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النشاط    الموارد يقوم  اهم  المتاحة، ويعد موردي االرض والمياه  البيئية  الموارد  االقتصادي على استغالل 

وتمثلت المشكلة البحثية في انخفاض نسبة مساهمه ،   البيئية التي تساهم بشكل رئيسي في النشاط الزراعي

% من 12,4يمثل نحو  مليار دوالر    17,51الناتج الزراعي في الناتج المحلى المصري حيث بلغ حوالى  

، بالرغم مما شهدته اآلونة االخيرة من العمل نحو تحقيق التنمية الزراعية  2019عام  إجمالي الناتج المحلى

المستدامة والتي من اهم دعائمها التحول نحو االقتصاد االخضر ، واستهدف البحث بصفة اساسيه دراسة  

ادور االقتصاد االخضر فى تحقيق اهداف استراتيجي المستدامة،  ة  الزراعية  الدراسة في    عتمدتوالتنمية 

المنشورة وغير المنشورة. واوضحت النتائج ضرورة العمل على رفع  ه  ق أهدافها على البيانات الثانويتحقي

للناتج  النمو  معدل  ان  تبين  حيث  العام  النمو  معدل  مع  ليتوافق  المصري  الزراعي  القطاع  اداء  معدالت 

الذي قدر بنحو  % وه4,5الزراعي بلغ نحو   القومي  ينخفض عن نظيرة  . وبدراسة  2019عام    %6,1و 

مؤشرات قياس التنمية الزراعية المستدامة في مصر تبين من دراسة تطور عدد السكان الذين يعانون من 

عدد السكان   مؤشر  % من المتوسط السنوي، وبدراسة تطور3نقص التغذية انه اتخذ معدل نمو بلغ نحو  

وبالنسبة لمؤشر كفاءة  % ،  6,5بين انه ازداد بمعدل نمو سنوي معنوي احصائيا بلغ نحو  تحت خط الفقر ت

% في كفاءة  2,3قد اشارت النتائج الى الى ان قطاع الزراعة المصري قد حقق زياده بنسبة  استخدام المياه  

المياه خالل   الكربون مؤشر  بدراسة تطور    ، و(2019-2007)فترة  الاستخدام  اكسيد  ثاني  انبعاثات غاز 

اتجاها تناقصيا بمعدل انخفاض سنوي معنوي احصائيا   تبين انه اتخذالناتج عن القطاع الزراعي في مصر  

نحو   ما  12,7بلغ  وان  الزراعي  القطاع  من  المنبعثة  السامه  الغازات  انخفاض  يوضح  المؤشر  وهذا   .%

اجرا الدولة من  اثتتخذه  له  البيئة  لحماية  إيجابيءات  اجمالر  ف  ي، وبدراسة تطور  تبين  يالفاقد  ه ان  المياه 

 الدراسة. خالل فترة  %10,9بمعدل تناقص معنوي احصائيا بلغ نحو  انخفض

كمية  من  كل  زيادة  أن  إلى  الزراعي  الناتج  على  البيئية  المتغيرات  ألثر  القياسي  التقدير  نتائج  وتشير 

% قد تؤدى إلى زيادة في قيمة الناتج الزراعي  10الزراعة بنحو    المبيدات وكمية االسمدة المستخدمة في

وكمية   0,66%،  5,1بنحو   الزراعية،  االراضي  علي  التعديات  من  لكل  السلبي  االثر  تبين  حين  في   %

بنسبة   منهم  كل  زيادة  ان  حيث  المياه  في  بنحو   10الفاقد  الزراعي  الناتج  قيمة  انخفاض  الي  تؤدي   %

2,2 ،%4,83 .% 
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 Economic activity is based on the exploitation of available environmental 

resources. Land and water suppliers are the most important environmental 

resources that contribute mainly to agricultural activity. The research problem was 

represented in the low percentage of agricultural production’s contribution to the 

Egyptian GDP, which amounted to about 17.51 billion dollars, representing about 

12.4 % of GDP, despite the recent work towards achieving sustainable agricultural 

development, one of the most important pillars of which is the shift towards a green 

economy. The research aimed mainly to study the role of the green economy in 

achieving the goals of the sustainable agricultural development strategy, In 

achieving its objectives, the study relied on published and unpublished secondary 

data. The results indicated the need to work on raising the performance rates of the 

Egyptian agricultural sector to match the general growth rate, as it was found that 

the growth rate of agricultural output reached about 4.5%, which is lower than its 

national counterpart, which was estimated at 6.1%. By studying indicators 

measuring sustainable agricultural development in Egypt, it was found from 

studying the development of the population suffering from undernourishment that it 

took a growth rate of about 3% of the annual average, and by studying the 

development of the population below the poverty line, it was found that it increased 

at a statistically significant annual growth rate of about 6, 5%, and the results 

indicated that the Egyptian agricultural sector achieved a 2.3% increase in water 

use efficiency during the study period ,The results of the standard assessment of the 

impact of environmental variables on agricultural output indicate that an increase in 

the amount of pesticides and the amount of fertilizers used in agriculture by about 

10% may lead to an increase in the value of agricultural output by about 5.1% and 

0.66%, while the negative impact of each of Encroachments on agricultural lands, 

and the amount of water losses, as an increase in each of them by 10% leads to a 

decrease in the value of agricultural output by about 2.2%, 4.83%. 
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 مقدمة :

هناك عالقة تبادلية قوية بين االقتصاد والبيئة، وهذه العالقة أساسية لعمل واستمرار كل منهما فاالقتصاد يتواجد عادة ضمن  

البيئي الكلى، الموائمة  االقتصاد  القائمين علي  و يعتمد    (2020)امال،نظام ديناميكي ومفتوح يمثل جزءاً من النظام  لتوفير بدراسة 

ال البشرية  الطبيعيةاالحتياجات  الموارد  على  الموارد  النادرة  متزايدة  استغالل  على  االولي  بالدرجة  يقوم  االقتصادي  فالنشاط   ،
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 محمد مهنى وياسمين عماد الدين                  714-696                  2022 ، 3العدد ،  32  ، مجلد المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
10.21608/meae.2022.152762.1077 

698 
 

، ويعد موردي االرض والمياه اهم الموارد البيئية التي تساهم بشكل رئيسي في النشاط االقتصادي الزراعي (2016)حنان،المتاحة

نشرة الموارد )    2019  عامفي  مليار متر مكعب من المياه    45,6نحو    تستهلكمليون فدان    9,3حيث بلغت المساحة المنزرعة نحو  

والري،   البيئة  ،    ( 2019المائية  المواردلمصدر  الطبيعية  وتمثل  العمليات    ،هذه  مخلفات  تصريف  فيه  يتم  الذي  الوسط  تمثل  كما 

بقدرة ذاتية على التخلص من هذه المخلفات إذا كانت االقتصادية المختلفة سواء كانت انتاجية أو استهالكية، وعادة ما تتمتع البيئة  

 .هذه المخلفات عند مستويات معقولة من التلوث

البيئة كتحسين نوعيتها ومن ثم فإن أي ضرر يلحق بالبيئة   كما تعتمد البيئة على االقتصاد لتوفير االمكانيات الالزمة لحماية 

لى هذه الموارد وبالتالي على مستوي النشاط االقتصادي، و بالتالي يعتمد وجود  نتيجة سوء استخدام الموارد أو تلويثها يؤثر سلباً ع

النشاط االقتصادي وقدرته على النمو و االستمرار على قدرة النظام البيئي على توفير الموارد ، وعلى الجانب االخر يفرض النظام 

ملوثا الضغوط مثل  البيئة مجموعة من  المختلفة على  بأنشطته  الحراري، االقتصادي  االحتباس  والتربة وغازات  الهواء والماء  ت 

الطبيعية غير   الموارد  واستهالك  الحية،  الكائنات  انقراض  واحتمال  األيكولوجي  االستنزاف  االوزون،  متجددة، المستنزفات طبقة 

 .النفايات الصلبة والنفايات الخطرة

اآلونة االخيرة الي تحقيق التنمية المستدامة والتي من اهم دعائمها التحول نحو االقتصاد    فيتسعي مصر    المشكلة البحثية:

الصنا وقطاع  النقل،  وقطاع  الطاقة،  كقطاع  المختلفة  القطاعات  في  ان االخضر  من  وبالرغم  الزراعة،  وقطاع  القطاع   عة  تحول 

المستدامة اال انه لوحظ انخفاض نسبة مساهمه الناتج الزراعي   الزراعي نحو االقتصاد االخضر يشكل دوراً هاماً في تحقيق التنمية

كما اتضح انخفاض    ،% من إجمالي الناتج المحلى12,4مليار دوالر يمثل نحو    17,51في الناتج المحلى المصري حيث بلغ حوالى  

االستثمار الموجه لهذا القطاع   % وانخفاض نسبة1,18نسبة االنفاق على القطاع الزراعي بالنسبة لإلنفاق القومي حيث بلغت نحو  

وهذا ما يترتب عليه تزايد عدد السكان تحت خط الفقر حيث بلغ ،  (2019،بيانات البنك الدولي)  2019% عام  2,7حيث بلغت نحو  

نحو    29,14حوالى   بلغت  والتي  الزراعية  الواردات  قيمة  وتزايد  نسمه  دوال  15749مليون  )مليون  لألغذية ر  الفاو  منظمة 

القطاع والعمل على االستخدام المستدام للموارد الزراعية  (،  والزراعية   مما يستدعى ضرورة دراسة المؤشرات االقتصادية لهذا 

والمياه في الزراعة، وتحسين نظم   ورفع كفاءة استخدام موردي االرض  الطبيعية والتركيز علي اساليب االدارة الزراعية الحديثة

الصرف وذلك بهدف الري   استخدام مياه  للمياه واعادة  استهالكا  االقل  الزراعات  المحصولي لصالح  التركيب  والصرف، وتعديل 

 تحقيق التنمية الريفية واالمن الغذائي والزراعة المستدامة. 

 هدف البحث : 

الزراعية المستدامة من خالل    يهدف البحث بصفة اساسيه دراسة دور االقتصاد االخضر فى تحقيق اهداف استراتيجية التنمية

 :مجموعة من االهداف الثانوية والتي تمثلت في كل من

على تحقيق استراتيجية التنمية الزراعية    الدولةتعبر عن قدرة    والتيدراسة اهم المؤشرات االقتصادية على المستوى القومي   -1

   .2030المستدامة 

التنمية الزراعية    -2 المستدامة والتحول نحو االقتصاد االخضر، من خالل اقتراح بعض المؤشرات التي تحليل اداء مؤشرات 

 .يمكن االعتماد عليها للوقوف على الوضع الراهن للتحول نحو االقتصاد االخضر

  .دراسة الكفاءة االقتصادية الستخدام موردي االرض والمياه  -3

 .مصردراسة وتقدير مؤشرات قياس التنمية الزراعية المستدامة في  -4

 .دراسة اثر المتغيرات البيئية على الناتج الزراعي -5

 :البيانات الطريقة البحثية ومصادر

أهدافه  البحث  اعتمد المصادر الرسمية  في تحقيق  المنشورة من  المنشورة وغير  الثانوية  البيانات  الزراعة    ،على  ومنها وزارة 

األراضي االقتصادية  واستصالح  الشئون  العامة نشرات  و  قطاع  للتعبئة  المركزي  الجهاز  الغذائي،  والميزان  الزراعي  االقتصاد 

وبيانات نشرات الكتاب االحصائي السنوي وحركة االنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لالستهالك من السلع الزراعية،    واإلحصاء



 

 محمد مهنى وياسمين عماد الدين                  714-696                  2022 ، 3العدد ،  32  ، مجلد المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
10.21608/meae.2022.152762.1077 

699 
 

( العالمية  والزراعة  األغذية  االلكترونيةFAOمنظمة  بالمواقع  االستعانة  تم  كما  )االنترنت(،   (،  الدولية  المعلومات  شبكة  علي 

فقد تم االعتماد علي المنهج   البحثتحقيقا ألهداف  و  باإلضافة الي مختلف الكتب والمراجع العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة.

الدراسة، واالسلوب االس المختلفة والمتعلقة بموضوع  المتغيرات  التحليل االقتصادي لحصر وجمع  تنباطي لمعرفة االستقرائي في 

المئوية  النسب  في  والمتمثلة  الوصفي  التحليل  واساليب  أدوات  علي  االعتماد  تم  كما  واالقتصادية،  اإلنتاجية  المؤشرات  وضع 

بعض المؤشرات االقتصادية، كما تم االعتماد   وحساب،  النسبي  والمتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري، ومعامل االختالف 

القياسي واإلحصائي والمتمثلة في طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير معادالت االتجاه الزمني العام في اسلوب التحليل  علي  

(، وأقل T , Fالصور المختلفة للمتغيرات االقتصادية موضع الدراسة واختيار أفضلها وفقا لقيمة معامل التحديد ومعنوية اختبار )

 ( الخطأ  مربعات  لمتوسط  وكذلكMSEقيمة   . للفجوات   (  الذاتي  االنحدار  نموذج  باستخدام  المشترك  التكامل  منهجية  استخدام  تم 

 (. ARDL)الزمنية الموزعة المتباطئة 

 االطار النظري للبحث 

البيئة   احترام  أساس  على  يقوم  الخضراء  التنمية  على  يعتمد  اقتصاد  بأنه  االخضر  االقتصاد  ترشيد يعرف  في  تتمثل    والتي 

مع الحفاظ علي البيئة بدون تلوث او في حدود المسموح به   فهو يستخدم الموارد والطاقات استخداما أمثلاستخدام الموارد الطبيعية،  

يحافظ عليها دون اي مساهمة في حدوث انبعاثات تؤثر سلبا على البيئة واالنسان،  أي  ،  (2020لغني،)عبد اللحفاظ علي بيئة نظيفة

وتعزيز فرص العمل والتنمية المستدامة. ويرتكز مفهوم االقتصاد االخضر على إعادة تشكيل وتصويب االنشطة االقتصادية لتكون  

 .ا نحو التنمية المستدامةأكثر مساندة للبيئة والتنمية االجتماعية بحيث يشكل طريق

بأنها التنمية الزراعية التي تحافظ علي الموارد الطبيعية وتحميها وتسمح   (2021محمد،  )  وتعرف التنمية الزراعية المستدامة

في نفس الوقت بنمو اقتصادي علي المدي الطويل، كما تعرف علي انها قدرة النظام الزراعي علي الحفاظ علي انتاجه عبر الزمن 

 .(2017)نفادي،تحت تأثير الضغوطات االقتصادية والزراعية

ادارة بانه  يعرف  والمؤسسي  كما  التقني  التغير  الي  والتهيئة  الطبيعية  الموارد  قاعدة  االحتياجات    ،وصيانة  تحقيق  يضمن  بما 

للنبات والحيوان كما   ،االنسانية بصورة مستمرة لألجيال الحالية والمستقبلية التنمية تصون االرض والمياه والتنوع الوراثي  وهذه 

 ( 2007)تقرير التنمية الريفية لألمم المتحدة، هتطبيق اقتصاديا ومقبولة اجتماعيانها غير ضارة بيئيا ومناسبة فنيا وقابلة لل

 : (2017)هند و آخرون،و تتمثل حوافز االنتقال لالقتصاد االخضر في االتي

المنتجات الزراعية في تحقيق معدالت نمو اعلي للقطاع الزراعي: وذلك ما يمكن تحقيقه من خالل زيادة القدرة التنافسية للعديد من    -

 .االسواق الدولية، والتحسن النسبي في معدالت التصنيع الزراعي، وتحسين مستويات دخول المزارعين

الفقر و ذلك عن   - الريفية: حيث أن االقتصاد األخضر يساهم في تخفيف  المناطق  الفقر في  الريفية بهدف تخفيف  بالتنمية  االهتمام 

د الطبيعية و األنظمة األيكولوجية و ذلك سوف يحقق المنافع من رأس المال الطبيعي و نستطيع ان طريق اإلدارة الحكيمة للموار

 .نوصلها الي الفقراء

كبير   - بقدر  يخفض  أن  يمكن  استخدامها  و  المياه  كفاءة  تحسين  أن  حيث  ترشيدها:  في  االجتهاد  و  تلويثها  وعدم  بالمياه  االهتمام 

ل علي المياه سوف يساهم في توفير المياه الجوفية داخل اآلبار و أيضا الحفاظ علي المياه استهالكها كما أن تحسن طرق الحصو

 .السطحية

التصدي لمشكلة النفايات الصلبة وحرق المخلفات الزراعية: حيث أن االستخدام المركز لألسمدة في الزراعية والتي تتسرب الي   -

المخلفات الزراعية بحرقها يتسبب في زيادة االنبعاثات وما له من اثر سلبي علي المياه تؤدي الي تلوث المياه و كذلك التخلص من  

السامة االنبعاثات  من  والتقليل  البيئة  نظافة  الي  تؤدي  سوف  تدويرها  طريق  عن  جيدة  بصورة  منها  التخلص  تم  أذا  لكن  ، البيئة 

 باإلضافة الي خلق فرص عمل ورفع مستويات الدخول لألسر الريفية.

علي زيادة االستثمارات المستدامة في مجال الطاقة وإجراءات رفع كفاءة الطاقة: حيث النقلة الي االقتصاد األخضر سوف العمل    -

% من الناتج 2تؤدي الي تخفيض ملحوظ في انبعاثات غازات االحتباس الحراري، ففي المخطط االستثماري الذي يستثمر فيه نسبة  

ن االقتصاد األخضر يخصص أكثر من نصف مقدار ذلك االستثمار لزيادة كفاءة استخدام المحلي اإلجمالي في قطاعات رئيسية م
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% في كثافة استخدام 36النتيجة هي تحقيق خفض بنسبة قدرها  المتجددة و  الجديدة  الطاقة و توسيع اإلنتاج و استخدام موارد الطاقة

 الطاقة علي الصعيد العالمي. 

 النتائج والمناقشة

 .التنمية المستدامة فى مصرتحليل اداء مؤشرات  -اولا 

من جدول رقم  تبين     2019-2007بدراسة تطور الدخل القومي وقيمة خدمة الدين خالل الفترة    :الدخل القومي والدين العام -أ
تراوح  (  1) المصري  القومي  الدخل  نحو  قيمته  ان  بلغ  أدنى  حد  عام    131,62بين  دوالر  نح2007مليار  بلغ  أقصى  وحد  و   ، 

مليار دوالر وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام للدخل القومي   253,88وبمتوسط بلغ حوالى    2018مليار دوالر عام    343,43
كما تشير قيمة معامل االختالف والتي   ، %6.2تبين انه اتخذ اتجاهًا عامًا متزايدًا بمعدل نمو سنوي معنوي إحصائيًا قدر بنحو  

 .لدخل القومي خالل فترة الدراسةا ختالف النسبي في متوسطاال% الى  29,6بلغت نحو 
،   2007مليار دوالر عام  3تبين انها تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو   نفس الفترةخدمة الدين العام خالل قيمة وبدراسة تطور 

مليار دوالر وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام  5,06وبمتوسط بلغ حوالى  2018مليار دوالر عام  10,99وحد أقصى بلغ نحو  
% كما تشير قيمة معامل  10حصائيًا قدر بنحو  اتجاهًا عامًا متزايدًا بمعدل نمو سنوي معنوي إ  تاتخذ   خدمة الدين العام  نتبين ا

نسبة خدمة  كما تبين ان    .النسبي لخدمة الدين العام خالل فترة الدراسة  التشتت% الى  50,55والتي بلغت نحو    النسبي  االختالف
% 3,2بلغ نحو    وحد اقصي   2015،  2012،2013عام  في  %  1,2بلغ نحو  الدين العام من الدخل القومي تراوحت بين حد ادني  

 خالل فترة الدراسة.  .%1,98، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 2018عام في 
 . 2019-2007خالل الفترة   المصري الدخل القومي و الدين العام مؤشرات(: 1جدول رقم )

 الحد األقصى  الحد األدنى  المتغير 
  المتوسط

 السنوي 

الختالف  معامل   

%   

النمو معدل   

% 

خدمة الدين   نسبة  

     %  من الدخل القومي

 الدخل القومي 

( )مليار دوالر   
131,62 343,43 253,88 29,6 6,2 % ــ    ــ

 الدين العام 

( )مليار دوالر   
3 10,99 5,06 50,55 10 %  3,20 

 . / https://data.albankaldawli.orgموقع بيانات البنك الدولي،  تحليل بياناتنتائج ال :المصدر

بين حد أدنى بلغ نحو    ت قيمتهان الناتج القومي المصري تراوح(  2من جدول رقم )تبين    الناتج المحلي والناتج الزراعي:  -ب
مليار   255,45وبمتوسط بلغ حوالى    2019مليار دوالر عام    363,07وحد أقصى بلغ نحو     ،2007مليار دوالر عام    130,44

ر دوالر وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام للناتج القومي تبين انه اتخذ اتجاهًا عامًا متزايدًا بمعدل نمو سنوي معنوي إحصائيًا قد
االختالف%،  6,1بنحو   معامل  قيمة  تشير  التش  كما  ان  بلغت  الي  الدراسة  سنوات  بين  النسبي  فت27,19نحو  تت  خالل  ة ر % 

، وحد أقصى بلغ نحو  2007مليار دوالر عام    17,51بين حد أدنى بلغ نحو  ت قيمتهالدراسة. كما تبين ان الناتج الزراعي تراوح
زمنى العام للناتج الزراعي تبين مليار دوالر وبتقدير معادلة االتجاه ال  30,39وبمتوسط بلغ حوالى    2019مليار دوالر عام   40,12

% كما تشير قيمة معامل االختالف والتي بلغت 4,5انه اتخذ اتجاهًا عامًا متزايدًا بمعدل نمو سنوي معنوي إحصائيًا قدر بنحو  
المصري  22,58نحو   المحلى  للناتج  النمو  الدراسة كما يتضح زيادة معدل  فترة  الزراعي خالل  للناتج  النسبي  الثبات  الى  عن % 

وهذا ما يستدعى ضرورة العمل على رفع معدالت اداء القطاع الزراعي المصري ليتوافق   %،  1,6يره الزراعي بنسبة بلغت نحو  نظ
مع معدل النمو العام ونظرا لما يمثله قطاع الزراعة من أهمية بالنسبة لالقتصاد المصري حيث بلغت االهمية النسبية للناتج الزراعي 

الدراسة   ادنى بلغ نحو  12,4  نحوخالل فترة  كما    2011% عام  13,87، وحد اقصى بلغ نحو  2019% عام  11,05% بحد 
 . 2011االهمية النسبية فيما بعد عام   فييتضح وجود انخفاض 
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 .2019-2007الناتج المحلى والناتج الزراعي المصري خالل الفترة   قيمة(:  2جدول رقم )

 الحد األقصى  الحد األدنى  المتغير 
  المتوسط

 السنوي 

الختالف  معامل   

  % 

النمو معدل   

% 

% للناتج الزراعي من  

 الناتج المحلي 

 الناتج المحلي 

)مليار دوالر(    
130,44 363,07 255,45 27,19 6,1 %  ــــ 

الزراعي الناتج   

   )مليار دوالر(
17,51 40,12 30,39 22,58 4,5 %  12,4 

 . / https://data.albankaldawli.orgموقع بيانات البنك الدولي،  تحليل بياناتنتائج ال: المصدر

 

 . 2019-2007خالل الفترة   المصري الزراعيتطور الناتج المحلى والناتج (: 1شكل رقم )

 
 . / https://data.albankaldawli.orgموقع بيانات البنك الدولي،  تحليل بياناتنتائج ال: المصدر

وذلك على  لتقدير هذا االثر   معادله ( تم صياغة  2019-2007خالل الفترة )وبدراسة اثر الناتج الزراعي علي الناتج المحلي   
 النحو التالي: 

LY= 0.595 +1.16 LX        

                                                 (*10.46 (*  )4.13   ) 

R2=0.943         f=83.23*     DW=1.65   Coint Eq(-1) = -0.815 

 حيث أن: 

LY  :.تشير الى لوغاريتم الناتج المحلي 
 LX : تشير الى لوغاريتم الناتج الزراعي . 

 %. 1األرقام بين القوسين تشير إلى قيمة )ت( المحسوبة.  * معنوي عند مستوى معنوية  -

وهي أكبر من نظيرتها الجدولية   83,23إحصائيا، إذ أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت نحو    ةمعنوي تبين انها  المعادلة  وبتقدير  
ترجع   الناتج المحلي% من التغيرات الحادثة في قيمة  94,3%، كما تشير قيمة معامل التحديد إلى أن نحو  1عند مستوى المعنوية  

وبالتالي على انه ال يوجد ارتباط ذاتي    1,65بالنموذج، ودلت قيمة داربن واتسون والتي بلغت نحو    قيمة الناتج الزراعي   للتغير في
 .ةالمقدر   المعادلةيمكن قبول نتيجة 

% قد يؤدى إلى زيادة في قيمة 10بنحو    الناتج الزراعي المصري تغيرًا في قيمة    أيأن    ةالمقدر   المعادلة نتائج    كما تبين من 
%. وقد تبين وجود 1، وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لتلك المتغيرات عند مستوي المعنوية    %11,6بنحو    المصري   المحلي الناتج  

( نموذج  باستخدام  المقدر  النموذج  متغيرات  بين  مشترك  تكامل  قيمة  ARDLعالقة  بلغت  حيث   )(  F   الختبار اإلحصائية( 
(Bound Test نحو )1عنوية وهي اكبر من الحد األعلى لنظيرتها عند مستوي الم 27,98  .% 
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من جدول  تبين    2019-2007بدراسة تطور االستثمار القومي والزراعي خالل الفترة  :  االستثمار القومي واالستثمار الزراعي -ج
مليار    55,01، وحد أقصى بلغ نحو  2007مليار دوالر عام    27,54ان االستثمار القومي تراوح بين حد أدنى بلغ نحو  (  3رقم )

مليار دوالر وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لالستثمار القومي تبين عدم ثبوت   38,46بلغ حوالى  وبمتوسط    2018دوالر عام  
 .المعنوية االحصائية للنموذج المقدر

مليار    0,78تبين انها تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو      2019  -2007االستثمار الزراعي خالل الفترة  قيمة  وبدراسة تطور  
قيمة   بلغتكما  مليار دوالر.    1,23وبمتوسط بلغ حوالى   2018مليار دوالر عام    1,51،  وحد أقصى بلغ نحو   2007دوالر عام  

االختالف   الدراسة.19,19نحو  معامل  فترة  المعنوية االحصائية وبتقدير م  % خالل  ثبوت  تبين عدم  العام  الزمنى  االتجاه  عادلة 
ضرورة العمل على زيادة نسبة االنفاق الزراعي من  االنفاق القومي حيث اتضح انها تراوحت بين   يللنموذج المقدر، وهذا ما يستعد

 كما %    1,75ط بلغ حوالى  وبمتوس  2007% عام    2,39،  وحد أقصى بلغ نحو  2019% عام    1,18بين حد أدنى بلغ نحو   
 %. 4,7اتضح انها تتناقص سنويًا بمعدل تناقص سنوي معنوي احصائيًا قدر بنحو 

و   بلغت الزراعي،  االستثمار  ااالستثمار    نسبةنسبة  نحو    األخرى لقطاعات  في  القومي  االستثمار  اجمالي  %،  3,20من 
 . كمتوسط خالل فترة الدراسة % علي الترتيب96,80

 . 2019-2007خالل الفترة  المصري الستثمار القومي والستثمار الزراعي قيمة(: 3جدول رقم )

 

 الحد األقصى  الحد األدنى  المتغير 
المتوسط  
 السنوي

الختالف   معامل  

 % 

 معدل النمو 

 % 

 % 
 الستثمار القومي 

 الستثمار القومي 
 )مليار دولر( 

ــ  17,58 38,46 55,01 27,54 ــ  ــــ  ــ

 الزراعي الستثمار 
 )مليار دولر( 

0,78 1,51 1,23 19,19  __ 3,20 

 الستثمار في القطاعات األخرى
 )مليار دولر( 

26,12 53,54 37,23 17,97 2,2 % 96,80 

 . / https://data.albankaldawli.orgنتائج التحليل بيانات موقع بيانات البنك الدولي، المصدر: 
 . 2019-2007ي المصري خالل الفترة والستثمار الزراعالستثمار القومي (: 2الشكل رقم )

 
 . / https://data.albankaldawli.orgنتائج التحليل بيانات موقع بيانات البنك الدولي، المصدر: 

 الزراعية المصرية: والصادرات تنافسية الصادرات الكلية  -د
  2019-2007نمو الصادرات الكلية والزراعية المصرية خالل الفترة    معدلبدراسة  :  الصادرات الكلية والصادرات الزراعية -1

،  وحد أقصى بلغ 2007دوالر عام    مليار  16,18الصادرات الكلية تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو  قيمة ان  (  4من جدول رقم )تبين  

للصادرات   مليار  26,29متوسط بلغ حوالى  وب  2011دوالر عام    مليار  31,55نحو    العام  الزمنى  دوالر وبتقدير معادلة االتجاه 

% الى 15,93الكلية تبين عدم ثبوت المعنوية االحصائية لها خالل فترة الدراسة، كما تشير قيمة معامل االختالف والتي بلغت نحو  

دوالر   مليار  1,56بين حد أدنى بلغ  الثبات النسبي للصادرات الكلية خالل فترة الدراسة. كما تبين ان الصادرات الزراعية تراوحت  

مليار دوالر وبتقدير معادلة االتجاه   3,13وبمتوسط بلغ حوالى    2019عام    دوالرمليار    5,45، وحد أقصى بلغ نحو  2007عام  

كما تشير %  7,2الزمنى العام للصادرات الزراعية تبين انه اتخذ اتجاهاً عاماً متزايداً بمعدل نمو سنوي معنوي إحصائياً قدر بنحو  
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بلغت نحو   االختالف والتي  . وهذا ما يوضح 28,62قيمة معامل  الدراسة  فترة  الزراعية خالل  للصادرات  النسبي  الثبات  الى   %

 قدرة القطاع الزراعي المصري علي العمل في دعم الصادرات الكلية المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.  

 . 2019-2007الصادرات الزراعية خالل الفترة (: تطور الصادرات الكلية، و4جدول رقم )
 

 الحد األقصى  الحد األدنى  المتغير 
  المتوسط
 السنوي 

  معامل 

 الختالف 

  % 

معدل  

 النمو 

% 

من   %

الناتج  
 المحلى 

% من  
الناتج  
 الزراعي 

الصادرات  
الزراعية %  

 الصادرات الكلية 

 الصادرات الكلية 
 (مليار دولر )

180,16  55,31  26,29  15,93 1,9% 10,55 - - 

الصادرات  
 الزراعية 

 )مليار دولر( 

 15,09 13,22 ـــ 1,7% 28,62 13, 4 5,45 1,56

  https://www.trademap.orgبيانات موقع ل اإلحصائي نتائج التحليل  : المصدر

. 2019-2007الزراعية خالل الفترة (: تطور الصادرات الكلية، والصادرات 3شكل رقم )

 

 https://www.trademap.orgنتائج التحليل اإلحصائي لبيانات موقع   المصدر:

الزراعية -2 والواردات  الكلية  الكلية و   بدراسة معدل:  الواردات  الواردات  الفترة  الواردات  نمو  المصرية خالل     2019-2007الزراعية 
،  وحد أقصى بلغ 2007مليار دوالر عام  27,05الواردات الكلية تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو قيمة ان ( 5من جدول رقم )تبين 

  للواردات وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام  مليار دوالر،    63,24وبمتوسط بلغ حوالى    2011مليار دوالر عام    82,44نحو   
، كما تشير قيمة معامل االختالف   %6,3إحصائيًا قدر بنحو    معنوي   سنوي ًا متزايدًا بمعدل نمو  اتجاهًا عام  تتبين انه اتخذ  الكلية

الواردات الزراعية بين حد    في حين تراوحت قيمةخالل فترة الدراسة.    الكلية% الى الثبات النسبي للواردات  24,12والتي بلغت نحو  
 12,45وبمتوسط بلغ حوالى    2019دوالر عام    مليار  15,75حو  ، وحد أقصى بلغ ن2007دوالر عام    مليار  6,29أدنى بلغ  

معنوي   مليار نمو سنوي  بمعدل  متزايدًا  اتجاهًا عامًا  اتخذ  انه  تبين  الزراعية  للواردات  العام  الزمنى  االتجاه  معادلة  وبتقدير  دوالر 
الزراعية خالل    للوارداتثبات النسبي  % الى ال22,94% كما تشير قيمة معامل االختالف والتي بلغت نحو  5إحصائيًا قدر بنحو  

فترة الدراسة، وهذا ما يوضح قدرة القطاع الزراعي المصري علي العمل في دعم الصادرات الكلية المصرية بهدف تحقيق التنمية 
 المستدامة.   

 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

% الصادرات الزراعية من الناتج الزراعي

الصادرات الزراعية من الصادرات الكلية%   

https://www.trademap.org/


 

 محمد مهنى وياسمين عماد الدين                  714-696                  2022 ، 3العدد ،  32  ، مجلد المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
10.21608/meae.2022.152762.1077 

704 
 

 . 2019-2007الواردات الكلية، والواردات الزراعية خالل الفترة  قيمة(: 5جدول رقم )

 المتغير 
الحد  
 األدنى 

الحد  
 األقصى 

  المتوسط
 السنوي 

  معامل 

 الختالف 

  % 

النمو معدل   

% 

% من الناتج  
 المحلى 

% من  
الناتج  
 الزراعي 

الواردات  
الزراعية % من  
 الواردات الكلية 

 الواردات الكلية 
 )مليار دولر(  

27,05 82,44 63,24 24,12 6,3 % 24,83 - - 

 الواردات الزراعية 
 )مليار دولر(  

 19,79 40,81 ـــ % 5 22,94 12,45 15,75 6,29

 .  https://www.trademap.orgبيانات موقع ل اإلحصائي نتائج التحليل  : المصدر

 . 2019-2007الكلية، والواردات الزراعية خالل الفترة (: تطور الواردات 4شكل رقم )

 

 .  https://www.trademap.orgنتائج التحليل اإلحصائي لبيانات موقع : المصدر

 معدل التغطية الكلي والزراعي  -3
%  42,49  بنحو  انه قدر للتجارة الخارجية(  6من جدول رقم )وبدراسة معدل التغطية الكلي والزراعي خالل فترة الدراسة تبين  

، في حين بلغ نظيرة للتجارة الزراعية نحو  2007% عام  59,81، وحد اقصي بلغ نحو  2015% عام  29,54بحد ادني بلغ نحو  
. ويتضح من هذا زيادة معدل تغطية 2009% عام  50,34قصي بلغ نحو  ، وحد ا2008% عام  24،31% بحد ادني  32,40

التجارة الخارجية الكلية عن نظيره للتجارة الزراعية وهذا ما يستدعي ضرورة زيادة قيمة الصادرات الزراعية وخفض قيمة الواردات 
للتجار  التغطية  معدل  زيادة  علي  للعمل  قطاع  ةالزراعية  يمثله  لما  الزراعية  لالقتصاد   الخارجية  بالنسبة  بالغة  اهمية  من  الزراعة 

 القومي.
 معدل التبعية االقتصادية   -4

%  24,83انه قدر للتجارة الخارجية بنحو  (  6من جدول رقم )وبدراسة معدل التبعية الكلي والزراعي خالل فترة الدراسة تبين  
ي حين بلغ نظيرة للتجارة الزراعية نحو  ، ف2018% عام  33,02، وحد اقصي بلغ نحو  2007% عام  20,74بحد ادني بلغ نحو  

. ويتضح زيادة معدل التبعية في قطاع 2018% عام  50,75، وحد اقصي بلغ نحو  2016% عام  30,15% بحد ادني  40,81
 ، وهذا يرجع لزيادة نسبة االعتماد علي الخارج في تلبية االحتياجات من السلع الغذائية وخاصة من القمح. الزراعي عن نظيره الكلي
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 درجة المشاركة  -5
% بحد  50,10انه قدر للتجارة الخارجية بنحو  (  6من جدول رقم )وبدراسة درجة المشاركة االقتصادية خالل فترة الدراسة تبين  

بلغ نحو   بلغ نحو  2009% عام  33,03ادني  اقصي  الزراعية نحو 2008% عام  60,88، وحد  للتجارة  بلغ نظيرة  ، في حين 
 .  2015% عام 24,39، وحد اقصي بلغ نحو 2007% عام 25,15% بحد ادني 39,10

 .(: مؤشرات التجارة الخارجية المصرية6جدول رقم )

 السنوي المتوسط األقصى الحد  األدنى الحد  المتغير  المؤشر 

 معدل التغطية 
 6324 8244 2705 التجارة الخارجية الكلية 

 1245 1575 6290 التجارة الزراعية 

 معدل التبعية القتصادية 
 24,83 33,02 20,74 التجارة الخارجية الكلية 

 40,81 50,75 30,15 التجارة الزراعية 

 المشاركة درجة 
 50,10 60,88 33,03 التجارة الخارجية الكلية 

 39,10 54,39 25,15 التجارة الزراعية 

 . https://www.trademap.orgموقع  الصادرات والواردات الكلية والزراعية ، بيانات ل اإلحصائي نتائج التحليل  : المصدر

 . (2019-2007مؤشرات التجارة الخارجية المصرية خالل الفترة )(: 5)رقم شكل 

 

 . https://www.trademap.orgموقع  الصادرات والواردات الكلية والزراعية ، بيانات نتائج التحليل اإلحصائي ل: المصدر

ا   في مصر  التنمية الزراعية المستدامة تحقيق و التحول نحو القتصاد الخضر مؤشرات -ثانيا

الغذاء -1 نقص  من  يعانون  الذين  السكان  استهالكهم    :عدد  يكفي  ال  الذين  السكان  نسبة  تقدير  المؤشر  هذا  من ويعني  المعتاد 
محقق من اهداف ويقيس هذا المؤشر التقدم ال ،الغذاء لتوفير مستويات الطاقة الالزمة للحفاظ علي حياه طبيعية وصحية نشطه

المستدامة) المتحدةالتنمية  الدولة    (،  2021،منظمة االغذية والزراعة االمم  المؤشر وفقا الستراتيجية  الي    2030ويهدف هذا 
 من طوال العام. الجوع وحصول الجميع علي ما يكفيهم من الغذاء اآلالقضاء علي 

المحقق   التطور  تم    فيوللوقوف علي  المؤشر  التغذية  التغير فيدراسة  هذا  يعانون من نقص  الذين  السكان  في مصر    عدد 
، وحد أقصى 2015عام    نسمةمليون    4,1بين حد أدني بلغ نحو    يتراوحإنه    (7من الجدول رقم )   تبينحيث  خالل فترة الدراسة،  
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الزمني العام لتطور   االتجاه. وبتقدير معادلة  نسمةمليون    4,51  ، وبمتوسط سنوي بلغ نحو2019عام    نسمةمليون    5,4بلغ نحو  
نمو سنوي معنوي إحصائيًا عند  عامًا تصاعديًا بمعدل    اتجاهاتبين إنه اتخذ    مصر   في  التغذية  نقص  من  يعانون   الذين   السكان  عدد

المعنوية   بلغ نحو  1مستوي  السنوي،%3  المتوسط  الجوع بحلول عام   % من  القضاء علي  يزيد من صعوبة تحقيق مقصد  مما 
وعاني    2020وهذا ما تم االشارة اليه ايضا علي المستوي العالمي حيث اشارت التقديرات الي ارتفاع هذا المؤشر في عام   ،2030

 .من نقص التغذية  مليون شخص  811ن ما يقرب م

من   في مصر خالل فترة الدراسة، تبين  عدد السكان تحت خط الفقرفي    التغيربدراسة    :معدالت السكان تحت خط الفقرطور  ت -2
، وحد أقصى %19,60بمعدل فقر بلغ نحو    2007عام    مليون نسمة  14,30بين حد أدني بلغ نحو    تراوحإنه    ( 7الجدول رقم )

  23,31  ، ، وبمتوسط سنوي بلغ نحو%32,50بلغ نحو    نموبمعدل    2018،  2017،  2016عام    مليون نسمة  31,29بلغ نحو  
 مصر   في  عدد السكان تحت خط الفقرالزمني العام لتطور    االتجاهوبتقدير معادلة     %.26,86مليون نسمة بمعدل فقر بلغ نحو  

ازداد بمعدل نمو  تبين   انه  المعدل خالل  6,5سنوي معنوي احصائيا بلغ نحو  عدم  العمل علي خفض هذا  % وهذا ما يستدعي 
 . الفترات القادمة وهذا ما يمكن تحقيقه من خالل زيادة االنتاجية الفدانية لألرض ورفع كفاءة انتاجية وحدة المياه للمحاصيل الزراعية

غاز   -3 تطور  :  2coانبعاثات  اكسيد  بدراسة  ثاني  غاز  القطاعات    الكربون انبعاثات  اجمالي  عن  فترة الناتج  خالل  مصر  في 
عام   مليون طن  209,96وحد أقصى بلغ نحو  ،    2007عام    مليون طن  151بين حد أدني بلغ نحو    تتراوح  االدراسة، تبين إنه

انبعاثات غاز ثاني اجمالي  الزمني العام لتطور    االتجاه. وبتقدير معادلة  مليون طن  188,12  ، وبمتوسط سنوي بلغ نحو  2017
   %.2,5سنوي معنوي احصائيا بلغ نحو  نموبمعدل  تازداد اانهتبين  اكسيد الكربون 

 ا في مصر خالل فترة الدراسة، تبين إنهالناتج عن القطاع الزراعي    انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بدراسة تطور    قطاع الزراعة: -
، وبمتوسط   2010عام    مليون طن  8,7وحد أقصى بلغ نحو  ،    2015عام    مليون طن  2,55بين حد أدني بلغ نحو    تتراوح

الناتجة من قطاع   انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون الزمني العام لتطور    االتجاه. وبتقدير معادلة  مليون طن   5,86  سنوي بلغ نحو
انخفاض   يوضحمؤشر  ال. وهذا  %12,7سنوي معنوي احصائيا بلغ نحو    انخفاضل  بمعدانها اتخذت اتجاها تناقصيا  تبين    الزراعة 

  .وان ما تتخذه الدولة من اجراءات لحماية البيئة له اثر إيجابي القطاع الزراعيالغازات السامه المنبعثة من 
% من اجمالي االنبعاثات 1,24بلغ نحو  وبدراسة نسبة االنبعاثات الناتجة عن االنشطة الزراعية تبين انها تراوحت بين حد ادني  

% من اجمالي االنبعاثات خالل فترة 3,25متوسط سنوي بلغ نحو  ب، و 2009% عام  5,17، وحد اقصي بلغ نحو  2016عام  
 . الدراسة

الكربون بدراسة تطور    :األخرى القطاعات   النقل،  الناتج عن    انبعاثات غاز ثاني اكسيد  الكهرباء،  الصناعة، القطاعات األخرى ) 
وحد أقصى بلغ ،  2007عام   مليون طن 143,41بين حد أدني بلغ نحو  تتراوح افي مصر خالل فترة الدراسة، تبين إنه وغيرها(

نحو  2017عام    مليون طن  207,28نحو   بلغ  وبمتوسط سنوي  معادلة  .  مليون طن  182,26  ،  العام    االتجاهوبتقدير  الزمني 
سنوي معنوي احصائيا بلغ   نموبمعدل    تازداد  اانهتبين    من القطاعات االخري   اكسيد الكربون اجمالي انبعاثات غاز ثاني  لتطور  

  %.3نحو 
تعد كفاءة استخدام المياه مجموع كفاءات القطاعات االقتصادية الرئيسية وفًقا لنسبة المياه التي يسحبها  كفاءة استخدام المياه:   -4

للتعبير عن   هذا المؤشر  ممالمؤشر التغييرات في كفاءة استخدام المياه، وقد صكل قطاع على إجمالي عمليات السحب. ويقيس  
زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات وذلك من خالل   .أهداف التنمية المستدامةعلى تحقيق    اثر كفاءة استخدام المياه
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المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين  وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح  
 المياه في القطاعات المختلفة.، وفيما يلى استعراضًا لكفاءة استخدام 2030يعانون من ندرة المياه، بحلول عام 

إنه    (7)   رقم  من جدول  في مصر خالل فترة الدراسة، تبين  كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة بدراسة تطور  قطاع الزراعة:   -
، وبمتوسط 2019في عام    3م/دوالر  0,71، وحد أقصى بلغ نحو  2007في عام    3دوالر/م  0,49بين حد أدني بلغ نحو    تراوح

العام لتطور    االتجاه. وبتقدير معادلة  3م /دوالر  0,58  سنوي بلغ نحو إنه  الزراعة  في  المياه  استخدام  كفاءةالزمني   ت اتخذ  اتبين 
 % من المتوسط السنوي.2,3% بلغ نحو 1تصاعديًا بمعدل نمو سنوي معنوي إحصائيًا عند مستوي المعنوية  عاماً  اتجاها

الصناعة: - الصناعةبدراسة تطور    قطاع  في  المياه  استخدام  تبين من جدول رقم    كفاءة  الدراسة،  إنه  (  7)في مصر خالل فترة 
، 2014في عام    3م/دوالر  مليار  95,65، وحد أقصى بلغ نحو  2017في عام    3دوالر/م  20,14بين حد أدني بلغ نحو    تتراوح

  مصر   في  الزراعة في  المياه استخدام  كفاءةالزمني العام لتطور    االتجاه. وبتقدير معادلة 3م/دوالر  57,86  وبمتوسط سنوي بلغ نحو
   . عدم ثبوت المعنوية االحصائية لها خالل فترة الدراسةتبين 

  ( 7في مصر خالل فترة الدراسة، تبين من جدول رقم )  كفاءة استخدام المياه في قطاع الخدماتبدراسة تطور  قطاع الخدمات:   -
، 2018في عام    3م/دوالر  18,13، وحد أقصى بلغ نحو  2011في عام    3دوالر/م   14,02بين حد أدني بلغ نحو    تتراوح  اإنه

 قطاع الخدمات  في  المياه  استخدام  كفاءةالزمني العام لتطور    تجاهاال. وبتقدير معادلة  3م/دوالر  16,27  وبمتوسط سنوي بلغ نحو
% من  2,2% بلغ نحو  1عامًا تصاعديًا بمعدل نمو سنوي معنوي إحصائيًا عند مستوي المعنوية    اتجاهاتبين إنه اتخذ    مصر  في

 .المتوسط السنوي 
استخدام المياه في مصر خالل فترة الدراسة، تبين من جدول  تطور كفاءة  اجمالي  بدراسة    االجمالي العام لكفاءة استخدام المياه: -

،  2018في عام    3م/دوالر  4,58، وحد أقصى بلغ نحو  2007في عام    3دوالر/م  3بين حد أدني بلغ نحو    تراوحت  اإنه  ( 7رقم )
خدام المياه تبين إنه اتخذ كفاءة استاجمالي  الزمني العام لتطور    االتجاه. وبتقدير معادلة  3م/دوالر  3,96  وبمتوسط سنوي بلغ نحو 

 .% من المتوسط السنوي 3,6% بلغ نحو 1عامًا تصاعديًا بمعدل نمو سنوي معنوي إحصائيًا عند مستوي المعنوية  اتجاها
ان  و  الي  النتائج  في  تشير  المياه  استخدام  أن  اقل  الزراعة  قطاع  كفاءة  يعني  األخرى، وهذا  اإلنتاجية  القطاعات  بالمقارنة مع 

الكلية الستخدام المياه. ولذلك    للدولة عادةالبنية االقتصادية   الكفاءة  تأثيًرا كبيًرا على  زيادة إنتاجية ل  فهناك ضرورة ملحه ما تؤثر 
وقد اشارت النتائج الى ان قطاع الزراعة    ى الزراعة. المياه الزراعية لتحسين كفاءة استخدام المياه، وال سيما في البلدان المعتمدة عل

في حين اشار تقرير منظمة االغذية .  (2019-2007خالل الفترة )في كفاءة استخدام المياه    %2,3بنسبة    المصري قد حقق زياده
  دعي ضرورة اتخاذ كافة مما يست. 2015في كفاءة استخدام المياه منذ عام    %8زيادة بنسبة  شهد    العالمي   قطاع الزراعة  الزراعة ان

وقد شهدت   .المدن والقري خفض فقدان المياه عن طريق معالجة التسربات في شبكات التوزيع داخل  للعمل علي  التدابير المهمة  
علي   فيمصر   االخضر والحفاظ  االقتصاد  نحو  التحول  تتفق مع رؤية  والتي  التدابير  هذه  مثل  اتخاذ  في  تطورا  االخيرة  اآلونة 

 تي من اهمها تبطين الترع بجميع محافظات وقري مصر. الموارد وال
الزراعيوبدراسة   الناتج  علي  الزراعي  القطاع  في  المياه  استخدام  كفاءة  القياسي ألثر  لهذه   التقدير  قياسي  نموذج  تم صياغة 

 ( وذلك على النحو التالي: 2019-2007العالقة خالل الفترة )
LY= = 3.45+ 4.47 LX+ et        

                                                 (*7.36  (*  )23.24   ) 

R2=0.831         F = 54.21*     DW=1.83   
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 حيث أن 
LY .)تشير الى لوغاريتم الناتج الزراعي )مليار جنيه 
LX (. 3تشير الى لوغاريتم كفاءة استخدام المياه )دوالر/ م 

تبين   النموذج  نحو  وبتقدير  بلغت  المحسوبة  قيمة )ف(  أن  إذ  النموذج معنوي إحصائيا،  أكبر من نظيرتها   54,21أن  وهي 
المعنوية   إلى أن نحو  1الجدولية عند مستوى  التحديد  الحادثة  83,1%، كما تشير قيمة معامل  التغيرات  الناتج  في قيمة  % من 

على انه ال يوجد ارتباط   1,38، ودلت قيمة داربن واتسون والتي بلغت نحو  كفاءة استخدام المياه بالزراعة  ترجع للتغير في  الزراعي
 رذاتي وبالتالي يمكن قبول نتيجة النموذج المقد

بنحو    الزراعييؤدى إلى زيادة في قيمة الناتج  % قد  1بنحو    كفاءة استخدام المياهوتشير نتائج النموذج المقدر إلى أن تغيرًا في  
 %.1%، وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لتلك المتغير عند مستوي المعنوية 4,5

 (2019-2007(: مؤشرات التنمية المستدامة فى مصر خالل الفترة )7جدول رقم )

 األقصى الحد  األدنى الحد  المتغير 
  المتوسط
 السنوي 

   الختالف معامل 
% 

او   النمو معدل 
 % النخفاض 

         عدد السكان الذين يعانون من نقص الغذاء
 ) مليون نسمة( 

4.1 5.4 4.51 7.82 3 

 6,5 15.74 26.86 32.50 19.60 )%(معدلت السكان تحت خط الفقر 

 2.5 10.27 188.12 209.96 151 )مليون طن(  2coانبعاثات غاز  اجمالي 

 12.7- 47.11 5.86 8.7 2.55 من القطاع الزراعي )مليون طن(  2coانبعاثات غاز  

 من القطاعات األخرى   2coانبعاثات غاز  

 )مليون طن( 
143.41 207.28 182.26 11.78 3 

       في قطاع الزراعة   كفاءة استخدام المياه 
 ( 3م/)دولر  

0.49 0.71 0.58 12.35 2,3 

      الصناعة  في قطاع كفاءة استخدام المياه 
 ( 3م/)دولر  

20.14 95.65 57.86 53.72 - 

      الخدمات كفاءة استخدام المياه في قطاع
 ( 3م/)دولر  

14.02 18.13 16.27 9.29 2,2 

          كفاءة استخدام المياهالجمالي العام ل
 ( 3م/)دولر  

3 4,58 3,69 14,12 3,6 

 - 3.66 118.04 124 110,1 ( %الجهاد المائي )

 . www.fao.org/faostat/economicمنظمة االغذية والزراعة  نتائج التحليل االحصائي لبيانات :  المصدر

النسبة بين إجمالي    وهو يعبر عن سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة  ويعنى هذا المؤشر  :  االجهاد المائي -5
المياه العذبة المسحوبة حسب القطاعات االقتصادية الرئيسية ومجموع موارد المياه العذبة المتجددة، بعد مراعاة متطلبات المياه  

منظمة  )  التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ويقيس  يعرف هذا المؤشر أيًضا بكثافة سحب المياه  كما  البيئية.
   .( 2021،االغذية والزراعة

ويشكل اإلجهاد المائي أحد أخطر التهديدات التي تعترض سبيل التنمية المستدامة في الوقت الحالي. ويمكن أن يؤدي مستوى 
إلى   -بة من المصادر الطبيعية بالمقارنة مع المياه العذبة المتاحة  أي سحب كميات كبيرة من المياه العذ  –اإلجهاد المائي المرتفع  

أن  ويمكن  واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  مسار  يعكس  حتى  أو  يعيق  أن  ويمكن  البيئة،  على  مدّمرة  المياه  عواقب  ندرة  تؤدي 
مليون   700لى تشريد ما ُيقّدر بنحو  الناجمة عن ذلك، والتي تميل إلى التأثير بشكل غير متناسب على أشد األشخاص ضعًفا إ

 . 2030 شخص بحلول عام 

http://www.fao.org/faostat/economic
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تطور  و  المائيبدراسة  )   االجهاد  رقم  جدول  من  تبين  الدراسة،  فترة  خالل  نحو   تتراوحإنه    ،(7في مصر  بلغ  أدني  حد  بين 
. وبتقدير %  118,04  ، وبمتوسط سنوي بلغ نحو2012في عام    %  124، وحد أقصى بلغ نحو  2016في عام    %  110,1
عدم ثبوت المعنوية االحصائية لها، مما يعبر تبين    مصر خالل فترة الدراسة  في  االجهاد المائيالزمني العام لتطور    االتجاهمعادلة  

عن ثبات االجهاد المائي عبر الزمن بالرغم من زيادة االحتياجات المائية ولكن من المفترض العمل علي رفع كفاءة استخدام مورد 
 ن خالل زيادة االنتاجية الفدانيه للمحاصيل الزراعية حيث يعد قطاع الزراعة هو االكثر استهالكا للمياه.المياه م
 الكفاءة االقتصادية الستخدام موردي االرض والمياه كأحد محاور التحول نحو االقتصاد االخضر  -ثالثا

المياه   المستدامة  جوهريا  عنصراتعد  التنمية  التي تعمل   يستدعى  وهذا ما  ،من عناصر  االجراءات  اتخاذ  العمل على  ضرورة 
ال كمشروع  منها  الفاقد  خفض  الترععلى  وتبطين  المغطى  المياه  صرف  استخدام  كفاءة  عن لرفع  اما  )الزراعة   األراضيإدارة    ، 

والذي يمكن تحقيقه من خالل استنباط اصناف جديدة   زراعي،الاالهتمام بمفهوم االقتصاد االخضر لتخضير القطاع  و   المستدامة(
وفيما يلى عرضًا الهم المؤشرات التي تعظم االنتاجية الفدانيه للحد من استخدام المبيدات واالسمدة والتي قد تسبب اضرار بيئية.  

 يمكن االعتماد عليها للوقوف على مدى استغالل موردي االرض والمياه.
للوقوف علي كفاءة استغالل مورد االرض في العمليات الزراعية بما يحقق اهداف التنمية المستدامة االرض:    كفاءة استخدام مورد  -أ

وما يتفق مع اهداف االقتصاد االخضر في الحفاظ علي المورد تم دراسة انتاجية االرض بالنسبة الهم المحاصيل الزراعية خالل  
( تغيرها ومن2019-2007الفترة  اتجاهات  لمعرفة  لها   (  يثبت  لم  التي  المحاصيل  النمو إلنتاجية  علي زيادة معدالت  العمل  ثم 

الفدانية الهم المحاصيل الزراعية جدول رقم )  ( والتي تمثلت في 8معدل نمو خالل هذه الفترة. حيث اتضح من دراسة االنتاجية 
% لمحصول القطن، 5,1ي احصائيا بلغ نحو  محاصيل االرز والذرة و القطن والبنجر والقمح والقصب انها اتخذت معدل نمو معنو 

اتخذت   نحو    انخفاضمعدل  بينما  بلغ  احصائيا  لإلنتاجية   %1,5معنوي  االحصائية  المعنوية  تثبت  لم  بينما  القصب  لمحصول 
 الفدانية لكل من محصول القمح، والبنجر، والذرة، واالرز. 

 . 2019-2007نتاجية وحدة الرض خالل الفترة إل التجاه الزمني العام(: 8جدول رقم )

 طن/فدان 

 المتغير
 الحد 

 األدنى 
 الحد  
 األقصى

 المتوسط
 السنوي 

 المعادلة

معدل 
 F % النمو

ŷ t 2.73 2.88 2.39 القمح = ℮ (37,84)∗   (−0,98)
0,98+  0,003 t

 - 0,957 

ŷ t 20.64 22 20 البنجر  = ℮ (137,98)∗  (1,147)
3,04+  0,001 t

 
- 

0,022 

ŷ t 7.8 12.7 4.2 القطن  = ℮ (8,68)∗  (2,13)∗
1,64+    0,051 t

 
5,1 

4,52 ** 

ŷ t 48.98 51 47.70 القصب  = ℮ (74,16)∗  (−2,22)∗∗
4,03−    0,015 t

 
-1,5 

4,91 ** 

ŷ t 3.23 4.10 2.20 الذرة  = ℮ (19,54)∗  (−0,404)
1.19−    0,004 t

 
- 

0,163 

ŷ t 4.04 5.30 3 االرز = ℮ (17,02)∗  (−1,09)
1.47−    0,012 t

 
- 

1,21 

 االقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة.: التحليل االحصائي لبيانات وزارة الزراعة، قطاع الشؤون االقتصادية، نشرة المصدر
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 .2019-2007خالل الفترة  انتاجية وحده الرض(: 6)رقم شكل 

 
 وزارة الزراعة، قطاع الشؤون االقتصادية، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة.بيانات نتائج التحليل اإلحصائي ل: المصدر

في العمليات الزراعية بما يحقق اهداف التنمية المستدامة    المياهللوقوف علي كفاءة استغالل مورد  :  كفاءة استخدام مورد المياه -ب
للمحاصيل الزراعية  بالنسبة    وحده المياهتم دراسة انتاجية    مورد المياهاالقتصاد االخضر في الحفاظ علي    التحول نحووما يتفق مع  

، %1,5معنوي احصائيا بلغ نحو    انخفاضانها اتخذت معدل    (9جدول رقم )   منحيث اتضح  الدراسة  خالل فترة    موضوع الدراسة 
وحده بينما لم تثبت المعنوية االحصائية إلنتاجية  القصب و الذرة لكل منهم علي الترتيب  ،  القمحمحصول    % لكل من%3,3،  2,6
هالكا للمياه تحقيقا لالستغالل االمثل  مما يستدعي ضرورة العمل علي استنباط اصناف جديدة اقل است  .للمحاصيل األخرى   المياه

 من هذا المورد.  

 . 2019-2007وحدة المياه خالل الفترة التجاه الزمني العام إلنتاجية (: 9جدول رقم )
 (3)كجم/م     

 األدنى الحد  المتغير
الحد  
 األقصى

 المتوسط
 السنوي 

 F % النمو المعادلة

ŷ t 1.72 2.02 1.52 القمح = ℮ (14,24)∗  (−2,60)∗
0,644−    0,015 t  -1,5 6,76 * 

ŷ t 11.29 15.12 9.94 البنجر  = ℮ (35.51)∗  (−0,55)
2,45−    0,005 t  - 0,298 

ŷ t 2.91 7.20 0.94 القطن  = ℮ (1,74)     (0,85)
0,629+    0,039 t - 0,724 

ŷ t 5.64 6.98 4.36 القصب  = ℮ (21,78)∗   (−2,48)∗
1,90−    0,026 t  -2,6 6,14 * 

ŷ t 1.07 1.66 0.08 الذرة  = ℮ (1,73)∗  (−1,75)∗∗
0,260−    0,033 t  -3,3 3,08 ** 

ŷ t 0.75 1.03 0.61 االرز = ℮ (2,53)∗  (−0,410)∗∗
0,269 −    0,005 t  - 0,168 

 التحليل االحصائي لبيانات وزارة الزراعة، قطاع الشؤون االقتصادية، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة.المصدر: 

 . 2019-2007خالل الفترة  انتاجية وحده المياه(: 7) رقم شكل

 

 التحليل االحصائي لبيانات وزارة الزراعة، قطاع الشؤون االقتصادية، نشرة االقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة.المصدر: 
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يتصف مورد المياه بالندرة النسبية   اثر الصرف المغطى علي الفاقد في المياه كأحد محاور التحول نحو االقتصاد االخضر:  -رابعا

ومن اهم   منهعدة اتجاهات للحفاظ على هذا المورد وخفض كمية الفاقد    فيكما يعد اهم الموارد للعملية الزراعية وقد سعت الدولة  

من له  لما  المشروع  هذا  تنفيذ  نحو  جاهدة  الدولة  تسعى  حيث  المغطى  الصرف  استخدام  على  العمل  هو  الدولة  به  قامت  اثار    ما 

اقتصادية هامة تتمثل في زيادة مساحة االراضي الزراعية، باإلضافة الي اثره علي مياه الري ومقننات الصرف من خالل توفير 

بجمهورية مصر العربية خالل   اجمالي طول الصرف المغطىدراسة تطور  نسبة كبيرة من مياه الري المستخدمة. حيث تبين من  

، وحد أقصى بلغ نحو 2007عام    الف كم  569نها تراوحت بين حد أدني بلغ نحو  إ  (10ل رقم )بجدو  موضح  هيكما    فترة الدراسة

 لطول الصرف المغطى . وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام  الف كم  590,8بلغ نحو  سنوي  ، وبمتوسط  2018عام  الف كم    599,6

المغطى   .%  4انها تزداد بمعدل معنوي احصائيا بلغ نحو  تبين   المستفيدة من الصرف  الزراعية   وقد ازدادت مساحات االراضي 

الف فدان   5996,2، وحد أقصى بلغ نحو  2007عام    الف فدان  5693أنها تراوحت بين حد أدني بلغ نحو  تبين  خالل فترة الدراسة  

إلجمالي مساحة االراضي المستفيدة م  . وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العاالف فدان  5908,5بلغ نحو  سنوي  ، وبمتوسط  2018عام  

اتجاه الفاقد في المياه نحو    (10من جدول رقم )اتضح  . كما  %4انها تزداد بمعدل معنوي احصائيا بلغ نحو  تبين    من الري المغطى

 : التالياالنخفاض خالل فترة الدراسة على النحو 

أنها تراوحت بين حد أدني  تبين  خالل فترة الدراسة    افمام الترعكمية المياه عند  اتضح من دراسة تطور    كمية الفاقد عند الترع:  -

تمثل نحو   3مليون م  13,24، وحد أقصى بلغ نحو  2016عام  % من كمية المياه عند اسوان 4,7تمثل نحو    3مليون م  2,18بلغ نحو  

% 69,66اختالف بلغ نحو    . وبمعامل3مليون م  5,89بلغ نحو  سنوي  ، وبمتوسط  2008عام  % من كمية المياه عند اسوان  21,66

 . %13,9انها تنخفض بمعدل تناقص معنوي احصائيا بلغ نحو كمية الفاقد عند الترع تبين لوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام  .

أنها تراوحت بين حد أدني بلغ  تبين  خالل فترة الدراسة    كمية المياه عند الحقلاتضح من دراسة تطور    كمية الفاقد عند الحقل: -

تمثل نحو   3مليون م  6,09، وحد أقصى بلغ نحو  2016عام  % من كمية المياه عند اسوان  1,83تمثل نحو    3مليون م  0,81نحو  

% 32,55وبمعامل اختالف بلغ نحو    .3مليون م  4,59بلغ نحو  سنوي  ، وبمتوسط  2007عام  % من كمية المياه عند اسوان  16,48

 . %7,1انها تنخفض بمعدل تناقص معنوي احصائيا بلغ نحو تبين  لكمية الفاقد عند الحقلوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام  .

أنها تراوحت بين حد أدني بلغ تبين  خالل فترة الدراسة    اجمالي الفاقد في المياهاتضح من دراسة تطور    اجمالي الفاقد في المياه: -

.  3مليون م  10,48بلغ نحو  سنوي  ، وبمتوسط  2008ام  ع  3مليون م  19,25، وحد أقصى بلغ نحو  2016عام    3مليون م  3نحو  

نحو   بلغ  اختالف  العام  .  %  48,08وبمعامل  الزمني  االتجاه  معادلة  المياه  وبتقدير  فاقد  تناقص تبين  لجمالي  بمعدل  تنخفض  انها 

 .%10,9معنوي احصائيا بلغ نحو 

د المياه تحقيقا ألهداف التنمية المستدامة من خالل تبطين ومما سبق يتضح اتجاه الدولة الي التحول لالقتصاد االخضر في ادارة مور

الترع للحد من الفاقد في المياه وما كان له من اثر ايجابي علي تناقص كميات الفاقد من المياه حيث تبين من الدراسة وجود معدالت 

 قد من المياه.تناقص معنويه احصائيا لكل من كمية الفاقد عند الترع والحقل وكذلك إلجمالي كمية الفا

 . 2019-2007( : التجاه الزمنى العام للفاقد فى المياه وطول الصرف المغطى خالل الفترة 10جدول رقم )

 المتغير
الحد  
 األدنى

الحد  
 األقصى

 المتوسط
 السنوي 

 المعادلة
معدل 

 التغير %
F 

 طول الصرف المغطى 
 )الف كم( 

569 599.62 590.83 ŷ t = ℮ ( 1,59)∗∗   (7,19)∗ 
3,36   +    0,004 t  0,4 51,65 * 

مساحة االراضي المستفيدة  
 من الري المغطى  

 )الف/ فدان( 
5693 5996.19 5908 ŷ t = ℮ ( 2,27)∗  (7,83)∗ 

8,66   +    0,004t  0,4 61,36 * 

 كمية الفاقد عند الترع 
 (3)مليار/م

2.18 13.24 5.89 ŷ t = ℮ (12,12)∗  (−5,25)∗
2,56−  0,139 t  -13,7 27,56 * 

 كمية الفاقد عند الحقل 
 (3)مليار/م

0.81 6.09 4.59 ŷ t = ℮ (6,66)∗  (−1,96)∗∗
1,93−  0,071 t  -7,1 3,84 ** 

 اجمالي الفاقد في المياه 
 (3)مليار/م

3 19.25 10.48 ŷ t = ℮ (16,46)∗  (−4,76)∗
3,00−    0,109 t  -10,9 22,65 * 

 . للتعبئة العامة واالحصاء، نشرة الموارد المائية والري، اعداد مختلفةالجهاز المركزي  : المصدر

 المتغيرات البيئية على الناتج الزراعي:بعض التقدير القياسي ألثر  -خامسا  

التي أن تؤثر في   العوامل  العديد من  الزراعهناك   المبيدات كمية  المياه،    في الفاقد  كمية  التغير في كل من    هاوالتي من  ي الناتج 

 الناتج الزراعيوغيرها من المتغيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير على    ، التعديات على األراضي الزراعيةالزراعية  االسمدةو

 ولم يتضمنها التحليل. 

، تبين  (ARDL)  وفقا لمنهجية  (2019-2007وبتقدير اهم العوامل البيئية المؤثرة علي الناتج الزراعي في مصر خالل الفترة )

 : النموذج التاليافضلية  
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40.483 LX -3+ 0.513 LX2+ 0.066 LX10.22 LX-LY=  

-1.48)     (0.49)     (8.92*)   (-3.96*)     ) 

=0.744 -=0.884        R2F (Bound test) = 6.56*      R 

Coint Eq (-1)= -0.645 

 حيث أن:

yL :( جنيه الناتج الزراعي )مليار. 

1LX التعديات علي االراضي الزراعية )مليون فدان(: تشير إلى. 

2X االسمدة الزراعية )طن(: تشير إلى. 

3X المبيدات الزراعية )طن(: تشير إلى قيمة . 

4LX: الفاقد في المياه )مليار متر مكعب(  كمية . 

Coint Eq (-1) الخطأحد : معامل تصحيح . 

ؤدى تقد  %  10المبيدات وكمية االسمدة المستخدمة في الزراعة بنحو    كل من كمية  زيادة  وتشير نتائج النموذج المقدر إلى أن

% في حين تبين االثر السلبي لكل من التعديات علي االراضي الزراعية،   0,66،  %5,1بنحو    قيمة الناتج الزراعيإلى زيادة في  

وقد   %.4,83%،  2,2انخفاض قيمة الناتج الزراعي بنحو   % تؤدي الي  10وكمية الفاقد في المياه حيث ان زيادة كل منهم بنسبة  

( نموذج  باستخدام  المقدر  النموذج  متغيرات  بين  مشترك  تكامل  عالقة  وجود  قيمةARDLتبين  بلغت  حيث   )   F) اإلحصائية )

ائج المتحصل كما تشير النت  %.  5وهي اكبر من الحد األعلى لنظيرتها عند مستوي المعنوية    6,56( نحو  Bound Testالختبار )

في االجل الطويل، حيث بلغ قيمة   هسرعة عودة النموذج نحو قيمته التوازنيوفقا لمعامل تصحيح الخطأ  عليها من المعادلة المقدرة  

نحو   الخطأ  تصحيح  حد  الواحد    0,645معامل  من  واقل  سالبه  يمكنالصحيح  وهي  المقدر  النموذج  ان  يشير  نحو تصحيح    همما 

وللكشف عن عدم وجود مشاكل  . سنه اي اقل من سنتين 1,55االختالالت بالنموذج للوصول الي وضع التوازن خالل % من 64,5

 :يالتالالقياس بالنموذج المقدر تم اجراء عدة اختبارات وذلك على النحو 

( والذى 12شكل رقم )حيث يتضح من ال  النموذج المقدر:  بواقيلسلسلة    الطبيعيللكشف عن التوزيع  Jarque Bera اختبار    -

 Jarque Beraحيث بلغت احصائية    الطبيعيللنموذج الذى تم تقديره تتوزع التوزيع    البواقييعبر عن نتيجة هذا االختبار ان سلسة  

ً  البواقينقبل الفرضية القائلة بأن  وبالتاليوهى أقل من نظيرتها الجدولية  0,757بنسبة احتمال  0,556 نحو  . تتوزع توزيعاً طبيعيا
 . (: التوزيع الطبيعي لسلسلة بواقي النموذج الخاص بمحددات الناتج الزراعي8شكل رقم ) -

0

1

2

3

4

5

-0.05 0.00 0.05

Series: Residuals

Sample 2008 2019

Observations 12

Mean      -0.000210

Median  -0.001809

Maximum  0.056542

Minimum -0.040082

Std. Dev.   0.029200

Skewness   0.354434

Kurtosis   2.219181

Jarque-Bera  0.556085

Probability  0.757264 

 

 ViewsEباستخدام برنامج بيانات النتائج تحليل  المصدر:
الذاتي:   Correlogramاختبار   - االرتباط  الشكل    للكشف عن  بيانات  من  )يتضح  ان 13رقم  الذاتي  االرتباط  باختبار  الخاص   )

% مما يؤكد على استقرار  95( لهذه البواقي يقع داخل فترة الثقة  PAC( ومعامل االرتباط الجزئي )ACمعامالت االرتباط الذاتي )

 سلسلة البواقي لهذا التقدير وخلو النموذج المقدر من مشكلة االرتباط الذاتي. 
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 لسلسلة بواقي النموذج الخاص للكشف عن الرتباط الذاتي   Correlogram(: اختبار   9كل رقم )ش

 الناتج الزراعي.   باثر المتغيرات البيئية علي 

 
 EViewsباستخدام برنامج بيانات ال: نتائج تحليل المصدر

وهي    0,003بلغت نحو    والتيالمقدرة لالختبار   fوقد تبن من قيمة    للكشف عن عدم ثبات تباين حد الخطأ:  ARCH اختبار   -

الفرض ) نقبل  المألوفة وبالتالي  المعنوية  الجدولية عند مستويات  ثبات H0اقل من نظيرتها  بعدم وجود مشكلة عدم  القائل   )

 تباين حد الخطأ.
( تحقققق االسققتقرار الهيكلققي للمعققامالت 14حيث يتضح من خالل شكل رقم )(: Stability Testاختبار استقرار النموووذج ) -

داخققل الحققدود الحرجققة  ,(CUSUM) ، اذا وقع الشكل البيققاني الختبققار ARDLالمقدرة لصيغة تصحيح الخطأ وفقا لنموذج 

 .الطويل االجل نتائج بين النموذج في %. مما يدل علي ان هناك استقرارا5عند مستوي  

ARDL(: الستقرار الهيكلي للمعامالت المقدرة لصيغة تصحيح الخطأ وفقا لنموذج 10شكل رقم )

-8
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CUSUM 5% Significance 
 ViewsEباستخدام برنامج بيانات النتائج تحليل  المصدر: 

 التوصيات :

معدل النمو العام وذلك نظرا لما العمل على رفع معدالت اداء القطاع الزراعي المصري ليتوافق معدل نمو الناتج الزراعي مع   .1

اهداف  ثم تحقيق  الزراعية ومن  المنتجات  الذاتي من  االكتفاء  المصري وتحقيق  لالقتصاد  بالنسبة  أهمية  الزراعة من  يمثله قطاع 

 .2030استراتيجية التنمية المستدامة 

% من إجمالي االنفاق العام    1,75حوالى    حيث اتضح انها بلغت    القوميالعمل على زيادة نسبة االنفاق الزراعي من  االنفاق   .2

قطاع   فيادة االستثمارات  ي%، وذلك بهدف ز4,7ئياً قدر بنحو  احصا  معنويسنوي    انخفاضكما اتضح انها تتناقص سنوياً بمعدل  

ا تبين  القومي  االستثمار  للقطاعات األخرى من اجمالي  الزراعي، و االستثمار  نها بلغت الزراعة حيث اتضح ان نسبة االستثمار 

 .% لكل منهما علي الترتيب96,80%، 3,20نحو 

العمل علي استنباط اصناف جديدة اقل استهالكا للمياه تحقيقا لالستغالل االمثل من هذا المورد بما يتفق مع االقتصاد االخضر  .3

عدالت نمو انتاجية وحدة المياه التنمية المستدامة حيث اتضح عدم وجود زيادة في م  ألهدافودورة في الحفاظ علي الموارد وتحقيقاً  

  .الهم المحاصيل الزراعية

بما   .4 االرض  لمورد  االمثل  االستغالل  لتحقيق  اعلي  فدانية  انتاجية  ذات  جديدة  اصناف  وزراعة  استنباط  علي  العمل  ضرورة 

دامة حيث تبين من دراسة يتوافق مع التحول نحو االقتصاد االخضر في اهدافه للحفاظ علي الموارد وتحقيقا ألهداف التنمية المست

االنتاجية الفدانية الهم المحاصيل الزراعية في مصر عدم ثبوت المعنوية االحصائية لمعدالت نمو إلنتاجيه تلك المحاصيل فيما عدا  

 . %5,1محصول القطن حيث ازدادت انتاجيته بمعدل نمو سنوي معنوي احصائيا قدر بنحو 
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الخارجية    ية وخفض قيمة الواردات الزراعية للعمل علي زيادة معدل التغطية للتجارةالعمل على زيادة قيمة الصادرات الزراع .5

ن مع  ليتوافق  المستوى  الزراعية  على  الكلية    القوميظيره  الخارجية  للتجارة  قدر  انه  اتضح  نظيرة 42,49حيث  بلغ  حين  في   %

 .النسبة لالقتصاد القومي%  ولما يمثله قطاع الزراعة من اهمية بالغة ب32,40للتجارة الزراعية نحو 

% في كفاءة استخدام المياه خالل  2,3قطاع الزراعة المصري حيث حقق زياده بنسبة    فيالعمل على رفع كفاءة استخدام المياه   .6

% في كفاءة استخدام المياه مما يستدعي ضرورة اتخاذ 8قطاع الزراعة العالمي زيادة بنسبة    شهد(. في حين  2019-2007الفترة )

 .لتدابير المهمة للعمل علي خفض فقدان المياه عن طريق معالجة التسرباتكافة ا

 المراجع :
1.   : بسيوني  ضيف  االقتصاديةامال  التنمية  لتحقيق  االخضر  االقتصاد  نحو  دافعة  كقوة  العلمي  البحث  العلمي  دور  المؤتمر   ،

 .2020الرابع، كلية التجارة، جامعة طنطا، إبريل، 

، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد  التنمية الزراعية المستدامة وتحدياتها البيئية في مصرحنان عادل أحمد هاللي:   .2

 .٢٠١٦،  يونيو )ب(، 2، العدد 26

بهجت   .3 محمود  محمد  المصرية:  حنان  االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  المصري  الزراعي  القطاع  المصرية    -  دور  المجلة 

 .2022العدد األول،32الزراعي، مجلد  لالقتصاد

زكى   .4 محمد  رضا،  عصام  محمد  المستدامة  :  شهيرة  الزراعية  التنمية  استراتيجية  في ضوء  الغذائي  المجلة  2030اآلمن   ،

 .2015المصرية لالقتصاد الزراعي ، المجلد الخامس والعشرون ، العدد الرابع ، ديسمبر

تأح،  محمد سعد صيلين   .5 عبدالقادر  الزراعية   : وفيق  مد صالح  التنمية  لبرامج  الموجهة  االستثمارات  ألهم  اقتصادية  دراسة 

 .٢٠١٩ديسمبر –العدد الرابع –المجلد التاسع والعشرون  –، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعيالرأسية واألفقية فى مصر

االقتصاد األخضر كأحد آليات التنمية المستدامة لجذب االستثمار األجنبي( دراسة ميدانية بالتطبيق على    :محمد صديق نفادي .6

المصرية كليات البيئة  لقطاع  العلمية  المجلة  حلوان،  جامعة  التجارة،  كلية  الخارجية،  والتجارة  االقتصاد  قسم  ماجستير،  رسالة   ،

 . 2017يناير التجارة، جامعة األزهر، العدد السابع عشر،  

دراسة تحليلية لمفاهيم ومؤشرات االقتصاد األخضر ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة فى محمد عبدالقادر عطاهللا محمد:   .7

 .2021، 12، العدد 12اإلسماعيلية، المجلد  -، مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية، جامعة قناة السويسمصر

، قسم االقتصاد ، كلية السياسة واالقتصاد ، تطور مفهوم التنمية المستدامة وأبعاده ونتائجه في مصر  :محمد فتحي عبد الغني   .8

 . 2020،جامعة بني سويف ، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

البربري، .9 مرسي  ميرنا  هند  حسين،  امام  مني  عبدالمسيح،  ماهر  مارينا  السعد،  ابو  ونانسي    ساندي صبري  عبدالمسيح  مالك 

ناجى:   حالة مصرمحسن  دراسة  الدول:  بعض  تجارب  في ضوء  المستدامة  التنمية  على  وأثره  االخضر  الدراسات    –  االقتصاد 

 .2017يونيو  15البحثية االقتصادية / المركز الديمقراطي العربي 

ا: المصادر:   ثالثا
 االقتصاد الزراعي، أعداد متفرقة. الجهاز المركزي للتعبئة العامة و االحصاء، نشرة  .1

العامة و االحصاء،   .2 للتعبئة  المركزي  الزراعيةالجهاز  الزراعي، نشرة األسعار  القطاع  الدخل من  ،  النشرة السنوية لتقديرات 

 أعداد متفرقة.

 ،أعداد متفرقة.نشرة االحصاءات الشتويةوزارة الزراعة و استصالح األراضي، قطاع الشؤون االقتصادية،  .3

 رابعا : المواقع اإلليكترونية:

 https//data.albankaldawli.org                                               البنك الدولي                                        .1

   www.capmas.gov.eg.com                                      الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء                  .2

 Sustainability excellency.com                                      الشبكة العربية للتميز واالستدامة                       .3

 www.fao.org/faostat/economic                                      راعة                             منظمة االغذية والز .4

 ثالثا: المصادر

 .2011تقرير برنامج االمم المتحدة للبيئة  .1
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