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 الشرقيةدراسة اقتصادية للعوامل المؤثرة في المدخرات بريف محافظة 
 لبن علىور أند. 

 أستاذ االقتصاد الزراعي المساعد
 قسم االقتصاد الزراعي ـ كمية الزراعة ـ جامعة الزقازيق

دية تعتبـــر الزراعــة الدعامـــة الر يســـية اــي االقتصـــاد القـــةميل كمـــا تعتبــر قـــاطر  الت ميـــة االقتصـــا د:ـــــــتميي
ل األرضي تتم عممية الت مية المسـتدامة ال بـد مـن تـةاار ع اصـررا الر يسـية ةرـي كالمستدامة اي مصر. ةل

رأس المـال  اـنن ل ةار بـة ى ةلـاأل ةةالعملل ةاإلدار ل ةرأس المال. ةاي الةقت الذي تةجد ايـ  الع اصـر الث ثـ
إلغـاا الـدعم عـن  اـيت تمثمـ التـية  عـيالزرالمقطـاع  االقتصـاديصـ   اإل تإجـراااظـل  اـي در . ة يتسم بال

 ريــر تجــار  المحاصــيل ةالســما الزراعيــةل ةتح ريــر ل ةتحالحيــةا ية  ال بــاتي  يقبشــ الزراعــي اإل تــا مســتمزمات 
م السياســـات ز يجاريـــة الزراعيـــةل ةميررـــا مـــن حـــالع قـــة اإل ريـــر رةض الزراعيـــةل ةتحســـعر الدا ـــد  عمـــى القـــ

 .لقطـاع الزراعـةمـن دعـم   قد تضاال ةتقمص دةر الدةلة ايما تقدمل االزراعيلمقطاع  اإلص حيةةالبرامج 
 .يالمصر  يلمقطاع الزراع يقتصاداال الب يان ايةجةد خمل  إلىأدى  الذياألمر 

 اــيتعتبــر المــدخرات القةميــة عامــة ةالزراعيــة خاصــة أحــد محــددات الت ميــة المســتدامة. ة  :مشــةلة الدراســة
مقار ـة بمثيمتاـا خـ ل  8222-8222مر  خـ ل الدتـر   4..8 حةاليمية المدخرات القة  اي  زادت الذيالةقت 
ترتـ   الـذيمر . األمـر  .0 حةاليالزراعية قد زادت بين  دس الدترتين بالمدخرات  انن. 0545-0542الدتر  
 حـــةاليأرميتاــا ال ســـبية مـــن  تا خدضـــالمـــدخرات القةميــة حيـــ   اـــيدةر المـــدخرات الزراعيــة  ا خدـــاض  يــعم

م ز حــــ أن. كمــــا (8)8222-8222% خــــ ل الدتــــر  4.. حــــةالي إلــــى 0545-0542ل الدتــــر  % خــــ ...8
ف يلاالتكــــ اــــيممحـــةظ  ارتدــــاعاــــا يعمقــــد ترتـــ   الزراعـــيلمقطــــاع  (*)االقتصــــاديصـــ   سياســـات ةبــــرامج اإل

ـــىل رـــذا ي االعا ـــد الدـــد يصـــاا اـــيةتـــدرةر  يـــةاإل تاج ـــة المعيشـــة األمـــر  جا ـــ  إل ـــذيزيـــاد  تكمد قمـــل مـــن  ال
   .الت مية المستدامة اي يمع  دةراً  أن  أ من ش يق اا ض  قديقماالت تححتا

إلقاا الضةا عمى أرم العةامل المـؤثر  اـي المـدخرات القةميـة  إلىتادف الدراسة  الدراسة: وأىميةىدف 
عيـة راا كدـاا  ةتحسـين جـةد  ةتعب ـة المـدخرات بمسـتةياتاا المختمدـة القةميـة ةالزراةالزراعية ةالريدية بادف 

   .ةالريدية ةذلك لداا ةتقدم عجمة الت مية المستدامة
التعـــرف عمــى العةامـــل ةالمتغيــرات المـــؤثر  عمــى المـــدخراتل ةبــذلك يمكـــن  إلــىةترجــا أرميــة الدراســـة      
مـــا يســـاعد عمـــى راـــا كدـــاا  تعب ـــة المـــدخرات. مل يل ةتثبـــيط ةتحجـــيم الســـمب م اـــا ةت شـــيط اإليجـــابيتدعيــل 

ع ـــد ةضـــا ب تا جاـــا ةالدراســـات الميدا يـــة األخـــرى المماثمـــة االسترشـــاد  ياالقتصـــادالقـــرار يمكـــن لمتخـــذ ة 
 السياسات ةالبرامج المستقبمية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتببر أن ( علّ 0999ـ 0991( للمقبروت بفترة ) 0116ـ  0111تم اختٕبر فترة )( إال أوً 0999 ـ0991علّ الرغم مه تُافر بٕبوبث الفترة ) )*(

 اإلصالح االقتصبدْ. ثالفترة األَلٓ تعتبر مب قبل تطبٕق سٕبسبث اإلصالح االقتصبدْ أمب الفترة الثبوٕت تعتبر فترة استقرار بعد تطبٕق سٕبسب
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مـن خـ ل اسـتمار  أةليـة  بيا ـاترمـا: الة أ بيا اتلمن ان  ةعيالدراسة عمى  تعتمدا :بياناتالمصادر 
محااظــة لر  مةزعــة بالتســاةي بــين قــري ةمراكــز القطاعــات اإلداريــة أســ 0.2اســتبيان لعي ــة مكة ــة مــن 

حيـ  تــم عي ـة ث ثيــة المراحـل مــن خـ ل الجــداةل العشـةا ية حيــ  تـم اختيــار مركـز إداري مــن  لالشـرقية
ثـم اختيـار قريـة مـن كـل مركـزل اقـد تـم اختيـار قريـة ميـت جـابر لتمثـل مركـز بمبـيس بالقطـاع  كـل قطـاعل

حمـةد  أر ـاؤةط لتمثـل مركـز رايـا بالقطـاع الةسـطل ةقريـة اإلخيـة  بمركـز الحسـي ية  الج ةبيل ةقرية كدـر
لتمثــل القطــاع الشــمالي. ةأخيــرًا تــم اختيــار المبحــةثين مــن خــ ل تطبيــق الجــداةل العشــةا ية عمــى حصــر 

 .8225ل ةتـم جمـا البيا ـات خـ ل شـار ي ـاير 8224المي دية  الس ةبيا ات ال تمطبطاقات التمةين ة 
 .ةاإلحصاالمتعب ة العامة  المركزيمن الجااز ةمير م شةر  م شةر   بيا ات ا ثا ياما اايأم

 الزم ــي االتجــا معــادالت  اــي متمــث ً  ةالكمــي الةصــديتعتمــد الدراســة عمــى األســمةبين  الطريقــة البحثيــة:
  يلان األســـةميررـــا مـــالخطـــى المتعـــدد المتغيـــراتل  اال حـــدارة  لالعـــامل ةمع ةيـــة الدـــرق بـــين المتةســـطات

 ةعرض ال تا ج. بيا اتالتحميل  ايل اإلحصا يةةاألدةات 

المقدمة ةالممخص ةالمراجا من عد  مةضةعات من أرماا:  جا   إلىتتكةن الدراسة  مةونات الدراسة:
المـــدخرات الزراعيـــة المصـــريةل  ياـــالعةامـــل المـــؤثر  ة المـــدخرات القةميـــة المصـــريةل  اـــيالعةامـــل المـــؤثر  

المـدخرات الدرديـة بريـف  ايالعةامل المؤثر  ة المدخرات القةمية المصريةل  ايرات الزراعية أرمية المدخة 
 بعي ة الدراسة. الدرديالعةامل المحدد  ل دخار ةأخيرًا ل الشرقيةمحااظة 

 في المدخرات القومية المصرية: المؤثرةالعوامل أواًل: 
اـي مصـر ةذلـك  الزراعـية  القـةميدخـار اـي اال المـؤثر  أرم العةامل إلى ( 0تشير  تا ج جدةل )

مة ةالتأثير ةجد العديد من العةامل ذات الصي حي . 8222-8222ل 0545-0542الدراسة  اترتيخ ل 
 لالكمـي القـةميةاالسـتثمار  لاإلجمـالي القـةميةالـدخل  لاإلجمـالي القةميم اا ال اتج  لاي المدخرات القةمية

 ةالضرا   الكمية المباشر .
ةذلـك خـ ل   مميـار ج يـ 72.23 حـةالييبمـ   السـ ةيالمتةسـط  أنين بـيت اإلجمـالي القةميال اتج بدراسة ـ 0

ةذلـك خـ ل الدتـر   ج يـ مميـار  0778 حـةالي إلىليصل  الس ةيرتدا المتةسط ا .0545-0542الدتر  
ي الدتـر  اـ مثيمـ قـد زاد عـن  الثا يـةخـ ل الدتـر   اإلجمـالي يال اتج القـةم أنةرذا يع ى  ل8222-8222
 االتجـــا (  تـــا ج معـــادالت 8. ةيؤكـــد مـــا جـــاا بجـــدةل )(0كمـــا رـــة بجـــدةل ) ل%..8. حـــةاليب األةلـــى
-0542اـي مصـر ةذلـك خـ ل الدتـر   الزراعـية  القـةمياي االدخار  المؤثر العةامل  ألرمالعام  الزم ي
كمــا  .ج يــ ميــار م 5..32 حــةالي إحصــا ياً . حيــ  يبمــ  متةســط مقــدار الزيــاد  الســ ةية المع ــةي 8222
   القةمي% من متةسط مقدار الزياد  الس ةية اي ال اتج 05 حةالي أنتبين 
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ــإيرجــا (  %40 ) البــاقيع صــر الــزمن. اــي حــين  ىلــإترجــا  ج يــ مميــار الب اإلجمــالي  ىخــر أعةامــل  ىل
 ..2.2 مع ةيةممعادلة ع د مستةى ل اإلحصا يةكما تأكدت المع ةية  لبخ ف الزمن
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ةذلــك خــ ل الدتــر   ج يــ مميــار  83.53 حــةالييبمــ   الســ ةيمتةســطة  أناقــد تبــين  القــةميأمــا بال ســبة لمــدخل ـــ 8
-8222ةذلـك خـ ل الدتـر   ج يـ مميـار  7.... حـةالي إلـىرتدا المتةسط السـ ةي ليصـل ا. 0542-0545
 مر ل 5..0 حةاليب األةلىاي الدتر   مثيم قد زاد عن  الثا يةتر  خ ل الد القةميالدخل  أن. ةرذا يع ى 8222

المع ةيـة إحصــا يًا حــةالي ( حيــ  بمـ  متةســط الزيـاد  الســ ةية 8(. ةيؤكــد مـا جــاا بجـدةل )0كمـا رــة بجـدةل )
بالمميـار  القـةمياـي الـدخل % من متةسط مقدار الزياد  السـ ةية 43مميار ج ي . كما تبين أن حةالي  .80.7

كدت أبخـ ف الـزمن. كمـا تــ أخـرىعةامـل  إلـىيرجـا  %(07) الباقيع صر الزمن. اي حين  إلىترجا   ج ي
 .2.20لممعادلة ع د مستةى مع ةية اإلحصا يةالمع ةية 

ةذلـك خـ ل  ج يـ مميـار  8..07 حـةالييبمـ   السـ ةي  متةسـط أناقـد تبـين  القـةميأمـا ايمـا يتعمـق باالسـتثمار ـ 7
ةذلــك خــ ل الدتــر   ج يــ مميــار  43.780 حــةالي إلــىليصــل  الســ ةيرتدــا المتةســط ا. 0545-0542الدتــر  
 حةاليةلي باي الدتر  األ مثيم قد زاد عن  الثا يةخ ل الدتر   القةمياالستثمار  أن. ةرذا يع ى 8222-8222
 المع ـةي( حيـ  بمـ  متةسـط الزيـاد  السـ ةية 8جدةل )ما جاا ب(. ةيؤكد 0كما رة مةضح بجدةل ) لمر  ...

مــن متةســط مقــدار الزيــاد  الســ ةية اــي االســتثمار  %22 حــةالي أنلكمــا تبــين  ج يــ مميــار  7.277 إحصــا ياً 
بخــ ف  أخــرىعةامــل  إلــى%( يرجــا 2.) البــاقيع صــر الــزمن. اــي حــين  إلــىترجــا  ج يــ بالمميــار  القــةمي

 .2.20لممعادلة ع د مستةى مع ةية  اإلحصا يةالزمن. كما تأكدت المع ةية 
-0542ةذلـك خـ ل الدتـر   ج يـ مميـار  4..4حـةالياشـر  بمـ  بلمضرا   الكمية الم الس ةيالمتةسط  انن ةأخيراً ـ .

ةرـذا  .8222-8222ةذلك خ ل الدتـر   ج ي مميار  070 حةالي إلىليصل  الس ةيأرتدا المتةسط  .0545
 حةاليب األةلىاي الدتر   مثيم قد زاد عن  يةالثا لمضرا   الكمية المباشر  خ ل الدتر   الس ةيالمتةسط  أنيع ى 
 إحصا ياً  يةالمع ة ( حي  بم  متةسط الزياد  الس ةية 8بجدةل ) ما جاا( ةيؤكد 20كما رة بجدةل مر  ل7..0
% مـن متةسـط مقـدار الزيــاد  السـ ةية اـي الضـرا   الكميــة 87 حـةالي أن. كمـا تــبن ج يـ مميـار  2.23 حـةالي

بخــ ف  أخــرىعةامــل  إلــى%( يرجــا 33) البــاقيع صــر الــزمن. اــي حــين  إلــىترجــا  ج يــ مميــار الالمباشــر  ب
 ..2.2لممعادلة ع د مستةى معين  اإلحصا يةالزمن كما تأكدت المع ةية 

ةذلك خ ل الدتـر   ج ي مميار  7.77 حةاليلممدخرات القةمية بم   الس ةيالمتةسط  أنما سبق  عمىةلقد ترت  ـ .
-8222ةذلــك خــ ل الدتــر   ج يــ مميــار  40..4 حــةالي إلــىليصــل  الســ ةيط رتدــا المتةســا.0542-0545
 حةاليب األةلىاي الدتر   مثيم قد زاد عن  الثا يةلممدخرات خ ل الدتر   الس ةي المتةسط أنةرذا يع ى  .8222
  حصا ياً إ المع ةي( حي  بم  متةسط الزياد  الس ةية 8(. ةيؤكد ما جاا بجدةل )0كما رة بجدةل ) لمر  4..8
من متةسط مقدار الزياد  الس ةية اـي المـدخرات القةميـة  %.2 حةالي أن. كما تبين ج ي مميار  77.. حةالي

بخـ ف الـزمن. كمـا  أخـرىعةامـل  إلىيرجا  %(72) الباقيع صر الزمن. اي حين  إلىترجا  ج ي مميار الب
 .2.20لممعادلة ع د مستةى معين  اإلحصا يةتأكدت المع ةية 

 
األىمية النسبية للمدخرات القومية والزراعية ألىم المتغيرات خالل فترتي الدراسة  .( 2)  جدول

  2116ـ  2111،  0898ـ 0891
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 الفترة
 األىمية النسبية

 الزراعي القومي
 2116ـ2111 0898ـ0891 2116ـ2111 0898ـ0891

 .88.2 4.27 ..2 02.42 % االدخار إلى ال اتج
 ...82 ..02 05.70 00.50 % االدخار إلى الدخل

 028.3 088.2 54.83 40..8 % االدخار إلى االستثمار
 (. 0جمعت ةحسبت من بيا ات جدةل رقم )  المصدر:

 

إلـى  8222ـ  8222أ ـ  عمـى الـرمم مـن زيـاد  االدخـار اـي الدتـر   (  8)  جـدةلةيتضح مـن 
ســبية مــن إجمــالي ال ــاتج القــةمي ل إال أن أرميتــ  ال 0545ـ  42مــر  عــن مثيمــ  اــي الدتــر   .8حــةالي 

% اقــطل بي مــا زادت تمــك األرميــة بال ســبة لمــدخل ...2 حــةالي % إلــى.02.4 حــةالي ا خدضــت مــن
 القةميـة اـي حـين بمغـت  سـبة المـدخرات ل%05.70 حـة % إلـى 00.5 حةالي القةمي حي  زادت من

إال أ اـا زادت إلـى أكثـر  0545ـ  42% اقـط خـ ل الدتـر  األةلـى 74.40 القـةمي  حـة إلـى االسـتثمار
ةرــة مــا يشــير إلــى أرميــة  8222ـ  8222% مــن حجــم االســتثمار اــي الدتــر  الثا يــة .2 حــةالي مــن

  المدخرات القةمية اي االستثمار القةمي.
 إحصـا يةعـد  محـاةالت  أجريـتالمـدخرات القةميـة اقـد  عمـى المؤثر أرم العةامل  عمىةلمتأكيد 

الخطــى متعــدد  اال حــدارة دالــة يــقةأكثررــا دقــة ةم ط لبيا ــاتاللطبيعــة  ســبااأ  أنةلقــد تبــين  لةرياضــية
 :التاليال حة  عمى ةلااا ع د تقدير الدعميال تا ج المتحصل  كا تالمتغيرات. ة 
 ـر7س0.2.3 + ـر8س2.23 + ـر0س.2.82 + 3.053-  = ـر0^ص           

                        (-0.377)*    (0.2.5    )       (8.0.7)**          (..85.)**             
 **32.07 = ف                       2.50= 8ر                      
 .2.2ع د مستةى مع ةية  مع ةي )*(      ل2.20 ةمع ةيع د مستةى  مع ةي )**(
 حي :
 المشارد  رـاي  ج ي مة التقديرية لممدخرات القةمية بالمميار يق= ال رـ0^ص
 اي المشارد  رـ ج ي بالمميار  القةمي= االستثمار  رـ0س
 اي المشارد  رـ ج ي الضرا   الكمية المباشر  بالمميار =  رـ8س
 اي المشارد  رـ ج ي بالمميار  اإلجمالي القةمي= ال اتج  رـ7س

ةجـــةد ع قـــة طرديـــة مةجبـــة بـــين كـــل مـــن المـــدخرات القةميـــة  إلـــىتشـــير  تـــا ج الدالـــة الســـابقة 
 اإلجمـالي القـةمياشر  ةال ـاتج بةالضرا   الكمية الم القةميةكل من االستثمار  لجا  من  ج ي  بالمميار
زيــاد  المتغيــرات  إلــىحــدارا يــؤدي إزيــاد  المتغيــرات أة  أنخــر. ةرــذا يع ــى آ جا ــ مــن  ج يــ بالمميــار 

را   الكميـة المباشـر  رمية تأثير كـل مـن الضـأ إلى. ةتشير  تا ج مع ةية المتغيرات ج ي القةمية بالمميار 
 2.20 ةيــةلتمــك المتغيــرات ع ــد مســتةى مع  اإلحصــا يةالمع ةيــة  تثبتــحيــ   اإلجمــالي القــةميةال ــاتج 
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المتغيـرات المسـتقمة الشـارحة مةضـةع الدراسـة  يؤكـد أن 2.50 حـةاليمعامل التحديد ةالذي بم   أنةكما 
%( يرجـا 5) البـاقياي حين  .ج ي مميار ات القةمية بالدخر من مقدار التغير اي الم %50 حةالي تدسر
 حـــةاليف المحســـةبة حيـــ  بمغـــت  قيمـــةميـــر مدرةســـة. ةيؤكـــد مـــا ســـبق  أخـــرىعةامـــل ةمتغيـــرات  إلـــى

 .2.20 مع ةيل ةرى مع ةية ع د مستةى 32.07

 في المدخرات الزراعية المصرية: المؤثرةالعوامل ثانيًا 
 ت الزراعيــةلذات الصــمة ةالتــأثير اــي المــدخراعديــد مــن العةامــل الةجــةد  إلــى( 0تشــير  تــا ج جــدةل )

 ةالضرا   الزراعية. لةاالستثمار الزراعي لةالدخل الزراعي لم اا ال اتج الزراعي
-0542ةذلــك خــ ل الدتــر   ج يــ مميـار  02.07 حــةاليالمتةســط الســ ةي بمــ   أنبدراســة ال ــاتج الزراعــي تبـين ــ 0

. ةرـذا 8222ـ  8222ةذلـك خـ ل الدتـر   ج يـ مميـار 2.88. حـةاليليصل  الس ةيرتدا  المتةسط ا. 0545
ــ قــد زاد عــن  الثا يــة ال ــاتج الزراعــي خــ ل الدتــر  أنيع ــى  كمــا رــة  لمــر  ... حــةاليب األةلــىاــي الدتــر   مثيم

 حــةالي إحصــا ياً  المع ــةية ي( حيــ  بمــ  متةســط مقــدار الزيــاد  الســ ة 7ةيؤكــد مــا جــاا بجــدةل )(. 0بجــدةل )
المميـار ب الزراعـية اـي ال ـاتج يمن متةسط مقدار الزيـاد  السـ ة  %83 حةالي أن. كما تبين  ج ي مميار  8.75
خـرى بخـ ف الـزمن. كمـا تأكـدت أعةامـل  إلـى%( يرجـا 37) البـاقيع صـر الـزمن اـي حـين  إلىترجا  ج ي 

 .2.20لممعادلة ع د مستةى مع ةية  اإلحصا ية المع ةية
ــ 8 ةذلــك خــ ل الدتــر   ج يــ مميــار  4.23 حــةاليبمــ   الســ ةيمتةســطة  أنين اقــد تبــ الزراعــيأمــا بال ســبة لمــدخل ـ

ـ  8222ةذلـك خـ ل الدتـر   ج يـ مميـار  3.52. حـةالي إلـىليصـل  السـ ةيرتدـا المتةسـط ا .0542-0545
 2 حـــةاليب األةلـــىاـــي الدتـــر   مثيمـــ قـــد زاد عـــن  الثا يـــةخـــ ل الدتـــر   الزراعـــيالـــدخل  أن. ةرـــذا يع ـــى 8222

 إحصــا ياً ( حيــ  بمــ  معــدل الزيــاد  الســ ةية المع ــةي 7)( ةيؤكــد مــا جــاا بجــدةل 0رــة بجــدةل )ل كمــا اتمــر 
% مـن متةسـط مقـدار الزيـاد  السـ ةية اـي الـدخل الزراعـي 82 حـةالي أن. كمـا تبـين ج يـ مميار  .0.3 حةالي

الزمن.كمـا بخـ ف  أخـرىعةامـل  إلـىا جـ%( ير .3) البـاقيع صر الزمن. اـي حـين  إلىترجا  ج ي بالمميار 
 .2.20لممعادلة ع د مستةى مع ةية  اإلحصا يةتأكدت المع ةية 

ةذلــك خــ ل  ج يــ مميــةن  250 حــةاليبمــ   الســ ةيمتةســطة  أناقــد تبــين  الزراعــيأمــا ايمــا يتعمــق باالســتثمار ـــ 7
ةذلـــك خـــ ل الدتـــر   ج يـــ مميـــار  3.483 حـــةالي إلـــىليصـــل  الســـ ةيرتدـــا المتةســـط ا. 0545-0542الدتـــر  
 األةلــىاــي الدتــر   مثيمــ قــد زاد عــن  الثا يــةخــ ل الدتــر   الزراعــياالســتثمار  أن. ةرــذا يع ــى 8222-8222

( حيـــ  بمـــ  متةســـط الزيـــاد  7. ةيؤكـــد مـــا جـــاا بجـــدةل )(0كمـــا رـــة مةضـــح بجـــدةل ) لمـــر  02.7 حـــةاليب
 قــدار الزيــاد  مــن متةســط م %58 حــةالي أن. كمــا تبــين ج يــ ن ة مميــ 742 حــةالي إحصــا ياً  المع ــةيالســ ةية 

   .ج ي  بالمميةن  الزراعي  االستثمار  الس ةية اي
 

           ( : نتائج معادالت االتجاه الزمني العام ألىم العوامل المؤثرة  على االدخار القومي  3جدول ) 
 .2116ـ  0891في مصر خالل الفترة   والزراعي
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 الزراعي القومي

 ثابت المعادلة
 ( ^) أ

معدل التغير 
السنوي 

 (^)ب

معامل 
 التحديد

 2ر

 ف
 المحسوبة

 ثابت المعادلة
 ( ^) أ

معدل التغير 
السنوي 

 (^)ب

معامل 
 التحديد

 2ر

 ف
 المحسوبة

 الناتج
 ) مليار جنيو(

-.23.48 32..5 
2.05 ..454* 2.00 8.75 

2.83 5.0..*

* (-0.782) (8..7)* (2..28) (7.28.)** 

 الدخل
 ) مليار جنيو(

-00..03 80.7. 
2.43 037.38 

02.25 0.3. 
2.82 4.25.*

* (-....)* (07.04)** (0.22.) (8.5.5**) 
 االستثمار

 ) مليار جنيو(
-00... 7.278 

2.22 74.20 
-0.28 2.74 

2.58 842..8*

* (-0.80) (2.02.)** (-.....)** (02.58.)** 

 الضرائب
 ) مليار جنيو(

-...2 2.23 
2.77 3.8.** -2.28 2.287 

2.53 
422.3.*

* (-0.0.) (8.257)** (-0..85) (84.853)** 

 االدخار
 ) مليار جنيو(

-83.37 ..77 
2.2. .7.33** -7.072 2.20 

2.50 8.7.87*

* (-8.2.2)** (2.202)** (-..55.)** (0...52)** 

 ل )... ( القيمة بين األقةاس قيمة ت المحسةبة

 .2.2مع ةي ع د مستةى مع ةية  *                                           2.20 ** مع ةي ع د مستةى مع ةية
 ل أعداد مختمدة. الةتاب اإلحصائي السنوي: الجااز المركزي لمتعب ة العامة ةاإلحصاا: المصدر

   
بخـــ ف الـــزمن. كمـــا  أخـــرىعةامـــل  إلـــى%( يرجـــا 4) البـــاقيع صـــر الـــزمن . اـــي حـــين  إلـــىترجــا     

 .2.20لممعادلة ع د مستةى مع ةية  اإلحصا يةالمع ةية تأكدت 
ـــخأة ــــ . ـــ   الســـ ةيالمتةســـط  اـــنن راً ي ـــة بم ـــةن  52 حـــةاليلمضـــرا   الزراعي ـــ ممي ةذلـــك خـــ ل الدتـــر   ج ي

ةذلـك خـ ل الدتـر   ج يـ مميةن  83. حةالي إلىليصل  الس ةيرتدا المتةسط ا ل( 0545ـ  0542) 
قــد زاد  الثا يــةلمضــرا   الزراعيــة خــ ل الدتــر   الســ ةيةســط المت أن. ةرــذا يع ــى ( 8222-8222) 

( حيـ  7بجـدةل ) جـاا(. ةيؤكـد مـا 0كما رة بجدةل ) لمر  5.. حةاليب األةلىاي الدتر   مثيم عن 
مـن  %53 حةالي أن. كما تبين ج ي ن ة ممي 87 حةالي إحصا ياً  المع ةيبم  متةسط الزياد  الس ةية 
ع صــر الــزمن. اــي  إلــىترجــا  ج يــ ية اــي الضــرا   الزراعيــة بــالمميةن متةســط مقــدار الزيــاد  الســ ة 

لممعادلـة  اإلحصـا يةكمـا تأكـدت المع ةيـة  .بخ ف الزمن ىخر أعةامل  إلى%( يرجا 7) الباقيحين 
 .2.20ع د مستةي مع ةية 

ةذلـك  ج يـ ن ة مميـ 4.3 حـةاليلممـدخرات الزراعيـة بمـ   السـ ةيالمتةسط  أنما سبق  عمىةلقد ترت  ـ .
ةذلـك خـ ل  ج ي مميار  08.370 حةالي إلىليصل  الس ةي. ارتدا المتةسط 0545ـ  0542خ ل 
قـد زاد  الثا يـةلممدخرات الزراعية خ ل الدتـر   الس ةيالمتةسط  أن. ةرذا يع ى 8222ـ  8222الدتر  
( 7دةل )بجــ جــاا. ةيؤكــد مــا (0كمــا رــة بجــدةل ) لمــر  8..0 حــةاليب األةلــىاــي الدتــر   مثيمــ عــن 

 %50 أن. كمــا تبــين ج يــ مميــةن  202 حــةالي إحصــا ياً  المع ــةيحيــ  بمــ  متةســط الزيــاد  الســ ةية 
ع صر الزمن. اـي  إلىيرجا  ج ي من متةسط مقدار الزياد  الس ةية اي المدخرات الزراعية بالمميةن 
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لممعادلـة  ا يةاإلحصـة يـبخ ف الزمن. كمـا تأكـدت المع ة  أخرىعةامل  إلىيرجا  %(5) الباقيحين 
 .2.20 مع ةيع د متةسط 

أن  سبة المدخرات الزراعية إلى ال اتج القةمي الزراعـي ارتدعـت مـن  ( 8)  جدةل ةيتضح من
ل اـي حـين 8222ـ  8222% خـ ل الدتـر  .88.2إلى  حة  0545ـ  42% خ ل الدتر  4.27حةالي 

% خ ل ..02قةمي الزراعي من حةالي من الدخل ال دخار القةمي الزراعي ارتدعت األرمية ال سبية ل
. كمـا اتضـح مـن 8222ـ  8222% خـ ل الدتـر  الثا يـة ...82إلـى حـةالي  0545ـ  42الدتر  األةلى 

حيــ   أكبـر مـن االسـتثمار القـةمي الزراعـيالجـدةل أن األرميـة ال سـبية ل دخـار القـةمي الزراعـي كا ـت 
تي  ةرذا ما يشير إلى أن الزراعة تحتا  إلى % عمى التر 028.3%ل 088.2بمغت اي الدترتين حةالي 

 جذ  المدخرات الزراعية ل ستثمار اي أ شطتاا المختمدة. 

 إحصـا يةجريت عد  محـاةالت أالمدخرات الزراعية اقد  عمى المؤثر أرم العةامل  عمىد يةلمتأك
الخطـــى متعـــدد  حــداراال ة دالـــة يــقرــا دقـــة ةم طر ةأكث لبيا ـــاتالســـباا لطبيعــة أ  أنل ةلقـــد تبــين ةرياضــية
 :التاليال حة  عمى الدالة اا ع د تقديريعمال تا ج المتحصل  كا تة  المتغيرات.

 رـ8س2.225- رـ0س0.2.2+ 2.723-=  رـ0^ص                  
                             (-0.880 )   (72.8.5)**       (-0.3.2) * 

 **7.32.. ف=               2.54 =8ر                     
 .2.2ع د مستةى مع ةية مع ةي)*(    2.20ع د مستةى مع ةية  مع ةي )**(          

 حي :
 اي المشارد  رـ ج ي  التقديرية لممدخرات الزراعية بالمميار قيمة= الرـ8^ص
 بالمشارد  رـ  ج ي بالمميار  الزراعي= االستثمار رـ0س
 المشارد  رـ  اي ج ي  بالمميار الزراعي= ال اتج رـ8س

 ج ي دخرات الزراعية بالمميار ة بين المةجةد ع قة طردية مةجب إلىتشير  تا ج الدالة السابقة 
زيـاد  االسـتثمار اـي  أن. ةرـذا يع ـى آخـر جا ـ مـن  ج يـ . ةبين االستثمار الزراعـي بالمميـار جا  من 

د ع قــة عكســية بــين كــل مــن زيــاد  اــي المــدخرات الزراعيــة. اــي حــين يةجــ إلــىيــؤدى  الزراعــيالمجــال 
. ةرـذا آخـر جا ـ مـن  ج يـ ةبـين ال ـاتج الزراعـي بالمميـار  لجا ـ من  ج ي  المدخرات الزراعية بالمميار

ةربمـا يرجـا ذلـك إلـى  اـي المـدخرات الزراعيـة اال خدـاض إلـى  زياد  ال اتج الزراعي يؤدى بدةر  أنيع ى 
كمــا .   الجــزا األكبــر م ــ  إلــى أةجــ  اإل دــاق المختمدــةأ ــ  مــا الزيــاد  اــي قيمــة ال ــاتج الزراعــي يــتم تةجيــ

 اإلحصـــا يةالمع ةيـــة ثبتـــت حيـــ   الزراعـــيرميـــة تـــأثير االســـتثمار أ إلـــىتشـــير  تـــا ج مع ةيـــة المتغيـــرات 
 اإلحصـا يةحيـ  ثبتـت المع ةيـة  الزراعـيرميـة ال ـاتج أثـم  2.20 مع ةية ع د مستةى المتغيرات لمعامل

المتغيرات المستقمة  أنيؤكد  2.54 حةاليمعامل التحديد ةالذي بم   أنا كمل .2.2 مع ةية ع د مستةى
. ج يــ مــن مقـدار التغيــر اـي المـدخرات الزراعيــة بالمميـار  %54 حـةاليالشـارحة مةضـةع الدراســة تدسـر 
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ع ـــد مســـتةى  تاـــامع ةي التـــي ثبتـــتة  8.32.. حـــةاليف المحســـةبة حيـــ  بمغـــت  قيمـــةةيؤكـــد مـــا ســـبق 
 .2.20 ةمع ةي

 أىمية المدخرات الزراعية في المدخرات القومية المصرية: :ثالثا 
 لالقـةمي مثيمـ مـن  %77.27 حـةالييمثـل  الزراعيال اتج  أن إلى السابق جدةلالتشير  تا ج 

 حـةالييمثـل  الزراعـياالسـتثمار  أنكمـا  لالقـةمي مثيمـ مـن  %.84.4 حةالييمثل  الزراعيالدخل  أنة 
مــن مثيمتاــا القةميــة.  %.0.2 حــةاليتمثــل الضــرا   الزراعيــة اــي حــين  لالقــةمي مثيمــ مــن  %.0..
ل ةذلـك خـ ل % مـن مثيمتاـا القةميـة....8 حـةاليالمدخرات الزراعية  مثل  أنة يعمالذي ترت   األمر
من  %88.. حةاليال اتج الزراعي يمثل  انن 8222ـ  8222. أما بال سبة لمدتر  0545ـ  0542الدتر  
االسـتثمار الزراعـي  أنكمـا  لالقـةمي مثيمـ مـن  %02.4 حـةاليل الزراعي يمثل الدخ أنة  لالقةمي مثيم 
اـا ت% مـن مثيم.2.2 حـةالياي حـين تمثـل الضـرا   الزراعيـة  لالقةمي مثيم من  %4.52 حةالييمثل 
 .ةالقةمي

كما يتبين من الجدةل أ   عمى الرمم من زياد  المتةسط الس ةي لممدخرات الزراعية من حةالي 
مميــار ج يــ  كمتةســط ســ ةي لمدتــر   08.37ل إلــى أكثــر مــن 0545ـ  42ةن ج يــ  اــي الدتــر  مميــ 4.3
% اـي ....8إال أن أرميتاا ال سبية ا خدضت من مثيمتاا عمى المسـتةى القـةمي مـن  8222ـ  8222

  اـي الةقـت الـذي يةجـد ايـ  أ ـةمما سبق يتضـح % اقط اي الدتر  الثا ية. .0الدتر  األةلى إلى أقل من 
القةميــة معـدالت الزيــاد  اـي المتغيــرات  اــنن. ج يـ يـاد  اــي جميـا المتغيــرات القةميـة ةالزراعيــة بالمميــار ز 

عـدا  ـرميـة ال سـبية لكـل المتغيـرات الزراعيـة ترجـا األ إلـى  بـدةر  أدىالـذي  األمر لتدةق مثيمتاا الزراعية
رميــة المــدخرات الزراعيــة أمحــةظ اــي التراجــا الم إلــى أدىممــا  لالقةميــةمقار ــة بــالمتغيرات  ـ االســتثمار

 بال سبة لممدخرات القةمية.

  :الشرقيةبريف محافظة  المدخرات الفرديةفي  المؤثرةالعوامل رابعًا: 
بعي ة الدراسة  المدخرات الس ةية لمدرداي  المؤثر أرم العةامل إلى ( .)رقم جدةل التشير  تا ج 

 األرضةحيــــاز   لاألســــر اــــي حجــــم  تحصــــر التــــي ا ة . 8224خــــ ل عــــام  الشــــرقيةبمحااظــــة  ميدا يــــةال
 .الدردي اإل داقةحجم الدخل ة  الزراعيةل

 7اقل من  أسر  صغير  ) :ث ثة مستةيات ةرى إلى األسر دراسة حجم التقسم  :األسرةحجم  -0
متةسط   أن إلىةتشير  تا ج الجدةل  (. أاراد اأكثر . ةكبير  ) ل( أاراد .ـ  7 متةسطة ) ل( أاراد
 .3.2الدردي الس ةي باأللف ج ي  ارتدا ليصل أقصا  اي األسر الصغير  حي  بم  حةالي  الدخل

ألف ج ي . ةا خدض المتةسط ليصل أد ا   82..ألف ج ي ل يمي  األسر المتةسطة حي  بم  حةالي 
 ألف ج ي . ةرذا يع ى أن متةسط .7.7اي األسر الكبير  حي  بم  حةالي 
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   المؤثرة على المدخرات الفردية السنوية بعينة الدراسة الميدانية ( : أىم العوامل  4جدول ) 
 2119خالل عام  بمحافظة الشرقية                 

 المتغير
 

 محاور الدراسة

 الدخل السنوي
 )ألف جنيو / فرد(

 اإلنفاق السنوي
 )ألف جنيو / فرد(

 المدخرات السنوية
 )جنيو / فرد(

 (2)معامل االختالف المتوسط

% 
 معامل االختالف المتوسط

% 
 معامل االختالف المتوسط

% 

سرة
 األ

جم
ح

 

 2.220 732 ..077 3.84 ..077 .3.2 أفراد 3أقل من 
 2.8.3 0772 2.20. 8.57 ....4 82.. أفراد 5ـ  3
 2.0.7 342 .5.0. 3..8 0..4. .7.7 أفراد فأةثر 5

(8...) ـ *(8.82) (0)معنوية الفرق
* 

 ـ (...2) ـ

ياز 
ح

ض
ألر

ة ا
 

 2.882 08.2 80..7 8.23 43.33 7.50 الحائزون
 8.34 272 .2.5 20.. 7.242 .8.. غير الحائزين
 ـ (2.34) ـ (0.38) ـ (2.52) معنوية الفرق

دي
لفر

ل ا
دخ

م ال
حج

 

 .2.7- 852- 0.84. 8.04 54..7 0.45 الفئة الدنيا
 2.054 82. 7.24. 7.04 3..03 7.32 الفئة المتوسطة

 2.253 7342 080.52 .4.. ...38 5.28 ة العلياالفئ
*(05.42) معنوية الفرق

* 
(24..) ـ

* 
02.33) ـ

)** 
 ـ

دي
لفر

ق ا
نفا

 اإل
جم

ح
 

 2.085 322 02.08 8..0 84... 8.08 الفئة الدنيا
 2.878 07.2 .82.7 .8.5 .32.3 72.. الفئة المتوسطة

 0.058 88 028.2- 4.72 023.7 8..4 الفئة العليا
8..00) ـ **(78..) معنوية الفرق

)** 
 ـ 2.24 ـ

ت 
خرا

لمد
ا

ية 
فرد

ال
 

 85.03 82.2 0.32. 8..7 34..8 .3.. ادخار موجب
 28.83 432- ..0.2 7.80 872.4 7..8 ادخار سالب
(75..) ـ (2.38) ـ **(8..8) معنوية الفرق

** 
 ـ

 حسةبة لمدرق بين المتةسطات.تم تقدير مع ةية الدرق بين المجمةعات ةاقًا لقيمة " ت " الم (0)

 .2.2*  مع ةي ع د مستةى مع ةية                      2.20** مع ةي ع د مستةى مع ةية  (8)
 ( 022× اال حراف المعياري / المتةسط الحسابي     ) = معامل االخت ف % 

 .8224 ل عام جمعت ةحسبت من بيا ات أةلية لدراسة ميدا ية تم إجراؤرا بمحااظة الشرقية خ :المصدر
 



 

 

 

 

                                            J. Product. & Dev., 14(1),2009                                                     11 

 

ـــاأل الســـ ةي الدـــرديالـــدخل         ـــل  األســـراـــي  ج يـــ لف ب ـــر  يمث ـــ مـــن  %7.4. حـــةاليالكبي  األســـراـــي  مثيم
الصـغير  حيـ   األسـراـي  أقصـا اقـد ارتدـا ليصـل  السـ ةي الدـردي دـاق الصغير . أما بال سبة لمتةسط اإل

ليصـل  ا خدـضة  لج يـ ألف  8.57 حةاليالمتةسطة حي  بم   األسر  ميي لج ي  ألف 3.84 حةاليبم  
ألف ج ي . ةرذا يع ي أن متةسـط اإل دـاق الدـردي السـ ةي  3..8 حةاليالكبير  حي  بم   األسراي  أد ا 

 الصغير .  األسر اي مثيم من  %7..7مثل حةالي يباأللف ج ي  اي األسر الكبير  

المتةسـطة  األسـراـي  أقصـا ليصـل رتدـا ا المدخرات الدردية السـ ةيةمتةسط  أنسبق  ما عمىةلقد ترت  
 أد ـا ليصـل  ا خدـضة  لج ياـاً  342 حـةاليالكبيـر  حيـ  بمـ   األسر يمي  لج يااً  0772 حةاليحي  بم  

 المـــدخرات الدرديـــة الســـ ةيةمتةســـط  أنةرـــذا يع ـــى  .ج ياـــاً  732 حـــةاليحيـــ  بمـــ  الصـــغير   األســـراـــي 
المتةســطة. كمـــا تشــير  تـــا ج  األســراـــي  مثيمــ مــن  %83.4 حـــةاليالصــغير  يمثــل  األســـراــي  ج يــ بال

حيـ  ثبتــت  ج يـ بال السـ ةي الدـردي اإل دــاقمتةسـط  عمـى األسـر ةجـةد تـأثير مممــةس لحجـم  إلـىالجـدةل 
 ..2.2الث  ( ع د مستةى مع ةية  األسرمع ةية الدرق بين المتةسطات )أحجام 

ن يحــا ز اليســين ةرمـا حــا زةن ةميــر قســمين ر  إلــىتقســم الدراســة المبحـةثين  :الزراعيــة األرضحيــازة   -2
اـي ميـر  أقصـا ارتدا ليصـل  الس ةي الدرديمتةسط الدخل  أن إلى. ةتشير  تا ج الجدةل زراعية ألرض

  يــاــي الحــا زين ح أد ــا ليصــل  ا خدــضة  لج يــ ألــف  .8.. حــةاليزراعيــة حيــ  بمــ   ألرضالحــا زين 
 حــةالين يمثــل ياــي الحــا ز  الســ ةي دــرديالمتةســط الــدخل  أنةرــذا يع ــى  لج يــ ألــف  7.50 حــةاليبمــ  
ــ مــن  2%..3 د ارتدــا ليصــل اقــ الســ ةي الدــردي اإل دــاقمــا بال ســبة لمتةســط أ .حــا زينالاــي ميــر  مثيم
اـي الحـا زةن حـ   أد ـا ليصـل  ا خدـض. ة ج يـ ألـف  20.. حـةالياي ميـر الحـا زين حيـ  بمـ   أقصا 
% 3.5. حـةالياـي الحـا زةن يمثـل  الدـردي اقاإل دمتةسط  أن. ةرذا يع ى ج ي ألف  8.23 حةاليبم  
 الحا زين. اي مير مثيم من 

اــي الحــا زةن  أقصــا ارتدــا ليصــل المــدخرات الدرديــة الســ ةية متةســط  أنمــا ســبق  عمــىةلقــد ترتــ  
 لاً ج ياـ272 حـةالياـي ميـر الحـا زين حيـ  بمـ   أد ـا ليصـل  ا خدـض. ة اـاً ج ي 08.2 حـةاليحي  بمـ  
 مثيمـ مـن  %0. حـةالياي ميـر الحـا زين يمثـل  ج ي بالمدخرات الدردية الس ةية المتةسط  أنةرذا يع ى 
 ن.ياي الحا ز 

 ثـ   مسـتةيات ةرـى: الد ـة الـد يا إلـى السـ ةي الدـرديتقسم الدراسة حجم الـدخل  :الفرديحجم الدخل  -3
أالف ج يـ   .)     ايـعمةالد ـة ال (ل أالف ج يـ  .ـ  ..8)  ةالد ـة المتةسـطة ( ألف ج يـ  ..8أقل من ) 

ا حيـ  بمـ  يـعماـي الد ـة ال أقصـا  بمـ  السـ ةي الدرديمتةسط الدخل  أن إلى( ةتشير  تا ج الجدةل  اأكثر
 أد ــا ليصــل  ا خدــض. ة ج يــ ألــف  7.3 حــةاليالد ــة المتةســطة حيــ  بمــ    ميــي ج يــ لــف أ 5.28 حــةالي

بـاأللف  السـ ةي الدـرديةسـط الـدخل مت أنةرـذا يع ـى  .ج يـ لـف أ 0.45 حةالياي الد ة الد يا حي  بم  
 اإل دــاقا. أمــا بال ســبة لمتةســط يــعماــي الد ــة ال مثيمــ مــن  %.05.2 حــةالياــي الد ــة الــد يا يمثــل  ج يــ 
 يميــ  لج يـ لــف أ .4.. حـةاليا لمـدخل حيــ  بمـ  يـعماـي الد ــة ال أقصــا اقــد ارتدـا ليصـل  السـ ةي الدـردي

 (9 ) 
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اــي الد ــة  أد ــا المتةســط ليصــل  ا خدــضل ة ج يــ لــف أ 7.04 حــةاليالمتةســطة حيــ  بمــ   الدخميــةالد ــة 
 ج يـ بال السـ ةي الدـردي اإل دـاقمتةسـط  أن. ةرـذا يع ـى ج ي لف أ 8.04 حةاليالد يا حي  يبم   الدخمية

 ا. يعمال الدخميةاي الد ة  مثيم من  %73.7 حةاليالد يا يمثل  الدخميةاي الد ة 

عجـــز عـــن تغطيـــة  األةلـــى الدخميــةاـــي الد ـــة  ةيالســـ  الدـــرديالــدخل  أنســـبق  مـــا عمـــىةلقــد ترتـــ  
اـي حــين  .أخـرىبةسـا ل  أة بـاالقتراضة ســد تمـك الدجـة  يـعمالـذي ترتـ   األمـر لالسـ ةي الدـردي اإل دـاق

كمـا  ةبـ دس الترتيـ . اً ج ياـ 7342 ل82. حـةاليبمـ   ةادخـاراً  ا ةاـراً يـعمالمتةسطة ةال الدخميةحققت الد ة 
 لالدـرديمتةسـط كـل مـن الـدخل  عمـى الدـرديأثير مممـةس لحجـم الـدخل ةجـةد تـ إلـىالجـدةل تشير  تا ج 
أحجــام  حيــ  ثبتــت مع ةيــة الدــرق بــين المتةســطات ) الدــردي اإل دــاقمتةســط  عمــىثــم  لالدــرديةاالدخــار 

 ..2.2 ـ 2.20ة ما بين مع ةيةذلك ع د مستةى  ( الدرديةمستةيات الدخل 
أقـل ةرـى: الد ـة الـد يا ) ثـ   مسـتةيات  إلى الدردي  داقاإلتقسم الدراسة حجم  :الفردي اإلنفاقحجم  -4

ـــ  8)  الد ـــة المتةســـطة ل(ألـــف ج يـــ   8مـــن  (. أالف ج يـــ  اـــأكثر  7ا) يـــعمةالد ـــة ال ل(ألـــف ج يـــ   ..7ـ
ا يـعمال اإل داقيـةاـي الد ـة  أقصـا ارتدـا ليصـل  السـ ةي الدـرديمتةسـط الـدخل  أن إلىةتشير  تا ج الجدةل 

. ج يــ لــف أ 72.. حــةاليالمتةســطة حيــ  بمــ   اإل داقيــةالد ــة  يميــ  لج يــ لــف أ 8..4 حــةاليحيــ  بمــ  
 أن. ةرـــذا يع ـــى ج يـــ ألـــف  8.082 حـــةاليالـــد يا حيـــ  بمـــ   اإل داقيـــةاـــي الد ـــة  أد ـــا ليصـــل  ا خدـــضة 

 ــة داــي ال مثيمــ مــن  %.8 حــةاليالــد يا يمثــل  اإل داقيــةاــي الد ــة  ج يــ بال الســ ةي الدــردي اإل دــاقمتةســط 
ا حيـ  يـعمال اإل داقيـةاـي الد ـة  أقصـا  بمـ اقـد  السـ ةي الدردي اإل داقما بال سبة لمتةسط أا. يعمال  داقيةاإل
 ا خدـضة  لج يـ لـف أ .8.5 حةاليحي  بم   المتةسطة اإل داقيةالد ة  يمي  لج ي ألف  4.72 حةاليبم  

متةسـط  أن. ةرـذا يع ـى ج يـ لـف أ 8..0 حـةاليالد يا حيـ  بمـ   اإل داقيةاي الد ة  أد ا المتةسط ليصل 
اـــي الد ـــة  مثيمـــ مـــن  %03.0 حـــةالييمثـــل  ج يـــ لف الـــد يا بـــاأل اإل داقيـــةلمد ـــة  الســـ ةي الدـــرديق ادـــ اإل

   .ايعمال ةاإل داقي
اــي الد ــة  أقصــا قــد ارتدــا ليصــل المــدخرات الدرديــة الســ ةية متةســط  أنمــا ســبق  عمــىةلقــد ترتــ     

 322 حـــةاليالـــد يا حيـــ  بمـــ   اإل داقيـــةالد ـــة  يميـــ  لج يـــ  07.2 ليحـــةاالمتةســـطة حيـــ  بمـــ   اإل داقيـــة
متةسـط  أن. ةرـذا يع ـى ج يـ  88 حـةاليا حيـ  بمـ  يـعمال اإل داقيـةاـي الد ـة  أد ا ليصل  ا خدضة  لج ي 

اــي الد ــة  مثيمــ مــن  %0.27 حــةاليا يمثــل يــعمال اإل داقيــةاــي الد ــة  ج يــ بالالمــدخرات الدرديــة الســ ةية 
متةسـط  عمـى الدـردي اإل دـاقةجةد تأثير مممـةس لحجـم  إلىكما تشير  تا ج الجدةل  .المتةسطة اإل داقية
 أحجــام مع ةيــة الدــرق بــين المتةســطات ) تحيــ  ثبتــ لالســ ةي الدــردي اإل دــاقة  لالســ ةي الدــرديالــدخل 

 .2.20ةذلك ع د مستةى مع ةية ( الدردي اإل داقةمستةيات 

 ةالدرديـ تار دخممـحـةثين بالدراسـة ةاقـا لبتقسـيم الم إلـىشير  تا ج الجدةل ت :ة السنويةالفردي راتخمدال -5
 الدـرديحيـ  بمـ  متةسـط الـدخل  لمةجبـاً  اً دخـار اة  ماديـاً  (  مبحةثين حققةا اا ضـاً 0ين: )يقسمين ر يس إلى

 لج يـ ألـف  8..7 حـةالي السـ ةي الدـردي اإل داقاي حين بم  متةسط  لج ي ألف  3... حةالي الس ةي
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اـــي  اً عجـــز حققـــةا مبحـــةثين  (8. )ج يـــ  82.2 حـــةالي الســـ ةي ةالدرديـــ لمـــدخراتبمـــ  متةســـط ا يلاتـــةبال
 اإل داقيــةعــن الةاــاا باالحتياجــات  ج يــ ألــف  .8.7 حــةاليةالــذي يبمــ   الســ ةي يدــردلمتةســط الــدخل ا

 سـالباً  اراً ةجـةد ادخـ ي عمالذي يترت   األمر. ج ي ألف  7.80 حةالي الس ةيالدردية ةالذي بم  متةسطاا 
. كمــا تشــير  تــا ج الجــدةل االقتــراض المختمدــة مــن طــرق  ةذلــك عــن طريــق االقتــراض مــن الغيــر أة ميــر 

ـــى  لالدـــرديمتةســـط كـــل مـــن الـــدخل  عمـــىاالدخـــار المةجـــ  ةالســـال   يةجـــةد تـــأثير مممـــةس ل مطـــ إل
 .2.20ةذلك ع د مستةى مع ةية حي  ثبتت مع ةية الدرق بين متةسطين  الدرديةاالدخار 

ةممــا ســبق يتضــح ارتبــاط اإل دــاق بالــدخل حيــ  أ ــ  كممــا زاد الــدخل زاد اإل دــاقل ةا طبــق ذلــك مــا   
األســر صــغير  الحجــم ةكــذلك ميــر الحــا زين ألرض زراعيــةل ةيرجــا ذلــك إلــى االطم  ــان لمصــادر الــدخل ممــا 

دــاق حيــ  أ ــن الد ــة التــي داــا إلــى اإل دــاق العــالي ةخاصــة الكاربــاا ةاالتصــاالتل إال أن ر ــاك حــدةد د يــا ل  
ألـف ج يـ  تبـين أن مـدخراتاا بالسـال  أي تحتـا  إلـى االقتـراض أة سـح  األرصـد   ..8حققت دخل أقل مـن 

 السابقةل حي  ااق متةسط اإل داق متةسط الدخل اي رذ  الد ة. 
   بعينة الدراسة: ة السنويةالفردي خامسا: العوامل المحددة للمدخرات

رــم تمــك أةلمعراــة  لةالدرديــ المــدخرات  تحــدد مقــدار ةاتجــا التــيمــل ةالمتغيــرات عديــد مــن العةاالتةجــد 
ةأدقاـــا  لبيا ـــاتالســـباا لطبيعـــة أ  أنةلقـــد تبـــين  .ةرياضـــية إحصـــا يةكثـــر مـــن محاةلـــة أ يـــتجر أد اقـــالعةامـــل 
صــــةر  أخــــذت ال التــــية  ةرــــى الدالــــة المةمارتميــــة المزدةجــــة. لياً دةاقتصــــا إحصــــا ياً  م طقيــــةكثررــــا أة  للم تــــا ج

 ة:التاليالرياضية 
 ٌـ خ + ٌـ4شلُ 4ة  ± ................. ±  ٌـ0ش لُ 0ة +  أ لُ = ٌـص  لُ     

 حٕث:

 .اي المشارد  رـ ج ي  باأللفلمدرد  الس ةيالدخل  = رـ0ص
 .اي المشارد  رـ ج ي  باأللفلمدرد  الس ةي اإل داق = رـ8ص
 .ـرارد  اي المش ج ي لمدرد بال الس ةياالدخار  = رـ7ص
 .اي المشارد  رـ ج ي لمدرد بال ا يةحية ال األصةل قيمة = رـ0س
 .اي المشارد  رـ ج ي ةاالتصاالت لمدرد بال ةالميا استا ك الكارباا  قيمة = رـ8س
 .اي المشارد  رـ ج ي  باأللفلمدرد  ـ ةالحيةا ات األرضعدا  ـية اإل تاج األصةل قيمة = ـر7س
 .اي المشارد  رـ ج ي  باأللفدمية لمدرد الخ األصةل قيمة = رـ.س
 .ال مةذ  المطمة  تقديررا الممع :.  ل......ل0  ال
 توصيف متغيرات النموذج: -0

 الشــرقيةبمحااظــة  ميدا يــةمتغيــرات ال مــةذ  الرياضــي بعي ــة الدراســة الل( .) رقــم جــدةلالتشــير  تــا ج         
 األرضعـــــدا  )يـــــة اإل تاج األصـــــةل مـــــندـــــرد ال  مـــــا يمتمكـــــ قيمـــــةمتةســـــط  حيـــــ  قـــــدر. 8224خـــــ ل عـــــام 

ـــف أ 4.0.8 حـــةاليب ( ات ـــاةالحية  ـــ ل ـــ األصـــةل  يميـــ لج ي ـــف  8.2.8 حـــةالية حيـــ  بمـــ  الحيةا ي ـــ أل  لج ي
ـــف أ ..0 حـــةاليالخدميـــة  األصـــةلةمتةســـط قيمـــة  ـــاا  أنكمـــا  ج يـــ ل متةســـطات اســـتا ك الدـــرد مـــن الكارب
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ةلقـــد  ـــتج عـــن تداعـــل ةتشـــابك العةامـــل ةالمتغيـــرات  .ســـ ةياً  ج يـــ 085 حـــةاليةالمةاصـــ ت ةاالتصـــاالت بمـــ  
 السـ ةي الدـردي اإل دـاقمتةسـط  أنة  لج يـ  ألـف 7.435 حـةاليبمـ   الس ةي الدرديمتةسط الدخل  أنالسابقة 
   .ج ي  532 حةاليمدخرات اردية س ةية بمغت ق يقذلك تح عمىةلقد ترت   لج ي ألف  8.50 حةاليبم  
 نتائج النموذج : -8

لممـدخرات السـ ةية لمدـرد رم العةامل المحدد   تا ج ال مةذ  الرياضي أل إلى(  2 )رقم  دةلالجيشير 
العةامـــل  أرــم أن حيــ  تبـــين 8224خــ ل عـــام  الشــرقيةبمحااظـــة  ميدا يــةعي ــة الدراســـة المـــن بــاأللف ج يــ  

 الدـــردي دـــاقاإل ةمتةســـط  لالســـ ةي الدـــرديت حصـــر اـــي متةســـط الـــدخل  يةالســـ ة  لممـــدخرات الدرديـــةالمحـــدد  
 .الس ةي

ة لمدـرد الحيةا يـ األصـةل قيمـةة  ج يـ  بـاأللف السـ ةي الدـردي الـدخلةجد ع قة طردية مةجبة بين كل مـن ت -0
ــاد   أنل ةرــذا يع ــى ج يــ  بــاأللف ــاد  متةســط  إلــىيــؤدي قيمــة األصــةل الحيةا يــة لمدــرد بــاأللف ج يــ  زي زي
 عمـىمع ةيتـ   تحيـ  ثبتـ لـك المتغيـرذرمية أل املالمع. ةتشير مع ةية ج ي  باأللف الس ةي الدرديالدخل 

اـي قيمـة األصـةل  غيـرلتا أنع ـى ي 2.33  حـةاليمعامل التحديـد الـذي بمـ   أنكما  2.20مستةى مع ةية 
 بـــاأللف الســـ ةي الدـــرديمـــن مقـــدار التغيـــر اـــي متةســط الـــدخل  %33دســر الحيةا يــة لمدـــرد بـــاأللف ج يـــ  ي

ف المحسـةبة  قيمـةميـر مدرةسـة. ةيؤكـد مـا سـبق  أخرىعةامل  ىإليرجا  %(87) الباقي. اي حين ج ي 
 .2.20ةري مع ةية ع د مستةى مع ةية  85.4 حةاليحي  بمغت 

 قيمـةةبـين كـل مـن  لجا ـ من  ج ي  باأللف الس ةي الدردي اإل داقةجد ع قة طردية مةجبة بين كل من ت
مـــن  لج يـــ االتصـــاالت بالة  ةالميـــا  لمكاربـــاااســـتا ك الدـــرد  قيمـــةة  لج يـــ  بـــاأللفة لمدـــرد الحيةا يـــ األصــةل
 السـ ةي الدـردي اإل دـاقزيـاد  متةسـط  إلـىحـدارا يـؤدى إ المتغيرات أة  زياد  رذ أنةرذا يع ى  .آخر جا  
 قيمــةثــم  لج يــ  بــاأللفة لمدــرد الحيةا يــ األصــةل قيمــة أرميــة إلــى. ةتشــير مع ةيــة المعــام ت ج يــ  بــاأللف

ع ـد مسـتةى  ىةلـلأل اإلحصـا يةالمع ةيـة  تحيـ  ثبتـ لج يـ ةاالتصـاالت لمدـرد بال ةالميـا استا ك الكاربـاا 
يع ــى  3..2 حــةاليمعامــل التحديــد ةالــذي بمــ   أنكمــا  .2.2يــة ع ــد مســتةى مع ةيــة  اةلمث 2.20مع ةيــة 

 الســ ةي الدــردي اإل دــاقمــن مقـدار التغيــر اــي متةسـط  %3. حــةاليالمتغيـرات الشــارحة المســتقمة تدسـر  أن
إلــى عةامــل أخــرى ميــر مدرةســة. ةيؤكــد مــا ســبق قيمــة ف يرجــا  %(7.) البــاقي اــي حــين ج يــ  لفبــاأل

 .2.20ل ةرى مع ةية ع د مستةى مع ةية 00.37المحسةبة حي  بمغت حةالي 
اــي الةقــت الــذي يةجــد ايــ  ع قــة طرديــة مةجبــة بــين المــدخرات الدرديــة الســ ةية بالج يــ ل ةبــين الــدخل  -8

 ل ةرــذا يع ــى أن زيــاد  متةســط الــدخل الدــردي يــؤدى إلــى زيــاد  المــدخرات الدرديــة الدــردي الســ ةي بالج يــ
الس ةية. تةجد ع قة عكسية بين المدخرات الدردية الس ةية ةبين اإل داق الدردي الس ةيل ةرذا يع ـى أن 

 زياد  متةسط اإل داق الدردي يؤدى إلى  قص اي المدخرات الدردية الس ةية. ةتشير 

( : متغيرات النموذج الرياضي بعينة الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية خالل عام  5جدول )   
2119 . 
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 % (0)معامل االختالف المتوسط المتغير

 35.72 7.435 الدخل السنوي للفرد  باأللف جنيو
 07..2 8.525 اإلنفاق السنوي للفرد باأللف جنيو

 48.32. 532 االدخار السنوي للفرد بالجنيو
 042.72 8.2.7 صول الحيوانية للفرد باأللف جنيواأل

 732.42 4.0.8 األصول اإلنتاجية للفرد باأللف جنيو
 807.72 0.757 األصول الخدمية للفرد باأللف جنيو

 022.22 ..084.4 استيالك الةيرباء والمياه واالتصاالت للفرد بالجنيو
 ( 022× المتةسط الحسابي    اال حراف المعياري /  ) = معامل االخت ف % ( 0)  
جمعت ةحسبت من بيا ات أةلية لدراسة ميدا ية تم إجراؤرا بمحااظة الشرقية خ ل عام  :المصدر  

8224. 

        نتائج النموذج الرياضي ألىم العوامل المحددة لالدخار السنوي للفرد بالجنيو بعينة  :( 6جدول ) 
 .2119.ل عام بمحافظة الشرقية خال  الميدانية الدراسة 

 + خ ىـ6لو س 6ب±  .... ± ىـ 0لو س 0ب± = لو أ ىـ لو ص المتغير

معامل 
التحديد 

 2ر

 قيمة 
" ف " 
 المحسوبة

الدخل السنوي للفرد  
 باأللف جنيو

^لة ص
 رـ 0لة س 2.702+  2.228لة  -= رـ 0

                       (-2.870(    )..84)**                
2.33 85.35** 

اإلنفاق السنوي للفرد 
 باأللف جنيو

^لة ص
 رـ8س لة  2.785+ رـ 0س لة  2.024+  .2.55لة  -= رـ 8

                       (-0.20.(    )7..70)**              (8.720)** 
2..3 00.37** 

االدخار السنوي للفرد 
 بالجنيو

^لة ص
 رـ8لة ص .7.45 -رـ 0لة ص .8.74+  0.457لة  -= رـ 7

                       (-3.522)**  (5.3.0)**              (-7.45.)** 
2.50 28..2** 

^حي : ص        
 =  القيمة التقديرية لمدخل الس ةي لمدرد  باأللف ج ي  اي المشارد  رـ . رـ0

 رـ . =  القيمة التقديرية ل  داق الس ةي لمدرد باأللف ج ي  اي المشارد رـ 8^ص                
 =  القيمة التقديرية ل دخار الس ةي لمدرد بالج ي  اي المشارد  رـ . رـ7^ص                
 =  قيمة األصةل الحيةا ية لمدرد باأللف ج ي  اي المشارد  رـ . رـ 0^س                
 د بالج ي  اي المشارد  رـ .=  قيمة استا ك الكارباا ةالميا  ةاالتصاالت لمدر   رـ8^س                        
 .) ... ( القيمة بين األقةاس قيمة ت المحسةبة                

 .2.2*  مع ةي ع د مستةى مع ةية                      2.20** مع ةي ع د مستةى مع ةية         
 .8224رقية خ ل عام جمعت ةحسبت من بيا ات أةلية لدراسة ميدا ية تم إجراؤرا بمحااظة الش المصدر:       

مع ةيــة المتغيــرات إلــى أرميــة متةســط الــدخل الدــرديل ثــم أرميــة اإل دــاق الدــردي اــي التــأثير عمــى المــدخرات 
ل كمــا أن .2.2ل ةلمثا يــة ع ــد مســتةى مع ةيــة 2.20الدرديــة الســ ةية حيــ  ثبتــت المع ةيــة اإلحصــا ية ع ــد 
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% مـن مقـدار 50رات الشارحة المستقمة تدسـر حـةالي يع ى أن المتغي 2.50معامل التحديد ةالذي بم  حةالي
%( يرجـا إلـى عةامـل أخـرى ميـر 5التغير اي متةسط المدخرات الدردية الس ةية بالج يـ . اـي حـين البـاقي )

ةرـى مع ةيـة ع ـد مسـتةى مع ةيـة  2..28مدرةسة. ةيؤكد ما سـبق قيمـة ف المحسـةبة ةالتـي بمغـت حـةالي 
2.20. 

 

كما تعتبر قاطر  الت مية المستدامة  لالقةمياعة الدعامة الر يسية اي االقتصاد تعتبر الزر  :صـــــملخال
يةجد   ان دار . ةالعمل ةرأس المال ةاإل األرض عمىاي مصر. ةاي الةقت الذي تعتمد الت مية المستدامة 

تتحدد ة  لالزراعيلمقطاع  االقتصاديص   ظل سياسة ةبرامج اإلاي  خاصة در  اي رأس المال المتا . ة 
باإلضااة إلى أن حزم سياسات  لقطاع الزراعة. من دعم  تقمص دةر الدةلة ايما تقدممشكمة الدراسة اي 

ةبرامج اإلص   االقتصادي لمقطاع الزراعي قد ترت  عمياا ارتداع ممحةظ اي التكاليف اإل تاجية 
ر الذي قمل من احتماالت ةتدرةر اي صااي العا د الددا يل رذا إلى جا   زياد  تكمدة المعيشة األم

تادف الدراسة إلى إلقاا الضةا عمى ة  تحقيق اا ض  قدي من شأ   أن يمع  دةرًا اي الت مية المستدامة.
أرم العةامل المؤثر  اي المدخرات القةمية ةالزراعية ةالريدية بادف راا كداا  ةتحسين جةد  ةتعب ة 

اعتمدت ةقد ةذلك لداا ةتقدم عجمة الت مية المستدامة.  المدخرات بمستةياتاا المختمدة القةمية ةالزراعية
 استبيانمن خ ل استمار   ميدا يةأةلية لدراسة  بيا ات :أةالرما :بيا اتمصدرين ر يسيين لم عمىالدراسة 
. من الجااز المركزي لمتعب ة العامة ةاإلحصاا م شةر  ةمير م شةر  بيا ات :ةثا يامال لذلك أعدت

 من  تا جل  يإلةعرض ما تةصمت  بيا اتالاي تحميل  يسمةبين الةصدي ةالكماأل عمىاعتمدت الدراسة ة 
 :رماا ما يميأمن 
 القـةمي. ةكـل مـن االسـتثمار جا ـ مـن  لج يـ ع قة طردية مةجبة بين المدخرات القةمية بالمميـار  يةجدـ 0

العةامـل أة   زيـاد  رـذ أنيع ـى  رـذاة . ج يـ بالمميـار  اإلجمالي القةميةال اتج  لةالضرا   الكمية المباشر 
   .المدخرات القةمية  زياد إلىحدارا يؤدى إ
يةجـد ع قـة عكسـية بـين كمـا  لةاالسـتثمار الزراعـي ع قـة طرديـة مةجبـة بـين المـدخرات الزراعيـةل يةجـدـ 8

 ةال اتج الزراعي. المدخرات الزراعيةل

االســتثمار القــةمي الزراعــي حيــ  بمغــت اــي األرميــة ال ســبية ل دخــار القــةمي الزراعــي أكبــر مــن كا ــت ـــ 7
% عمــى الترتيــ  ةرــذا مــا يشــير إلــى أن الزراعــة تحتــا  إلــى جــذ  028.3%ل 088.2الدتــرتين حــةالي 

 المدخرات الزراعية ل ستثمار اي أ شطتاا المختمدة.
اـي  %....8مـن مثيمتاـا عمـى المسـتةى القـةمي مـن لممـدخرات الزراعيـة ا خدضـت ال سـبية  ةرميـاألــ أن .

% اقـــط اـــي الدتـــر  الثا يـــة. ممـــا أدى إلـــى التراجـــا الممحـــةظ اـــي أرميـــة .0الدتـــر  األةلـــى إلـــى أقـــل مـــن 
 المدخرات الزراعية بال سبة لممدخرات القةمية.
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ـ تةجد ع قة طردية مةجبة بين كل من الدخل الدردي الس ةي باأللف ج ي  ةقيمة األصةل الحيةا ية لمدـرد .
أن زيـاد  قيمـة األصـةل الحيةا يـة لمدـرد بـاأللف ج يـ  يـؤدي إلـى زيـاد  متةسـط  بـاأللف ج يـ ل ةرـذا يع ـى

 الدخل الدردي الس ةي باأللف ج ي 
 نادــةرمــا بــدةررما يتةق لالدــردي دــاق ةاإل الدــرديكــل مــن الــدخل  عمــىالمــدخرات الدرديــة الســ ةية تةقــف ت ـــ2

تعبـر عـن  التـيتصـاالت ة ةاال الميـا كاربـاا ة استا ك الدرد من ال قيمةة  لة لمدردالحيةا يالثرة   قيمة عمى
 .مستةى المعيشة لمدرد

 :عـــــــالمراج
قألهةة دراسةةاقاصادةة د اقمحمااد خٕاارْ الع)اارْ )دكتااُر( :  ،ٓ )دكتااُر(سااوُاالعسٔااس الط ابتساابع عباادـــ 0

المجلااد  ،السراعاآ، المجلاات المصاارٔت لالقتصاابد  قةةيقالدقالزراػةة الماغيةةتااقالمدةةلددقل ةةل  ق
 .0111سبتمبر  ،ٓوبد الثالعد العبشر،

 ، أعداد متفرقت.الكا بقالسهويقاإلحد ئ الجٍبز المركسْ للتعبئت العبمت َاإلحصبء: ـ 0
قاألسةتيق فة  قاسسةاك  ندراسةاقاصادة د اقلإدكتاُر(: ) محمُد مفتبح ،السٕد احمد السٌٕرْ )دكتُر(ـ 3

 .0994،جبمعت المىصُرة الرابع لالقتصبد َالتىمٕت فٓ مصر، ،المؤتمر ف قر فقوحضتقج.م.ع
مكتباات معٍااد البحااُر َالدراساابث  ، سةة يقمقلمةةاقفةة قاسصادةة دقالسااعد الاادٔه محمااد ال)اإب:)دكتُر(: ـاا 4

 .0996جبمعت القبٌرة ، ،اإلحصبئٕت
دراسةاقاصادة د اقلد ي يةاقلكيكة قالةل  قواإلنفة  قواسد ة رقسعٕد محماد فاؤاد أحماد )دكتاُر( َنخارَن: ـ 5

(، 9(، العادد)09ٕات، المجلاد )ق، المجلت المصارٔت للعلاُع التطبٕلشتصياااألستيقف قر فقمد فظاق
 .  0111ُٔلُٕ 

مصار، دكتاُراي، قسام االقتصابد  رٔا  ـ عبد: عٕد حسه: تحلٕل الدخل لغٕر الحبئسٔه ألرض زراعٕت ف6ٓ
 .0995السراعٓ، كلٕت السراعت، جبمعت السقبزٔق، 

دار  ،القواػةةلقاسصادةة د اقالزراػيةةا :ر(ٓ )دكتااُحمااد جاأُلأحمااد أ )دكتااُر(، ٓحمااد اللااُلأ نبعثمااـاا 9
 . 0996 ،األَلّالطبعت  ،المعبرف

 ،السراعآقتصابد المجلات المصارٔت لال، الزراػة قفة قج.م.عق قةيقالل  قالداحمد جبد )دكتُر(:  نبعثمـ 9
   .0990تمبربس ،ٓوبالعدد الث ،األَ:المجلد 

، المجلااات برْ للااارٔفٕٕه بمحبفاااات ال)ااارقٕتمحماااد صاااالح مىصاااُر ) دكتاااُر (: أوماااب  السااالُ  االدخااا -9
 .0999المصرٔت لالقتصبد السراعٓ، المجلد السببع، العدد األَ:، مبرش 

لد ية قاصادة ديقصي سة قل ؼوامة قالمةعلتدقػ ةعقلود ةغقالةل  قوجُِ عبد المىعم مصطفّ )دكتاُر (:  -01
جبمعات المىصاُرة للعلاُع ، مجلات  ألفتادقالمجامغقالت ف قـقدراساقح لةا قمد فظةاقاليديةتدقـقجقمقع

 .0999(، ُٔوُٕ 6، العدد )04السراعٕت، مجلد 
، القاابٌرة، لقت ةتقػةمقمعاةةتالاقالاهميةاقاسصادة د اقفةة قمدةتَزارة التىمٕات االقتصابدٔت المصاارٔت:   -00
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ABSTRACT 

Agriculture is the main pillar in the national economy. At the time of 

the adoption of sustainable development on the land, labor, capital and 

management. There is a dearth of available capital. Under the policy of 

economic reform programs of the agricultural sector and decreasing the role 

of the government in its agricultural sector. 

The problem of study determines the decline in the role of the 

government in their support for the agriculture sector. In addition to the 

packages of policies and programs of economic reform of the agricultural 

sector has resulted in a remarkable increase in production costs and a 

deterioration in net revenues, as well as the increased cost of living, which 

reduced savings  that would play a role in sustainable development. The study 

aims to shed light on the most important factors were affecting  on national and 

agricultural savings to increasing efficiency and improving of national and 

agricultural savings.  

 The sources of secondary data are CAPMAS, The primary data is 

collected by a three-stage sampling in the rural areas of Sharkia governorate. 

The study applies the appropriate economic and statistical analysis. The most 

important findings of the study are as follows: 

1- there a positive relation between national savings with Millar pound, by. Each 

of the National Investment and the total direct taxes, and Gross National 

Product with Millar pound. This means that an increase or one of these factors 

lead to an increase in national savings. 

2-There is a positive relation between the agricultural savings, and agriculture 

investment, as there is an inverse relation between agricultural savings, and 

agricultural output. 

 3- The percentage of agricultural saving more than agricultural investment in the 

two periods of about 122.6%, 162.7%, respectively, and this indicates that 

agriculture needs to attract savings to invest in different agricultural activities.  

4- The percentage of agriculture savings declined from the national level of 

25.45% in the first period to less than 15% in the second period. Which led to a 

marked decline in the percentage of savings for the agricultural savings of 

nationalism. 

5- There is a positive relation between the annual per capita income with thousand 

pound and the value of the individual animal assets with thousand pound, 

which means that increase the value of the of the individual animal assets  

leads to increase the average annual per capita income. 

6- savings depends on each individual annual income and individual expenditure, 

which in turn depend on the value of individual animal assets, and the value of 

the consumption of electricity, water and communications, which reflects the 

standard of living of the individual. 
       Key words: Economic study, savings,  rural, Sharkia Governorate. 


