى الكلى  النسبي، بينما كان هذا الوزن (0262/0261 – 26/0220خالل الفترة )

ً في  %4.24قتصاد لال خطة التنمية في  وفقا لما جاءإنه  بل .00الفترة نفس خالل المتوسط سنويا

 صةح انخفضتاستراتيجية التنمية المستدامة  أول سنوات باعتبارها (0261/0262المستدامة )

من جملة االستثمارات الكلية المستهدفة  %60لى إ قطاع الزراعةل المستهدف االستثمار العام

 . 04والصيد والريألنشطة الزراعة 

 لقطاع الزراعة االستثمارات العامة المعتمدةوتتضح خطورة هذا االتجاه من خالل مقارنة حجم 

عام ي فالمنفذة  فبينما بلغت االستثمارات العامة .لها العام السابقفي بهذه الخطة بتلك المنفذة 

 2.246 سوي (0261/0262)عام في لم يعتمد لها  ،06مليارات جنيه6حوالى (0266/0261)

                                                           
 مرجع سابق. – الحسابات القومية لالقتصاد القومي –: وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري من محسوب   01
 .5ص –مرجع سابق  –قطاع الزراعة في التحرير االقتصادي وآفاق االستثمار العام  –الفتاح محمد حسين  عبد  00
 .مرجع سابق – الحسابات القومية لالقتصاد القومي –: وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري من محسوب   20
ص  محسوبة من –مرجع سابق –( 12/0212)مشروع خطة التنمية المستدامة -وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري    24

 .24، ص 20
 الحسابات القومية لالقتصاد المصري. –وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري   05
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بما يشكل ومليار جنيه  0.6 يالحو جماليإب ،للري جنيه مليون 0210.1و للزراعة، جنيه مليون

 .01العام السابقفي المنفذ  جماليإ من %22نحو 

ً في باالستثمار العام في ن عدم االهتمام الكاإ  تدهور لىإمن خالل النظر  قطاع الزراعة يتضح أيضا

 %62.4انخفضت من  والتي على المستوى الكلى االستثمار العام جماليإحصة هذا القطاع من 

ربع ما كانت عليه  أقل من بحيث أصبحت تشكل 2026/1026عام  %6.0لى إ 26/0220عام 

 .02بداية الفترةفي 

فان  ،مقرراً كسياسة عامة للدولة بصفة عامة أمراً  القومياالقتصاد في دور الدولة ذا كان تقلص إو

الختالف ظروفه عن القطاعات  بالنسبة لقطاع الزراعة نظراً  ءالشياألمر قد يختلف بعض 

 يقنتاج والتسوإلا مجاليفي ترك قوى السوق تعمل  مقبوال فحتى إذا كان األخرى.االقتصادية 

بغية مساندة  الزراعيمجال االستثمار في  الدولةأن يستمر دور  الضروريمن ف الزراعيين،

ً  مازال محدوداً  الذياالستثمار الخاص  ً  كما  .بما تتطلبه تنمية هذا القطاع بالمقارنة ونوعا

بعض األنشطة في االستثمار  علىتنبع هذه الضرورة من عزوف القطاع الخاص أو عدم قدرته و

 أهمها:تعتبر من أهم أعمدة تحديث وتطوير قطاع الزراعة ومن  التي

  والصرف الريمجال في االستثمار 

المستدامة لكونه يتعلق بأحد مكونات القاعدة أحد أهم مقومات التنمية الزراعية يمثل هذا المجال 

ً  )المياه( الموردية لقطاع الزراعة ً  والذى بدون استدامته كما ذا ه استدامة لنمويكون هناك  ال ونوعا

، كما أن مشروعات الصرف من أهم تنمية أفقية( – األراضيمجال استصالح في )خاصة  القطاع

 .نتاجية )تنمية رأسية(إلمقومات زيادة ا

مليار  0.1لغ ببم (0261/0262)الخطة في مجال الري في ويثور السؤال هل اعتماد استثمارات 

اعة قطاع الزرفي و تلك أ الريقطاع في ورد من األهداف المذكورة سابقا سواء  جنيه يتناسب مع ما

يخضع  غالبا ما والذيسلوب تخصيص االستثمارات أ؟ يرتبط هذا التساؤل بيذات الصلة بنظم الر

 فمن المالحظ على سبيل .هو متاح من تمويل اجات القطاعات المختلفة وبين مايمة بين احتاءللمو

 222مساحة في  الحقلي الريتتضمن هدف "ترشيد ورفع كفاءة  ةالمثال أن أهداف قطاع الزراع

 من الخطة (602)الصفحة في لقطاع الزراعة الواردة حين أن البرامج االستثمارية في ألف فدان" 

                                                           
 .105، ص102ص  –مرجع سابق  –مشروع خطة التنمية المستدامة  –وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري   02
 .مرجع سابق – الحسابات القومية لالقتصاد المصري –وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري محسوب من:   02
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ي فالواردة  الريكما أن البرامج االستثمارية لقطاع  الهدف.اعتمادات لتحقيق هذا  أيلم تتضمن 

 نأفهل هذا معناه  الهدف،لم تتضمن أيضا اعتمادات لتحقيق هذا  نفسها من الخطة (06الصفحة )

  !!على القيام بذلك؟ بمفرده وهل القطاع الخاص قادر الخاص،تحقيق هذا الهدف هو القطاع ب المنوط

 التي على بعض المكونات يحتويلتحقيق هذا الهدف البد أن  يتم تبنيهاستثماري  برنامج أين أكما 

  بتنفيذها.ومن ثم ضرورة اضطالع الحكومة  بعمومية االنتفاع بهاتتصف 

في يادة المستقبل سواء بسبب الزفي ن تزداد تفاقما أمن المنتظر  والتين مشكلة ندرة المياه الحالية إ

فرض البحث ، تاألثيوبيو بسبب اآلثار المترتبة على بناء وتشغيل سد النهضة أالطلب على المياه 

رة استثمار صوفي  جلها- لى استثمارات كبيرةإتحتاج  وكلها بدائل عديدة لتنمية الموارد المائيةفي 

 :ييل ماومن أهم هذه البدائل . عام

 الحقلي الريرفع كفاءة و المياه،( رفع كفاءة نقل وتوزيع 1)

ن كفاءة نقل وتوزيع أعدتها وزارة الزراعة الى أ التي 0202تشير استراتيجية الزراعة المصرية 

بسبب هذين  المائين كمية الفقد إو ،%62حوالي  الحقلي الريم انظ، وكفاءة %22تتعدى  المياه ال

 0202عام في  %12لى إ الرين رفع كفاءة أتقدر  وهي .األمتار المكعبةن تقدر بمليارات العاملي

 .01مليار متر مكعب 4.60بنحو  الريمياه في لى وفر إيؤدى 

 تحلية المياه سواء مياه البحر أو المياه الجوفية مرتفعة الملوحة (  0)

 راعيالزغير  المدنيوالطلب  المنزلين كانت تستهدف سد جزء من الطلب إان تحلية مياه البحر و

  .طاع الزراعةلى قإيمكن توجيهه  والذيستوفر جزءا من المياه التقليدية نها إف تكلفتها،نظرا الرتفاع 

 أي ألف متر مكعب من مياه البحر يوميا 02مصر تكلفة إنشاء محطة لتحلية في لون ئوويقدر المس

في نشاء محطات تكإ ومن ثم يتطلب. 02مليون جنيه 022بنحو مليون متر مكعب سنويا  0.2 حوالي

 جنيه.مليار  46 يناهزنتاج مليار متر مكعب سنويا حجم استثمارات إل

  الصحيمعالجة مياه الصرف  ( 0)

مصر في  الريحد محاور استراتيجية مواجهة ندرة مياه أ الصحيتشكل معالجة مياه الصرف 

مليارات متر  6بنحو  64/0266عام في والذى قدر  الصحيضوء حجم مياه الصرف في خاصة 

                                                           
 .02ص  -بدون تاريخ  –الزراعية المستدامة  استراتيجية التنمية –وزارة الزراعة واستصالح األراضي   28
قم ر في مصر سلسلة قضايا التخطيط والتنمية –مصر " في " تنمية وترشيد استخدامات المياه  –معهد التخطيط القومي    03

 .40ص   0212 -(060)
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 % 26ن كان إأنه و مالحظةهذا المجال من في دراك حجم االستثمارات المطلوبة إ مكعب. ويمكن

من  %6.1ال فيما نسبته إ لم يتم استخدامها طريقة المعالجة الثالثية من هذه المياه تم معالجتها، فان

 .02المياه الصالحة لالستخدام اآلمن وهي ،المياه المعالجة جماليإ

 البنية األساسيةفي الستثمار ا 

ن إو ،من أهم محاور التنمية الزراعية )تنمية أفقية( األراضيتعتبر عملية استصالح واستزراع 

ا هنها تعتمد بالدرجة نفسإ، فالريكانت هذه العملية تتوقف بالدرجة األولى على مدى توافر مياه 

حراوية الص األراضياستصالح المزيد من في كان التوسع  وإذا. البنية األساسيةعلى مدى تهيئة 

لمناطق االستصالح وتجهيزها بمرافق ن تهيئة البنية األساسية إف الخاص،يقع على كاهل القطاع 

ة خاص العام،االستثمار ومن ثم االحتياج الى مزيد من  .الدولةواجبات  يعتبر من والطاقةوالطرق  الري

معات قامة مجتإأصبحت تركز على  األراضيمجال استصالح في ن فلسفة المشروعات الكبرى أو

 الجديدة.المناطق في متكاملة 

  الزراعية البحوثفي االستثمار 

 ،)األرضاالهتمام بالبحث والتطوير في مجال الزراعة يخفف من حدة قيود الموارد الطبيعية ن إ

ً  فضال عن ،المناخ( ،المياه لقدرات امن  وبالرغم اإلنتاج.جيا ولتطوير تكنول أنه يعتبر ضروريا

فان معدالت استفادة الزراعة المصرية منها ليست بالمستوى  العلميالكامنة لدى مؤسسات البحث 

تغطى  تكاد أن والتيتها السنوية اموازن تقليصفي معظمها  يتمثلذلك ألسباب يرجع و. المطلوب

حيث أن موازنة  .دون اتاحة مخصصات مالية تذكر للبرامج البحثيةفقط األجور والمرتبات 

 الزراعيمن الناتج المحلى  %2.26تتعدى حاجز  تكاد ال الزراعيمؤسسات البحث واالرشاد 

، وإن كان 06العديد من الدول الناميةفي والدول المتقدمة، بل في  %0 – 6.0 حواليسنويا مقابل 

ً قد هذا الوضع  / 62ام عفي للبحوث الزراعية  القوميمخصصات المركز  شكلتحيث  تحسن نسبيا

 .00الزراعيمن الناتج المحلى  %6.2نحو  0261

يث ح الزراعية،البحوث  الجزء األكبر من مخصصات دتستنف الرواتب أن (1) الشكل رقميوضح و

ولم تشكل  (62/0261 – 60/0264المتوسط سنويا خالل الفترة )في  %14.1بلغت حصتها 

من هذه المخصصات لكل منهما على  %6.6، %6.0تكاليف التشغيل واالستثمارات سوى 

                                                           
 .54المرجع السابق ص –معهد التخطيط القومي  لمزيد من التفاصيل أنظر:  02
 .06ص  -بدون تاريخ  –استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  –وزارة الزراعة واستصالح األراضي   01
الحسابات القومية  –الموازنة العامة للدولة، ووزارة التخطيط والمتابعة واالصالح اإلداري  –محسوب من: وزارة المالية   00

 لالقتصاد المصري.



 0202مصر رؤية: المستدامة التنمية استراتيجيةالسياسة االستثمارية للزراعة في 
 

10 
 

البرامج ) عصب العملية البحثية هي تكاليف التشغيل واالستثمارات أنومن المعلوم  الترتيب.

 . هذه البرامج على مخرجات تأثير كبير نفاق عليهماإلحجم ال فإن ومن ثم. (نشطة البحثيةألوا

  الزراعي رشادإلافي االستثمار 

ابة فهو بمث الزراعية.من أهم مقومات تحقيق المردود من نتائج البحوث  الزراعيرشاد إليعتبر ا

فعلى سبيل المثال يعد استنباط سالالت وأصناف  .والمزارع الزراعيحلقة الوصل بين البحث 

أهم  متها للظروف البيئية السائدة منءجديدة من المحاصيل الزراعية تتميز بارتفاع انتاجيتها ومال

أغلب األحيان قد تتميز األصناف الجديدة المستنبطة بتباين في  ال أنهإ الزراعة.في سمات التطور 

لزراعة عداد األرض لإلمن حيث الطرق المناسبة  استعمالها الجارياألصناف وبين كبير فيما بينها 

 ،التقاويالمعامالت الزراعية مثل كميات في لى جانب التباين إومواعيد الزراعة والحصاد، 

ذا لم يصاحب زراعة إوعليه ف .وطرق خدمة المحصول الريومعدالت التسميد ومعدالت 

ي فتحقق النتائج المستهدفة  ال فإنها األصناف الجديدة تطبيق طرق الخدمة والمعامالت المطلوبة،

 .القديمة األصناف منأدنى  ، بل قد تحقق هذه األصناف مستويات انتاجيةأغلب األحيان

رشاد من أهم مؤشرات تراجع عملية اإل 6211ويعتبر عدم تعيين مرشدين زراعيين منذ عام 

، حيث 0202ه استراتيجية وزارة الزراعة ، وهذا ما أشارت اليواهتمام الحكومة بها الزراعي

 .ختاللالامن  رشاد يعانىمجاالت اإلفي للكوادر البشرية العاملة  الهرميأصبح التسلسل 

 الخاص الزراعيتمويل االستثمار    -0-1

ق ثن التنمية المستدامة لقطاع الزراعة وما تعنيه من تطوير أنماط استغالل الموارد المتاحة، وما ينبإ

الكثير من هموم  نتاجية والتسويقية للحد منإلالمنظومة افي حداث تطوير إعن هذا من ضرورة 

طاع قفي ، يتطلب كل ذلك دفع وتشجيع القطاع الخاص نحو زيادة استثماراته الزراعة المصرية

ظل هذا التواضع في ، خاصة ور تحقيق األهداف الموضوعة لهوبدون ذلك من غير المتص .الزراعة

ً  الزراعيالشديد لمعدالت االستثمار الخاص من الناتج المحلى    .حاليا

ومن أهم هذه المشكالت قصور التمويل . الزراعيويتطلب ذلك تذليل العديد من معوقات االستثمار 

نك بال، وصفة عامةبفي دراك ذلك عن طريق تناول تطور التمويل من خالل الجهاز المصرإويمكن 

 بصفة خاصة. الزراعيقطاع القراض إفي البنك المتخصص  باعتباره المصري الزراعي
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  المصرفيالتمويل من خالل الجهاز 

 لزراعيالقطاع ايشكل قصور التمويل أحد أهم المشكالت التي تواجه النشاط الزراعي لما يتصف به 

 اً.سابق إلى ذلك كما تمت االشارة القطاعات،من خصائص اقتصادية واجتماعية تميزه عن باقي 

ن هناك عزوفا من قبل البنوك التجارية ـ كما هو الحال في معظم الدول ـ إونظرا لهذه الظروف ف

بلغ نصيب قطاع الزراعة من إجمالي االئتمان المصرفي نحو  فلقد الزراعة.عن تمويل قطاع 

4.6%  ً بل وانخفض نصيب القطاع  .00(16/2026 – 26/0220)للفترة  فقط في المتوسط سنويا

 . (4 )شكل رقم 61/0262عام في  %2.1لى إ 26/0220عام في  % 0.0من  :مع مرور الوقت

 ئتمانالا جماليإ، حيث بلغت حصة القطاع من لى قصور التمويل بالعملة المحليةع ولم يقتصر األمر

ً في  %6.1الممنوح بالعملة المحلية   لى االئتمانإنما امتد إخالل الفترة المذكورة، و المتوسط سنويا

يث قطاع ت الالزمة لتحداضروريا لتمويل المعدات والمستلزميعتبر  والذيالممنوح بالعملة األجنبية 

ً في  %2.2، حيث بلغت هذه الحصة الزراعة  .نفسها خالل الفترة المتوسط سنويا

  المصري الزراعيبنك الالتمويل من خالل 

 كونه البنك الزراعيتمويل االستثمار في  الرئيسيصاحب الدور  هو هذا البنك يفترض أن

 . 04ولكن يعترى هذا الدور الكثير من القصور عامة.بصورة  الزراعيالمتخصص لتمويل النشاط 

ً في قروضه  جماليإمن  %12.1وجه نحو  يتضح ذلك من أن البنك خالل الفترة  المتوسط سنويا

 من تكاليف التشغيل تغطى جزءاً  والتيلى القروض قصيرة األجل إ( 0266/0261 – 26/0220)

 تمديع سدادها وأنلى أنها سريعة الدوران إهتمام البنك بهذه الفئة من القروض اويرجع  السنوية.

المزارع وعنصر  مرتفعة من جانبالقدرة على السداد  فإنومن ثم  الزراعية.على الحاصالت 

 البنك. ضعيف من جانبالمخاطرة 

تم  وقد .القروض جماليإمن  %00.4 بحواليلم تستفد عمليات االستثمار سوى  المقابلفي و 

 %02.2لى القروض متوسطة األجل، حيث بلغت نسبتها إتوجيه الجزء األكبر من هذه الحصة 

توجه الى أنشطة مهمة مثل استصالح  والتيأما القروض طويلة األجل  .قروض البنك جماليإمن 

بنك الالقروض الممنوحة من  جماليإمن  %6.6فبلغت حصتها  الريوتطوير نظم  األراضي

                                                           
 .أعداد مختلفة –المجلة االقتصادية  –محسوب من: البنك المركزي    00
التغيرات    –تمويل قطاع الزراعة بصفة عامة أنظر: معهد التخطيط القومى في لمزيد من التفصيل عن طبيعة دور البنك   04

 (.103 – 100صفحات ) -مرجع سابق  – 0211الريف المصري بعد ثورة يناير في االقتصادية واالجتماعية 
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خالل  الزراعي( تطور هيكل القروض الممنوحة من البنك 6. ويعكس الشكل رقم )06الزراعي

  .(66/0261 -26/0220الفترة )

 اً لى أنشطة استثمارية أصبح جزءإوبعد أن كانت القروض متوسطة وطويلة األجل توجه بالكامل 

الذى  التغير . ويرجع ذلك إلىالقطاعفي  االستثماريتخدم النشاط  أنشطة أخرى ال لىإمنها يوجه 

طار إي ف - حيث استحدث البنك األخيرة،السنوات في اعترى فلسفة وتوجه سياسات عمل البنك 

ً  - محاكاته للبنوك التجارية ً  استهالكيةً  قروضا بنك ومن ثم انخفض دور ال .بضمان الودائع وقروضا

دمة خفي  األساسيالمجمل يمكن القول أن البنك خرج عن دوره في و الزراعية.خدمة التنمية في 

جزى تحقيق عائد م الى تهدف عادة والتيتجارى  ألى بنكلى اتباع سياسات مماثلة إقطاع الزراعة 

ومن ثم زادت حاالت التعثر وعدم القدرة على السداد لدى المزارعين ما  يقدمها. التيللقروض 

 البنك.أدى الى فقدان الثقة بينهم وبين 

  المقترحات

 التالية: ةثالثالجوانب الاالستثمارية عدة جوانب لعل من أهمها  اتتتضمن السياس

  والمشروعاتكيفية تخصيص االستثمارات للبرامج. 

 االستثمار.تمويل تحفيز و ساليبأ 

 المعتمدة.االستثمارات  وتقييم تنفيذبعة امت 

 ةالمتعلقة بهذه الجوانب الثالث االقتراحاتستخالص بعض ا من خالل العرض السابق يمكنلذلك 

مستدامة يمكن أن تتبناها استراتيجية التنمية ال التياالستثمارية  ةمن شأنها رفع كفاءة السياس والتي

 :التاليوذلك على النحو  المستقبلفي  من المراحل أيفي عند تحديثها  لقطاع الزراعة

 تخصيص االستثمارات(  )أ

  طار فلسفة رؤية مصر إفي لى مكانة قطاع الزراعة إاعادة النظر  الضروريمن

 61/0262التقديم للخطة متوسطة المدى )في  ه، حيث أنقة منهاثوالخطط المنب 0202

 لتيوا( تم التأكيد على أن الخطة تعطى األولوية للقطاعات الرائدة الواعدة 06/0200-

 ومن الغريب أنه لم يكن من بينهاوعددت الخطة تلك القطاعات  .تشكل محركات النمو

                                                           
 .سنوات مختلفة – الزراعيبالقطاع  التعاونيالنشرة السنوية للنشاط  –حصاء للتعبئة العامة واإل المركزيالجهاز  02
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 في والريانعكس ذلك على تخصيص استثمارات عامة للزراعة قد و .قطاع الزراعة

االستثمار  جماليإمن  %4.2جنيه بنسبة  مليار 4.1العام األول من هذه الخطة بمبلغ 

شكل فيه  الوقت الذيفي  ، وهذاالزراعيمن الناتج المحلى  %2,1 حواليوالعام 

 .اإلجماليمن الناتج المحلى  % 2.2نحو  على المستوى الكلى االستثمار العام جماليإ

فان قطاع الزراعة )بالرغم مما  الواعدة،ومع االتفاق مع نظرة االهتمام بالقطاعات 

جميع األوقات في همال( سيظل وإالقاه من  من مشكالت يرجع معظمها الى ما يعانيه

بطريقة غير مباشرة عندما تبنت أهداف  ة نفسهاأكدت عليه الخط التييحتفظ بأهميته 

أهداف مرتبطة مباشرة  4هدفا منها  62في ( المتمثلة S.D.Gتدامة )التنمية المس

توفير و ،الريف(في يتركز  الذي: القضاء على الفقر )وهيبالتنمية المستدامة للزراعة 

 . فهل من الممكنالدخيلةالحد من التفاوتات و، ستدامة الموارد المائيةوا، الغذائياألمن 

ير راعة ومن ثم توفتحقيق هذه األهداف بدون تبنى هدف تحقيق التنمية المستدامة للز

 .قدر مناسب من االستثمارات العامة؟مقدمتها توفير في و ،ذلكالظروف المالئمة ل

ما أكدت عليه منظمة األغذية والزراعة لألمم  هذا السياق إلىفي وتجدر اإلشارة 

الفقر  نهو أحد أكثر االستراتيجيات فعالية للحد مالزراعة في المتحدة بأن االستثمار 

، وأن تزايد الطلب على المنتجات الزراعية خالل العقود وتعزيز االستدامةوالجوع 

 ً . ويعتبر االستثمار على قاعدة الموارد الطبيعية متزايداً  القادمة سوف يضع ضغطا

 ً  .01للحفاظ على هذه الموارد واالنتقال الى االنتاج المستدام ضروريا

  مة ءغالبا ما يخضع للمواسلوب تخصيص االستثمارات أأن  الكراسةأوضحت هذه

لى مدى إدون النظر  هو متاح من تمويل اجات القطاعات المختلفة وبين مايبين احت

المقام األول في ويرجع ذلك  . مناسبة االستثمارات المتاحة لألهداف المعتمدة للخطة

رض في الذياألمر ، الموازنة العامة للدولةفي العجز لى ندرة التمويل المتاح بسبب إ

. لعاما االستثماريادارة االنفاق في ضرورة تغيير هذه النظرة حتى تكون هناك كفاءة 

كيفية تخصيص استثمارات الخطة بحيث يتم ذلك وفق في ويتطلب ذلك اعادة النظر 

 اآلتية:االعتبارات 

 ما يتناسببينها ب من التحديد الدقيق ألولويات البرامج والمشروعات بحيث يتم االختيار  -6

ومع االستراتيجيات والخطط على المستوى ، مع الموارد المالية المتاحة من ناحية 

                                                           
 .34ص  0210 –روما  –تقرير حالة األغذية والزراعة  –منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   02
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ار اليه تقرير منظمة األغذية لى ما أشإ. وباإلضافة من ناحية أخرى والقطاعيالكلى 

فإنه أكد أيضا على أن البحث  الطبيعية،بأهمية االستثمار للحفاظ على الموارد 

إلنفاق العام على الزراعة ومن أكبر أشكال ا من أهموالتطوير الزراعيين كانا 

ة سن األربعينخالل  االنتاجية الزراعية زيادةفي ساهمت  التيالعناصر الحاسمة 

 لتنمية الزراعة ةالمستقبليأن تركز الرؤية  يكون من المناسب لذلك قد .02الماضية

يتصل بمورد المياه وخاصة تطوير  على ما جانب االستثمار العام منهافي  المصرية

 مدى تدنىفى يخ والالقديمة، والبحث والتطوير ) األراضيفي  الحقلي الرينظم 

، (0202استراتيجية وزارة الزراعة  كما أكدت عليه العلميمستوى جهود البحث 

، وبدون إرشاد فعال من (أدنى مستوياتهفي هو اآلن  الذي) الزراعيواإلرشاد 

 .على أرض الواقع العلميالصعب تطبيق منجزات البحث 

الحسبان محددات القطاع في تحديد األهداف وان يأخذ هذا التحديد في عدم المبالغة  -0

 مكاناتإذ أن عدم التناسب بين هذه األهداف وبين إ .واقع القاعدة المورديةفي ممثلة 

هذه  اعتمدت لتحقيق التي الناجح للمشروعاتكون من نتيجته عدم التنفيذ يالقطاع 

 .أنفقت عليها التياألهداف ومن ثم اهدار االستثمارات 

ة دون مشروع بالخط أيأن يتم تبنى قاعدة عدم اعتماد  ينالسابق ينيرتبط باالعتبار  -0

، حقيقيةرية المن التكلفة االستثماتتض له تقديم دراسة جدوى اقتصادية تفصيلية

 قة عنثتبنته ألول مرة الخطط المنب وهذا ما. ، ومخرجات المشروعنفيذومراحل الت

 لكميا وفيرالتيتطلب  على أرض الواقعولكن تفعيل هذه القاعدة  .0202رؤية مصر 

عداد مثل هذه الدراسات على مستوي المحليات والجهات إللكوادر الالزمة لفي والكي

عداد إتدريب ول ة، وذلك من خالل تبنى خطة تدريبية مناسبالخطةالطالبة لمشرعات 

عداد دراسات الجدوى للمشروعات بصفة عامة إكوادر بشرية قادرة على 

نها تتضم التي هيباعتبار أن هذه األخيرة ، وذلك خاصة ةوالمشروعات الخدمية بصف

في و المعنيةويتطلب ذلك التنسيق بين الوزارات والجهات . السنوية للقطاعالخطط 

وزارة الزراعة واستصالح  ،خطيط والمتابعة واالصالح اإلداري: وزارة التمقدمتها

 .الدولة للتنمية المحلية ، وزارةاألراضي، وزارة الموارد المائية والري

 

                                                           
 .24ص  –نفس المرجع السابق    02
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 الزراعي تمويل االستثمارأساليب تحفيز و  ()ب

تحفيز هذا االستثمار  القطاع دونن تحديد حجم معين من االستثمار يناسب األهداف المرجوة من إ

يساهم  الذينجاز هذا االستثمار بالشكل إلى إلن يؤدى  له صادر تمويل حقيقية ومستدامةم تحديدو

جب النظر المناسبة ي مصادر التمويلتحديد و التحفيز ومن أجل المستدامة.تحقيق أهداف التنمية في 

ً  كونه استثماراً  حيث نوعية االستثمار منلى إ ً  أو استثماراً  خاصا ص حالة االستثمار الخافي و .عاما

 .الظروف المحيطة بكل منها ختالفا ةلمراعاالقطاع في الفئات المختلفة العاملة لى إيجب النظر 

صغيرة ومتوسطة  مشروعات جديدةقامة إو تطوير مزارعهمفهناك صغار المزارعين المستهدفين 

يين التقليد وكبار المزارعين متوسطيهناك و، واألنشطة المصاحبة له الزراعينتاج إلمجال افي 

 .األجنبيالمستثمر  هناك من المواطنين، وأخيرا االستثماريةوأصحاب المزارع 

 تمويل االستثمار الخاصتحفيز و  (1ب / )

شراف على إلتدخل الحكومة من خالل اضوء ظروف قطاع الزراعة يتطلب في  ن تحقيق ذلكإ

اعية لألنشطة الزر المناسبة توفير القروض تفعيل من خالل لى التمويل المباشرإ يهدفبرنامج 

حزمة تحفيزية مصاحبة تتناسب مع كل فئة من  من خالل أو بصورة غير مباشرة ،بشروط ميسرة

 ومع ما تتبناه الحكومة من توجهات تنموية للقطاع، ()كما هو موضح أدناه الفئات المذكورة من ناحية

االعتبار وجهة نظر الحكومة ومصلحة في مثل تبنى هيكل محصولى مناسب يأخذ ) من ناحية أخرى

عات ية للمشرولى تخفيض التكاليف االستثمارإبحيث تؤدى هذه الحوافز  ،(آن واحدفي المزارع 

 :ويعتمد نجاح هذا البرنامج على ،الزراعية المستهدفة

ضرورة وجود كيان مؤسسي مختص لديه القدرات البشرية المتخصصة ويعتمد على بنيان   أوال:

 شفافةويشملها هذا البرنامج بصورة عادلة  التيواضح يضمن منح الحوافز المختلفة  تشريعي

ستمرار بما يحقق أهداف تطوير وبما يؤدى الى إقامة مشروعات حقيقية قادرة على النمو واال

 ويشكل المختلفة . الزراعية على مستوى األنشطة مكان ذلك مكانيا أ قطاع الزراعة سواء

شاره انتفي مكانات تتمثل إلما يمتلكه البنك من نواة هذا الكيان  المصري الزراعيالبنك 

فرعا بالمحافظات  621تبلغ  التيعلى مستوى الجمهورية من خالل فروعه في الجغرا

 0261لسنة  14نظرا ألن القانون رقم و .مصرفية وحدة 461بنك قرية و 621المختلفة و

م ل المصري الزراعيإلى البنك  الزراعيبموجبه تم تحويل بنك التنمية واالئتمان  الذي

للبنك  السياسة االئتمانيةفي النظر عادة إ الضروريفإنه من  البنك،يتضمن تغيير سياسات 
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 يهدف تنمويلى دور إالبنوك التجارية  ةمحاكافي  الحاليحتى يتحول من دوره  الزراعي

 تحقيق تنمية مستدامة.في بالدرجة األولى الى خدمة المزارع بما يساهم 

اجراءات من  أيشارة يجب التمييز بين الفئات المختلفة للمزارعين عند اتخاذ إلوكما سبقت ا :ثانيا

 :التاليتمويل استثماراتهم على النحو في شأنها المساهمة 

  قامة المشروعات الصغيرة والمتوسطةإو تطوير المزارعين المستهدفين منصغار 

لهيكل توزيع الحيازات الزراعية يشكلون الجزء األكبر  الحاليظل الشكل في ن صغار المزارعين إ

 تمشروعا إنشاء عن القائمة فضالً  لتطوير مزارعهم نونهم المرشحأ، كما الزراعةفي من العاملين 

لذلك منوط بهم  .واألنشطة المرتبطة به الزراعيالنشاط مجال في صغيرة ومتوسطة  جديدة

وعزوف أمام محدودية قدرتهم االدخارية لكن و .الزراعيمجال االستثمار في المشاركة الفعالة 

ً أ الضرورينه من إف الالزمة، البنوك عن منحهم القروض ً  ن تتبنى الحكومة برنامجا  .هملدعم خاصا

مناسب مثل جمعية أو مشروع للتجميع  مؤسسيإطار في ويتطلب ذلك تجميع هؤالء المزارعين 

 مع اشتراط االلتزام بدورة زراعية مناسبة.  الزراعي

لمكونات البرنامج المقترح على أن يتم تطوير وتفعيل ووضع تصور  الخطوط العامةوفيما يلي 

 تنفيذه:في والبدء  اعتمادهشامل له عند 

مة لتطوير المشروعات القائ ) متوسطة وطويلة األجل ( تقديم قروض حكومية ميسرةتفعيل   -6

 المصري الزراعيوالجدير بالذكر أن البنك  .قطاع الزراعةفي  وانشاء مشروعات جديدة

 ً ً  المركزيلمبادرة البنك  يتبنى طبقا  لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر برنامجا

ولكن الواقع الفعلي )كما أشارت . الزراعيتغطى جميع انواع النشاط  سنويا %6بفائدة 

( أن البنك يركز جهوده على منح القروض قصيرة األجل لتغطية تكاليف التشغيل الكراسة

جال مفي يمول  للتنمية ال االجتماعيكما أن الصندوق  .االستثماريدون االهتمام بالجانب 

لى بقية األنشطة إدون االمتداد  الزراعيسوى مشروعات التصنيع  الزراعيقطاع 

 .الزراعية

 .األراضياطار خطة الستخدامات في  وذلك ، المشروعاتبالمجان إلقامة  أراضيتوفير   -0

، إذ أن العمالة الزراعية إعداد وتأهيل العمالة المناسبةفي تطوير منظومة تدريبية تساهم   -0

رؤية التنمية المستدامة من تحديث وتطوير ليه إتتناسب مع ما تهدف  ال الحاليبوضعها 

 .لقطاع الزراعة
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طار إفي تجميعهم  من خالل رفع القدرات التسويقية لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة  -4

على الممارسات المتصلة بعمليات التسويق من  المناسب التدريب ، وتوفيرمؤسسي مناسب

 ،(شادياإلر)يرتبط ذلك بتطوير العمل  والفرز والتدريج والنقل وغير ذلك المحصولجمع 

من قبل المشاريع الكبيرة  المنافسةالمشاريع على مواجهة بما يرفع من قدرة أصحاب هذه 

كما أن هذه  .من ناحية وما قد يقوم به الوسطاء من ممارسات احتكارية من ناحية أخرى 

ً ما تواج المشاريع  لذلك من الخارجية،بمشاكل عدم مقدرتها على النفاذ لألسواق  هغالبا

الواجب إيجاد أطر مؤسسية قادرة على تعريف السوق الخارجية بما تقوم به هذه المشاريع 

نفس الوقت إمدادها بالمعلومات عن األسواق الخارجية وأنسب منافذ التوزيع في من إنتاج و

ي فيالت مالية لهذه المشاريع لتمكينها من المشاركة تالئم طبيعة منتجاتها، وتقديم تسه التي

توفر لها منافذ لعرض منتجاتها وخلق عالقات بينها وبين  التيالمعارض الخارجية 

 .الخارجفي المستوردين 

 صحاب المزارع االستثمارية من المواطنينأو وكبار المزارعين التقليديين متوسطي 

مانات قد تستطيع تقديم بعض الض التيلى هذه الفئة إلتقديم قروض في يمكن حفز القطاع المصر

بالتنسيق مع البنوك التجارية من أجل خفض سعر فائدة هذه  المركزين يقوم البنك أك بوللبن

تقدمه من قروض لهذه الفئة  الذيالسماح لها برفع سقف االقراض بالقدر و ،من ناحية القروض

 حسبانه العوامل اآلتية:في هذا البرنامج  ذخعلى أن يأ ،من ناحية أخرى من المزارعين

ويكون ذلك من خالل صرف القرض  للهدف من هذا الحافز. الفعليربط الحافز بالتحقق   -6

على الرقابة المستمرة لعملية االعتماد  مع المشروع،تتفق مع مراحل تنفيذ  دفعاتعلى 

 .الهدف منهفي بما يضمن استخدام القرض  التنفيذ

بحيث يرتبط بصورة مباشرة بالنشاط الذى تحدده  التوجيهيستخدام الحافز لتحقيق الهدف ا  -0

ً ألولويات و زراعة محصول أفي مثل استهداف التوسع  التنميةاستراتيجية  الدولة وفقا

 .الريأسلوب في معين أو تطوير  زراعينشاط 

ها ئعطايراد إ التيستخدام الحافز بصورة كلية أو بصورة تدريجية حسب األماكن واألقاليم ا  -0

ي فتستهدفها الدولة  التياألماكن في  األراضيمثل استصالح  مزيداً من فرص التنمية

 .األراضيستخدام اإطار خطة 

فق مع الجوانب بما يتبط الحافز بالجوانب البشرية والبيئية وما تستهدفه الحكومة من هذه ر  -4

 .إطار رؤية التنمية المستدامةفي  األولويات المعتمدة
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 األجنبيلمستثمر ا 

أمام  وجه عامب تحسين البيئة االستثماريةفي  األجنبيحفز المستثمر  لعملية الفقرييتمثل العمود 

من ولكن  . 026201لعام  20أنيط بقانون االستثمار رقم  الذياألمر  . وهذا هوهذا المستثمر

  :المطلوب

  بأياالستثمارات األجنبية المباشرة جتذاب أكبر حجم من اتغيير مفهوم العمل على 

تتفق مع أولويات  التيالمجاالت في لى كيف يتم توظيف هذه االستثمارات إثمن 

نتاج والتصنيع اإل نشاطيمثل التركيز على التكامل بين  ،المصرياالقتصاد 

ستثمارية واضحة تعتمد على امتالك الحكومة لخريطة ا، وذلك من خالل الزراعيين

 .األجنبيما تتمتع به مصر من موارد بشرية ومادية بصورة تقنع المستثمر 

  ذلك ،ىلجدودراسة افي بالقدر المناسب كما هو وارد  فقط الالزمة األراضيتوفير 

 .المستثمر ر تركت تحديد ذلك لطلبمن قانون االستثما 62ألن المادة 

 ن بحق االنتفاع لمدد طويلة األجنبيللمستثمر  األراضيان تعطى هذه  يفضل ً  ظرا

هذه في صور التصرف  باقيدون لخصوصية تمليك األرض الزراعية لألجانب 

سمحت بالتصرف  والتي من القانون المذكور 61المادة نصت عليها  التي األراضي

 ،يجار المنتهى بالتملكإل، وايجارإلوا، عقارات الالزمة للمشروعات بالبيعالفي 

 ع.باالنتفاوالترخيص 

 من  ثمارياالستالالزم لتغطية الجانب  توفير التمويلفي  األجنبي المستثمر يعتمد أال

 ال. ونما يجب أن يجلب معه التمويل الالزمإو ،على البنوك المحلية تكلفة المشروع

 .خالل هذه البنوكاليف التشغيل من السماح له بتغطية تكبأس من 

 تمويل االستثمار العام ( 0/  )ب

 محورين:قطاع الزراعة من خالل في تفعيل تمويل االستثمارات العامة  يمكن

 : من خالل الموازنة العامة األول

الزراعة  قطاعيتم تخصيصه ل يعتمد تمويل االستثمار العام على الموازنة العامة للدولة من خالل ما

 يعانت التيالتمويل يتوقف على موقف الموازنة العامة ن حجم هذا أوالشك  .االستثماراتمن بند 

                                                           
 .0212لعام  20االستثمار رقم انون ق - الدوليوزارة االستثمار والتعاون   06
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ار زيادة اعتمادات االستثملالحسبان في ا ميجب أخذه رينلكن هناك اعتبا .من عجز مستمر ومتزايد

 قطاع الزراعة:في 

لمحاصيل ل األراضيمن الضريبة باستثناء ايرادات استغالل  ىفمع الزراعي النشاط كانبعد أن   -6

 اً جزء بحأص الحصيلة الضريبية ضئيلة،في  الزراعيالبستانية ومن ثم كانت مساهمة القطاع 

ً  هذا النشاط من اً كبير ( 62، حيث نصت المادة )األنشطة االقتصادية باقيمثل  يعامل ضريبيا

اح األرببان تسرى ضريبة البند التاسع منها "في  0226( لسنة 26من قانون الضرائب رقم )

، ومشروعات األراضيعلى أرباح منشآت استصالح أو استزراع  التجارية والصناعية

، وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية ر تربية الدواجن أو تفريخها آليااستغالل حظائ

ً  المواشي  ، ومشروعات مزارع ومصائد األسماك.وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا

 التيتحظى بالخدمات  أماكن الفي الريف أو في يكون  عادة ما الزراعين توطن النشاط إ  -0

أن  ناءباستث) ذى تحظى به المناطق الحضريةتقدمها الدولة مقابل فرض الضرائب بالقدر ال

ً  جزءاً  توجه الدولة  الريقطاع الزراعة من أجل توفير مياه ل المخصصمن االنفاق العام  مهما

الة عد تقتضي، ول ووحدة الموازنة العامة للدولةبمبدأ شمخالل ومن ثم ودون اإل .(للمزارعين

 ما يسمحبذلك عند توزيع االستثمارات العامة على القطاعات المختلفة ة التوزيع أن يتم مراعا

 ةساهمعلى المقادرة ات بحيث تكون هذه االستثمارقطاع الزراعة في زيادة بند االستثمارات ب

 .المصري الريففي تحقيق التنمية المستدامة في تطوير وتحديث القطاع ومن ثم المساهمة في 

 من خالل مساهمات القطاع الخاص :الثاني

الموازنة العامة للدولة وانعكاسه على حجم مخصصات االستثمار في  المالي ن العجزإ

 تمويل بعضفي المتاحة يملى ضرورة البحث عن سبل تشجيع القطاع الخاص للمساهمة 

شكل  فيتجميع المزارعين  ويتطلب ذلك، قطاع الزراعةفي االستثمارات ذات الطابع العام 

 حكومةالو لتكون حلقة وصل بين المزارعينعلى سبيل المثال مجموعات مصالح( مؤسسي )

 اقبنود االنفيتم من خاللها تحديد مساهمات يتم دفعها من قبل المزارعين كجزء من بعض 

نفيذه التنمية الريفية الذى تم تفي وتقدم تجربة برنامج شروق  .زم لتطوير مناطقهمالعام الال

( نموذجا لتفعيل 0222 -6226الفترة )في من خالل جهاز بناء وتنمية القرية المصرية 
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ين يقوم على مساندة هؤالء المنتج استثماريتنفيذ برنامج في مساهمة المنتجين الزراعيين 

  .02هؤالء المنتجين على مستوى المحليات  يمثل مؤسسيطار إفي للجهود الحكومية 

 تقييم تنفيذ االستثماراتمتابعة و ()ج

وى على دراسات جد وبناءً  تحديد وتوزيع االستثمارات على برامج ومشروعات معدة جيداً في يك ال

 ذا كانتإ. وداء هذه المشروعاتأالبد من متابعة تنفيذ وتقييم  وانما (كما تمت االشارة)واقعية 

ل فيه وتحديد درجة النجاح أو الفش( عن التنفيذ نمن خالل المسؤولي) المتابعة تعنى مالحقة التنفيذ

 ثه،حدوتالفيه قبل  على نحراف عما هو مخطط ومن ثم العملالا خطوة بخطوة والتنبؤ باحتماالت

تم  ع مع ماة المشروألنشط الفعلييقل أهمية من حيث أنه يبين مدى تطابق التنفيذ  فان التقييم ال

 )مدى تحقق األهداف التخطيط له من أهداف وكذلك قياس اآلثار الناتجة عن تنفيذ أنشطة المشروع

 .المخططة(

رير تقو ، تصدر عن وزارة التخطيط بصفة عامة التيداء الخطط أتقارير متابعة  لىإالنظر ن إ

استراتيجية التنمية المستدامة بصفة ول سنوات أباعتباره  0261/0262داء الخطة لعام أابعة مت

جود )ربما بسبب عدم و خاصة يوضح أنه لم يراع عملية المتابعة والتقييم بالمفهوم الموضح أعاله

على و والري الزراعة بقطاعيالمتصلة بسبب عدم قيام الجهات والوزارات  قاعدة بيانات مناسبة

، حيث ركز التقرير على (والري، والموارد المائية األراضيالزراعة واستصالح  وزارتيرأسها 

وهل هناك  ،بيان ما تم تنفيذه ومقارنته بالسنة السابقة دون مقارنة ما كان مستهدفا بما تحقق فعال

 .منهة كانت منتظر التياألهداف حقق تم تنفيذه  وهل ما، أسباب ذلك هي وما ،التنفيذفي انحرافات 

 تعرض (الكراسة)باعتباره موضوع هذه بتطور االستثمار الجزء الخاص في فعلى سبيل المثال 

العام السابق  فينفذت  التيلحجم االستثمارات العامة والخاصة المنفذة وقارنها بتلك  تقرير المتابعة

 دون التعرض ألسئلة جوهرية مثل: 

  في باعتباره أساس المقارنة كان  الماضيالعام في هل المنفذ ً نفيذ ، وهل تم تاألصل مرضيا

 .بالكامل )معدل التنفيذ( كان معتمداً  الذيحجم االستثمارات 

  االستثمارات تنفيذ المشروعات ذات الصلة كما كان مخططا لها أم  هذهوهل نتج عن تنفيذ

 .من استثماراتلها  أن هناك عدم اكتمال لبعض المشروعات نتيجة نقص ما كان معتمداً 

  من أهداف كان معتمداً  تحقيق مافي وهل ساهمت المشروعات المنفذة. 

                                                           
ة التنميفي انجازات برنامج شروق  –جهاز بناء وتنمية القرية المصرية  -وزارة التنمية المحلية  أنظر:لمزيد من التفصيل   03

 .0221فبراير  –( 0222 -1332البشرية )
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ً  تعتبر جزءاً  التيمثل هذه األسئلة عن  اإلجابةن إ من أي استراتيجية استثمارية فعالة تتطلب  مهما

المشاركة  مكانات المستوياتإالحسبان طبيعة وفي المتابعة والتقييم يأخذ  لعمليتيوضع نظام فعال 

 لتنفيذ،ائمين على عملية من اختصاص القا هيفمن المعلوم أن عملية المتابعة  العمليتين.هاتين في 

 سؤوليةيعتبر م المقام األولفي  هنإف - المنفذين عاتق ن كان جزء منه يقع علىإو - بينما التقييم

 ن:يمرأويتطلب ذلك . أجهزة التخطيط

وضع مؤشرات مناسبة لعملية التقييم يتم تدريب المختصين بتنفيذ المشروعات التنموية  األول:

جمع المعلومات الخاصة بالتنفيذ وعرضها وتبويبها قيامهم بومن ثم ، عليها من حيث مضمونها

تجيب  داءأعداد تقارير متابعة وتقييم إعلى يساعدها  يلى أجهزة التخطيط بالشكل الذإورفعها 

 األسئلة.المذكورة أعاله وغيرها من  لةاألسئ عن

ح الزراعة واستصال وزارتيمقدمتها في و ضرورة التنسيق الملزم بين جهات التنفيذ: الثاني

ن م اإلداريمن ناحية ووزارة التخطيط والمتابعة والتطوير  والري، والموارد المائية األراضي

 لمناسبالوقت افي وتدفقها في بما يضمن توفير المعلومات بالشكل المطلوب والكا ناحية أخرى

 .خطيطيةة العملية التءلرفع كفا الزراعيمناسبة عن االستثمار قاعدة بيانات  بناءفي وبما يساهم 

تم ن يأ ينبغي هذا المجالفي بالجهد المناسب  األراضيوحتى تقوم وزارة الزراعة واستصالح 

 تستطيع القيام بالمسوحات المختلفة الخاصة التيتلك في ممثلة  الوزارة:التنسيق بين جهات 

 لتياالمزارع الصغير  اتباستثمارات القطاع الخاص وخاصة الكتلة األكبر المتعلقة باستثمار

 .حثيةبمعلومات متصلة بمخرجاتها ال، والجهات البحثية بما لديها من يبذلها عادة لتطوير مزرعته

وتفاعلها مع المنتجين  اإلرشادييمكن من خالل عملها  التي الزراعيجهات اإلرشاد  وأخيراً 

 .ات عن األنشطة الزراعية المختلفةالزراعيين توفير الكثير من البيان
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 ملحق

 

 

 .سنوات مختلفة –قتصادية المؤشرات اال – اإلداريالمصدر: وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح 
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السنوات

مقارنة بعض المؤشرات لكل من االستثماراإلجمالى واالستثمار الزراعي   ( 1)شكل رقم 

16/0212-20/0221خالل الفترة 

معدل إجمالى االستثمار من الناتج المحلى اإلجمالى معدل االستثمار الزراعى من الناتج المحلى الزراعى
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توزيع إجمالى االستثمار بين االستثمار العام واالستثمار الخاص( 2)شكل رقم 

إجمالى أستثمار عام إجمالى أستثمار خاص
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 محسوب من المصدر السابق المصدر:

 

 

 سنوات مختلفة –المجلة االقتصادية  – المركزيالمصدر: البنك 
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توزيع إجمالى االستثمار الزراعى بين االستثمار العام واالستثمار الخاص( 3)شكل رقم 

16/0212-20/0221خالل الفترة 
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تطور حصة قطاع الزراعة من إجمالى التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة من الجهاز (4)شكل رقم 

12/0212-20/0221المصرفي خالل الفترة 

بالعملة المحلية بالعملة األجنبية إجمالى
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 .ةسنوات مختلف – الزراعيبالقطاع  التعاونيالسنوية للنشاط  النشرة-واإلحصاءللتعبئة العامة  المركزيالمصدر: الجهاز    

 

 

 

 .سنوات مختلفة –ة العامة للدولة نالمواز –المصدر: وزارة المالية   
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تطور القروض الممنوحة من البنك الزراعى المصرى( 5)شكل رقم 

12/0215-20/0221خالل الفترة  
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هيكل موازنة مركز البحوث الزراعية( 6)شكل رقم 

16/0212-14/0210خالل الفترة  

نسبة أجور ومرتبات نسبة شراء سلع وخدمات نسبة االستثمارات نسبة أخرى
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 المراجع

 .أعداد مختلفة ،المجلة االقتصادية ،المركزي(  البنك 1

 ات مختلفة.، سنوالزراعيبالقطاع  التعاونيالنشرة السنوية للنشاط  حصاء،واإلللتعبئة العامة  المركزي(  الجهاز 2

 .2212ة الزمام والملكية الزراعية نشر واالحصاء،للتعبئة العامة  المركزي(  الجهاز 0

م ، مذكرة خارجية رققطاع الزراعةفي وآفاق االستثمار العام  االقتصاديالفتاح محمد حسين، التحرير  (  عبد4

 .1992مايو  ،معهد التخطيط القومي ،(1286)

لسلة س في مصر بعد األزمة المالية واالقتصادية العالمية"، االقتصادي، "آفاق النمو معهد التخطيط القومي(  2

 .2211، يناير (226ة رقم )والتنمي قضايا التخطيط

، سلسلة "11المصري بعد ثورة يناير الريف في التغيرات االقتصادية واالجتماعية " ،معهد التخطيط القومي(  6

 .2212يناير  ،(226ضايا التخطيط والتنمية رقم )ق

ط والتنمية ، سلسلة قضايا التخطيباإلنتاجية الزراعية، تقييم البرامج الرئيسية للنهوض القوميالتخطيط  (  معهد7

 .1990ديسمبر ، (84مصر رقم )في 

ي ف، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية مصر"في ، "تنمية وترشيد استخدامات المياه القومي(  معهد التخطيط 8

 .2217(، سبتمبر 282) مصر رقم

 .2212 – والزراعة، روماتقرير حالة األغذية  المتحدة،(  منظمة األغذية والزراعة لألمم 8

 .2217لعام  72رقم االستثمار  الدولي، قانون(   وزارة االستثمار والتعاون 9

نوفمبر  ،2202المستدامة: رؤية مصر التنمية  اإلداري، استراتيجية(  وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح 12

2212. 

 سنوات مختلفة. االقتصادية،المؤشرات  ،اإلداري(  وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح 11

 .2216/2217لمستدامة للعام المالي مشروع خطة التنمية ا ،اإلداري(  وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح 12

 18/2219مية المستدامة متوسطة المدى )مشروع خطة التن ،اإلداريواالصالح  والمتابعة(  وزارة التخطيط 10

– 21/2222.) 

 ،(16/2217) الماليللعام  واالجتماعي االقتصاديتقرير متابعة األداء  ،اإلداريوزارة التخطيط والمتابعة واالصالح ( 14

 .2217ديسمبر 

ية التنمية البشرفي انجازات برنامج شروق  المصرية،جهاز بناء وتنمية القرية  المحلية،( وزارة التنمية 12

 . 2221 فبراير ،(2222 -1992)

 بدون تاريخ. ،2202التنمية الزراعية المستدامة استراتيجية  ،األراضي(  وزارة الزراعة واستصالح 16

 .سنوات مختلفة، المالية، الموازنة العامة للدولة(  وزارة 17

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلسلة يصدرها معهد التخطيط القومي هي كراسات السياسات 
. والسمة الرئيسية لهذه السلسة هو 4102اعتبارًا من يناير 

تركيز ما يصدر فيها من أوراق بحثية على قضايا السياسات في 
المجاالت االقتصادية واالجتماعية وغيرها من مجاالت التنمية 

ددة بشأن مصر، وتقديمها مقترحات محالشاملة والمستدامة في 
إصالح هذه السياسات. واألوراق البحثية التي تصدر في هذه 
السلسلة ليست أوراقًا محكمة بالمعنى العلمي، ولكنها خضعت 

 لعدد من مراحل ضبط الجودة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه الكراسة
 التنمية اسرتاتيجية" تبنتها اليت االستثمارية السياسة طبيعة على الضوء إلقاءاستهدفت 

 واخلطة( 61/0262) منها األول العام خطة من وكل" 0202 مصر رؤية: املستدامة
 مالءمتها ومدى الزراعة بقطاع يتعلق فيما( 06/0200 – 61/0262) املدى متوسطة
 .للقطاع املذكورتني اخلطتني يف أم االسرتاتيجية يف سواء تبنيها مت اليت األهداف لتحقيق

 مثل منو مؤشرات يف متثلت عامة   أهدافا  تضمنت  االسرتاتيجية أن الكراسة أوضحت وقد
 األوىل السنوية اخلطة تضمنت وإن للقطاع، االستثمار ومعدالت احمللى الناتج منو معدالت

 ترقى ال فرعية أهداف أبهنا اتسمت أهنا إال حمددة كمية أهدافا  ( 61/0262) لالسرتاتيجية
 .للقطاع املستدامة التنمية يف املسامهة طموحات إىل

ما تبنته سياسات ميكن اتباعها لتحقيق  أيأن االسرتاتيجية مل تتضمن إىل الكراسة أشارت كما 
تتصف  بنودا   فإنه تضمن ،لسياسات االستثمار بصورة عامة فردت جزءا  أوعندما  من أهداف.

 دون التطرق للقطاعات املختلفة. فضل لالستثمارأىل هتيئة مناخ إ أساسا   ابلعمومية هتدف
 .تعقيدا   ازدادت املختلفة جبوانبهأن حالة االستثمار يف قطاع الزراعة الكراسة أوضحت كذلك 

أن معدل االستثمار من الناتج احمللى للقطاع املنفذ يف العام السابق لبداية  مع اإلشارة إىل
 التايلثلث املعدل املستهدف يف العام  حوايليشكل سوى  مبا ال %5 حوايلاالسرتاتيجية بلغ 

عام  حبلول استهدفته االسرتاتيجية الذي، ومخس املعدل (له مباشرة )بداية االسرتاتيجية
 .مع عدم وجود حلول إلجياد مصادر متويل تتناسب مع هذه الطموحات، 0202

ثمارية مناسبة است سياسةتساهم يف تبىن  اليت ميكن أن االقرتاحات ويف اخلتام، مت تقدمي بعض
عند حتديث هذه  تتواكب مع طموحات اسرتاتيجية التنمية املستدامة لقطاع الزراعة

: كيفية ختصيص االستثمارات للربامج هي ةوانب ثالثاالقرتاحات جبهذه  االسرتاتيجية. وتتصل
ييم االستثمار، ومتابعة وتق امتويل هذحتفيز االستثمار يف قطاع الزراعة و  ساليبأ واملشروعات،

 .االستثمارات املعتمدة يف اخلطط املختلفة تنفيذ


