
 

 
 

    
 

 

 بعط انًؤشراث اإلَتاجيت ٔاالقتصاديت نهسرٔع انًصريت

   رياض إسًاعيم يصطفي،  سعاد عبذ انفتاح إبراْيى، رَا عيذ سهًي، رجب يحًذ حفُي

 لغى االلزصبد ٔانزًٍُخ انشٌفٍخ، كهٍخ انؼهٕو انضساػٍخ انجٍئٍخ ثبنؼشٌش، جبيؼخ لُبح انغٌٕظ.

 انًهخص

االَزبجٍخ داخم انمطبع انضساػً فً جًٕٓسٌخ يصش انؼشثٍخ إال أَٓب رزغى ثبَخفبض  رؼذد انًجبالدثبنشغى يٍ 
اَزبجٍزٓب ٔػجضْب ػٍ انٕفبء ثذجى انطهت االعزٓالكً  انًزضاٌذ ػهً انًُزجبد انضساػٍخ داخم انغٕق انًذهً ٔانزي ٌشجغ 

شف ػهً انًؤششاد االَزبجٍخ ٔااللزصبدٌخ ٌغزٓذف انزؼ إنً رؼذد اعزخذايبد ْزِ انًُزجبد إنً جبَت رضاٌذ ػذد انغكبٌ.
( نهٕلٕف ػهً األًٍْخ انُغجٍخ نهًغبدبد 2012 -2010نًخزهف انضسٔع انذمهٍخ ٔانخعشٌخ انًصشٌخ خالل انفزشح )

 انًُضسػخ ثكم يذصٕل، ٔكزنك رمذٌش االدزٍبجبد انًبئٍخ ألْى انًذبصٍم إنً جبَت رمذٌش صبفً انؼبئذ نزهك انًذبصٍم.
أظهرت النتائج أن جملة المساحة  .اعخ فً َزبئجٓب ػهً ٔانٕصفً فً ششح ٔػشض انًزغٍشاد االلزصبدٌخاػزًذد انذس

يزٕعػ َصٍت انفذاٌ يٍ انًٍبِ نًخزهف انًذبصٍم  ، ٔثهغيهٌٍٕ فذاٌ 1007المزروعة من المحاصيل الحقلية بلغت حوالي 
انغكش ٌذزم انًشرجخ األٔنً يٍ ادزٍبط انفذاٌ نهًٍبِ يذصٕل لصت خالل فزشد انذساعخ جبء فً يمذيزٓب  انذمهٍخ انًصشٌخ

أنف و 909ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 
3

آالف و 5، ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبٍَخ يذصٕل األسص ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 
3

أيب ػٍ إجًبنً ،
م يزٕعػ َصٍت انفذاٌ يٍ انًٍبِ نًخزهف انًذبصٍيهٌٍٕ فذاٌ، أيب ػٍ  1.1يغبدخ انًذبصٍم انخعشٌخ ثهغذ دٕانً 

رذزم انًشرجخ األٔنً يٍ ادزٍبط انفذاٌ نهًٍبِ ثًزٕعػ ثهغ خ ٍٔيُّ ٌزجٍٍ أٌ يذبصٍم انؼشٔح انصٍف، انخعشٌخ انًصشٌخ 
دٕانً صالصخ آالف و

3
أنف و 207، ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبٍَخ يذبصٍم انؼشٔح انٍُهٍخ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

3
، ْزا ٔرأرً 

 .شح الدزٍبط انفذاٌ يٍ انًٍبِألخٍيذبصٍم انؼشٔح انشزٌٕخ فً انًشرجخ ا

 .َصٍت انفذاٌ يٍ انًٍبِ، انًذبصٍم انخعشٌخ، انًذبصٍم انذمهٍخ: سترشاديت انكهًاث اإل

 تًٓيذ:  

رهؼت انضساػخ دٔساً ْبيبً فى انزًٍُخ االلزصبدٌخ،  
فًٓ ػصت االلزصبد انمٕيً ٔأدذ سكبئضِ، ًْٔ 

ألكضش يٍ َصف عكبٌ يصش،  انشئٍغًيصذس انذخم 
بْى فً إشجبع ادزٍبجبد انغكبٌ انغزائٍخ، ٔانٕفبء ٔرغ

يٍ انًٕاد انخبو انالصيخ  انصُبػًثًزطهجبد انمطبع 
 (. 2008)حساَيٍ، نهؼذٌذ يٍ انصُبػبد انٓبيخ 

ٔرؼزجش كفبءح اعزخذاو انًٍبِ يٍ انمعبٌب انٓبيخ 
ٔانذٌٍٕخ نزذمٍك انزًٍُخ انضساػٍخ، كًب ٌؼزجش االعزخذاو 

انضأٌخ فى رًٍُخ انمطبع انضساػى، األيضم نٓب ْٕ دجش 
َٔظشاً إنى أٌ انًٕاسد انًبئٍخ انًصشٌخ ال ركفى نهزٕعغ 
انضساػى األفمى فً انًغزمجم انمشٌت فى ظم األًَبغ 
انًبئٍخ انذبنٍخ، ٔنزنك فئٌ يشكهخ انًٍبِ عٕف رأخز 

ظٕء صجبد دصخ  فًأثؼبداً جذٌذح فى انمشٌ انمبدو ٔرنك 
ٔنخ االعزًشاس فى عٍبعخ يصش يٍ يٍبِ انٍُم ٔيذب

 .انزٕعغ انضساػى األفمى

 :انًشكهت انبحثيت

ػهً انشغى يٍ رؼذد انًجبالد االَزبجٍخ داخم 
انمطبع انضساػً فً جًٕٓسٌخ يصش انؼشثٍخ إال أَٓب 
رزغى ثبَخفبض اَزبجٍزٓب ٔػجضْب ػٍ انٕفبء ثذجى 

 انطهت االعزٓالكً  انًزضاٌذ ػهً انًُزجبد انضساػٍخ 

ق انًذهً ٔانزي ٌشجغ إنً رؼذد اعزخذايبد داخم انغٕ

 ْزِ انًُزجبد إنً جبَت رضاٌذ ػذد انغكبٌ.

 :أْذاف انبحث

ارغبلبً ثبنًشكهخ انجذضٍخ فئٌ انجذش ٌغزٓذف انزؼشف 

ػهً انًؤششاد االَزبجٍخ ٔااللزصبدٌخ نًخزهف انضسٔع 

 -2010انذمهٍخ ٔانخعشٌخ انًصشٌخ خالل انفزشح )

ٍخ انُغجٍخ نهًغبدبد ( نهٕلٕف ػهً األ2012ًْ

انًُضسػخ ثكم يذصٕل، ٔكزنك رمذٌش االدزٍبجبد 

انًبئٍخ ألْى انًذبصٍم إنً جبَت رمذٌش صبفً انؼبئذ 

 نزهك انًذبصٍم.

 :انطريقت انبحثيت ٔيصادر جًع انبياَاث

اػزًذد انذساعخ فً َزبئجٓب ػهً انزذهٍهٍٍ انكًً 

ٔانٕصفً فً ششح ٔػشض انًزغٍشاد االلزصبدٌخ، 

اعزخذيذ انذساعخ انًمبٌٍظ اإلدصبئٍخ انجغٍطخ دٍش 

خ إنً اعزخذاو يضم انًزٕعطبد ٔانُغت انًئٌٕخ، ثبإلظبف

كًب اػزًذد انذساعخ ػهً انجٍبَبد  األسلبو انمٍبعٍخ.

انضبٌَٕخ انًُشٕسح ٔغٍش انًُشٕسح انزً رصذسْب لطبع 

انشئٌٕ االلزصبدٌخ ثٕصاسح انضساػخ، َٔششاد انشي 

انكزبة اإلدصبئً انغُٕي نًصش،  ٔانًٕاسد انًبئٍخ،

انًغبدخ انًذصٕنٍخ َٔششاد انذخم ٔكزنك َششاد 

نهزؼجئخ انؼبيخ  انزً ٌصذسْب انجٓبص انًشكضي

ٔاإلدصبء، ٔرى االعزؼبَخ ثجؼط انجذٕس ٔانشعبئم 

 .انؼهًٍخ راد انصهخ ثًٕظٕع انذساعخ
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اث اإلَتاجيت ٔاالقتصاديت بعط انًؤشر

 انحقهيت انًصريت نهسرٔع

 : انًساحت انًسرٔعت:أٔالا 

( انًغبدخ انًضسٔػخ 1ٌٕظخ انجذٔل سلى )
ثًخزهف انًذبصٍم انذمهٍخ انًصشٌخ خالل يزٕعػ 

(. ٔيُّ ٌزجٍٍ أٌ يذصٕل انمًخ 2012 -2010انفزشح )
ٌذزم انًشرجخ األٔنً يٍ دٍش يزٕعػ انًغبدخ 

يهٌٍٕ فذاٌ، ًٌضم َذٕ  301انًضسٔػخ انزي ثهغ دٕانً 
ًغبدخ انكهٍخ، ٌٔذزم يذصٕل ٪ يٍ إجًبنً ان2806

انزسح انشبيٍخ انًشرجخ انضبٍَخ ثًزٕعػ يغبدخ ثهغ دٕانً 
٪ يٍ إجًبنً 2105يهٌٍٕ فذاٌ، ًٌضم َذٕ  203

 انًغبدخ انًضسٔػخ. 

كزنك ٌزجٍٍ أٌ انجشعٍى انًغزذٌى ٌأرً فً انًشرجخ 
انضبنضخ يٍ دٍش انًغبدخ انًضسٔػخ ٔرنك ثًزٕعػ ثهغ 

٪ يٍ جًهخ 1404ًٌضم َذٕ يهٌٍٕ فذاٌ،  106دٕانً 
انًغبدخ انًضسٔػخ، ٌٔذزم يذصٕل األسص انًشرجخ 

يهٌٍٕ فذاٌ،  103انشاثؼخ ثًزٕعػ يغبدخ ثهغ دٕانً 
٪ يٍ جًهخ انًغبدخ، ٌٔأرً يذصٕل 1203ًٌضم َذٕ 

انمطٍ فً انًشرجخ انخبيغخ ثأًٍْخ َغجٍخ ثهغذ َذٕ 
٪، ٔرذزم يذبصٍم ثُجش انغكش، انزسح انشفٍؼخ، 308

انغكش انًشارت يٍ انغبدعخ دزً انضبيُخ ثأًٍْخ ٔلصت 
 َغجٍخ لُذسد 

٪ ػهً انزشرٍت يٍ جًهخ 3٪، 302٪، 306ثُذٕ 
يهٌٍٕ فذاٌ. ْزا  1007انًغبدخ انكهٍخ ٔانجبنغخ دٕانً 

ٔلذ اَخفعذ األًٍْخ انُغجٍخ نجبلً انًذبصٍم دٍش ثهغ 
يهٌٍٕ فذاٌ، ثًب  1001يزٕعػ يغبدزٓب يجزًؼخ دٕانً 

٪ يٍ يزٕعػ انًغبدخ انكهٍخ خالل 905ٌٕاصي َذٕ 
  (.2012 -2010انفزشح )

 ثاَياا: اإلَتاجيت انفذاَيت:

( اإلَزبجٍخ انفذاٍَخ نًخزهف 2ٌٕظخ انجذٔل سلى )

انًذبصٍم انذمهٍخ انًصشٌخ خالل يزٕعػ انفزشح 

(. ٔيُّ رجٍٍ أٌ يذصٕل لصت انغكش 2012 -2010)

فذاٍَخ ثًزٕعػ ٌذزم انًشرجخ األٔنً يٍ دٍش االَزبجٍخ ان

غٍ/ فذاٌ، ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبٍَخ  4806ثهغ دٕانً 

 2802ثًزٕعػ ثهغ دٕانً  يذصٕل انجشعٍى انًغزذٌى

٪ يٍ َظٍشِ لصت 5801، ثًب ٌٕاصي َذٕ غٍ/ فذاٌ

انغكش. ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبنضخ يذصٕل ثُجش انغكش 

غٍ/ فذاٌ، ثًب ٌٕاصي َذٕ  1402ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

ٌٔأرً يذصٕل  َظٍشِ لصت انغكش.٪ يٍ 4303

 2101انجصم فً انًشرجخ انشاثؼخ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

٪، ٌهٍٓى يذبصٍم 2903غٍ/ فذاٌ، ثًب ٌٕاصي َذٕ 

دٕانً  انضٕو، انكزبٌ، ٔاألسص، ٔانمطٍ ثًزٕعػ ثهغ

غٍ/ فذاٌ ػهً انزشرٍت، ثًب ٌٕاصي َذٕ  4، 406، 908

زبجٍخ ٪ ػهً انزٕانً يٍ دٍش اال٪802َ، ٪904، 2002

انفذاٍَخ. ْزا ٔرأرً يذبصٍم انزشيظ، انؼذط، ٔانغًغى 

فً انًشارت األخٍشح نًزٕعػ االَزبجٍخ انفذاٍَخ ثًب 

٪ ػهً انزٕانً يٍ 104٪، 106٪، 108ٌٕاصي َذٕ 

 -2010َظٍشِ لصت انغكش خالل يزٕعػ انفزشح )

2012.) 

 ثانثاا: يتٕسظ صافي انعائذ انفذاَي: 

صبفً انفذاٌ يٍ  ( يزٕعػ3ٌٕظخ انجذٔل سلى )

صبفً انؼبئذ نًخزهف انًذبصٍم انذمهٍخ انًصشٌخ خالل 

(. ٔيُّ ٌزجٍٍ أٌ 2012 -2010يزٕعػ انفزشح )

يذصٕل انضٕو ٌذزم انًشرجخ األٔنً ثًمذاس ثهغ دٕانً 

أنف جٍُّ، ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبٍَخ يذصٕل  1504

انجشعٍى انًغزذٌى نًزٕعػ صبفً ػبئذ انفذاٌ ثهغ دٕانً 

٪ يٍ َظٍشِ 6004أنف جٍُّ، ثًب ٌٕاصي َذٕ  903

انضٕو. كزنك ٌأرً يذصٕل لصت انغكش فً انًشرجخ 

أنف جٍُّ ثًب ٌٕاصي  808انضبنضخ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

 ٪ يٍ َظٍشِ انضٕو.5701َذٕ 

ٌٔأرً فً انًشرجخ انشاثؼخ يذصٕل انجصم ثًزٕعػ 

٪، ٌٔهٍٓى 5206أنف جٍُّ ثًب ٌٕاصي  801ثهغ دٕانً 

نفٕل انغٕداًَ، انزسح انشبيٍخ، انجشعٍى يذبصٍم ا

٪، 3803انزذشٌش، ٔثُجش انغكش ثًب ٌٕاصي َذٕ 

٪ ػهً انزٕانً. ْزا ٔرأرً ٪2503، ٪2902، 3108

يذبصٍم انذًص، انزشيظ، ٔػجبد انشًظ فً انًشارت 

٪، 1004األخٍشح نصبفً انؼبئذ انفذاًَ ثًب ٌٕاصي َذٕ 

خالل ٪ ػهً انزشرٍت يٍ َظٍشِ انضٕو ٪508، 907

 (. 2012 -2010يزٕعػ انفزشح )

أيب فًٍب ٌخزص ثئجًبنً صبفً انؼبئذ انفذاًَ 
نًخزهف انًذبصٍم انذمهٍخ انًصشٌخ خالل يزٕعػ 

(. فزشٍش رمذٌشاد انجذٔل سلى 2012 -2010انفزشح )
( أٌ يذصٕل انجشعٍى انًغزذٌى ٌذزم انًشرجخ األٔنً 4)

 يٍ دٍش إجًبنً صبفً انؼبئذ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً
٪ يٍ إجًبنً 2708يهٌٍٕ جٍُّ، ًٌضم َذٕ  1404

 صبفً انؼبئذ.

ٌٔذزم يذصٕل انزسح انشبيٍخ انًشرجخ انضبٍَخ 
يهٌٍٕ جٍُّ، ًٌضم َذٕ  1103ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

٪ يٍ إجًبنً صبفً انؼبئذ. ٌٔأرً يذصٕل انمًخ 2108
يهٌٍٕ  1004فً انًشرجخ انضبنضخ نصبفً انؼبئذ ثهغ دٕانً 

جًهخ صبفً انؼبئذ، كزنك   ٪ ي2001ٍجٍُّ، ًٌضم َذٕ 
ٌأرً يذصٕل األسص انًشرجخ انشاثؼخ ثًزٕعػ نصبفً 

٪ يٍ 904يهٌٍٕ جٍُّ، ًٌضم َذٕ  409انؼبئذ ثهغ دٕانً 
جًهخ صبفً انؼبئذ، ٔرذزم يذبصٍم لصت انغكش، 
ثُجش انغكش، ٔثشعٍى رذشٌش انًشارت انخبيغخ دزً 

 ٪207٪، 209٪، 505انغبثؼخ ثأًٍْخ َغجٍخ لُذسد ثُذٕ 
ػهً انزشرٍت يٍ إجًبنً صبفً انؼبئذ ٔانجبنغ دٕانً 

جٍُّ. ْزا ٔلذ اَخفعذ األًٍْخ انُغجٍخ  يهٌٍٕ 5109
نجبلً انًذبصٍم دٍش ثهغذ جًهخ صبفً انؼبئذ يجزًؼخ 

٪ يٍ جًهخ صبفً 907يهٌٍٕ جٍُّ، رًضم َذٕ  5دٕانً 
 (. 2012 -2010انؼبئذ خالل يزٕعػ انفزشح )
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 .(2012 -2010(: األًْيت انُسبيت نًتٕسطاث انًساحاث انًسرٔعت بانًحاصيم انحقهيت خالل انفترة )1جذٔل رقى )   

 انسرٔع انحقهيت
 انًساحت انًسرٔعت

 )أنف فذاٌ(
 انسرٔع انحقهيت ٪

 انًساحت انًسرٔعت

 )أنف فذاٌ(
٪ 

 1.28 137.3 ثصم 28.56 3070.2 انمًخ

 0.74 79.7 انشؼٍش 21.54 2315.5 انزسح انشبيٍخ

 0.69 74.6 انغًغى 14.44 1551.9 ثشعٍى يغزذٌى

 0.25 27.1 صٕو 12.33 1324.9 األسص

 0.24 25.4 فٕل انصٌٕب 3.79 407.5 انمطٍ

 0.22 23.5 ػجبد انشًظ 3.63 390.4 ثُجش انغكش

 0.09 9.6 انذهجخ 3.21 345.4 انزسح انشفٍؼخ

 0.08 8.7 انكزبٌ 3.01 323.9 لصت انغكش

 0.06 6.7 انذًص 2.95 317.3 شثشعٍى رذشٌ

 0.03 3.01 انزشيظ 1.43 154.2 انفٕل انغٕداًَ

 0.02 2.2 انؼذط 1.39 149.6 انفٕل انجهذي

 100.00 10748.61 اإلجًبنً 

 أػذاد يزفشلخ. َشراث اإلحصاءاث انسراعيت،ٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالح األساظً، لطبع انشئٌٕ االلزصبدٌخ،  انًصذر:      

 

 .(2012 -2010(: اإلَتاجيت انفذاَيت نهسرٔع انحقهيت خالل يتٕسظ انفترة )2ذٔل رقى )ج    

 انسرٔع انحقهيت
 االَتاجيت انفذاَيت

 طٍ/ فذاٌ

 انرقى انُسبي

٪ 
 انسرٔع انحقهيت

 اإلَتاجيت انفذاَيت

 طٍ/ فذاٌ

 انرقى انُسبي

٪ 

 3.01 1.46 انشؼٍش 100.00 48.58 لصت انغكش

 2.75 1.34 انفٕل انجهذي 58.09 28.22 ثشعٍى يغزذٌى

 2.76 1.34 فٕل انصٌٕب 43.34 21.05 ثُجش انغكش

 2.73 1.33 انفٕل انغٕداًَ 29.25 14.21 ثصم

 2.15 1.04 ػجبد انشًظ 25.84 12.55 ثشعٍى رذشٌش

 2.05 1.00 انمطٍ 20.15 9.79 صٕو

 1.92 0.93 انذهجخ 9.43 4.58 انكزبٌ

 1.76 0.86 انذًص 8.23 4.00 األسص

 1.77 0.86 انزشيظ 6.63 3.22 انزسح انشبيٍخ

 1.55 0.75 انؼذط 5.43 2.64 انمًخ

 1.42 0.69 انغًغى 4.52 2.19 انزسح انشفٍؼخ

 - 7.39 انًزٕعػ انؼبو 

 ، أػذاد يزفشلخ.َشراث اإلحصاءاث انسراعيتٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالح األساظً، لطبع انشئٌٕ االلزصبدٌخ،  انًصذر:   
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 (2012 -2010(: يتٕسظ صافي انعائذ انفذاَي نًختهف نهسرٔع انحقهيت انًصريت خالل انفترة )3جذٔل رقى )

 .)انٕحذة: أنف جُيّ(      

 و. صافي انعائذ انفذاَي انسرٔع انحقهيت
 انرقى انُسبي

٪ 
 انسرٔع انحقهيت

و. صافي انعائذ 

 انفذاَي

 انرقى انُسبي

٪ 

 18.83 2.90 انكزبٌ 100.00 15.40 صٕو

 15.58 2.40 انؼذط 60.39 9.30 ثشعٍى يغزذٌى

 14.94 2.30 انغًغى 57.14 8.80 لصت انغكش

 13.05 2.01 انزسح انشفٍؼخ 52.60 8.10 ثصم

 12.99 2.00 فٕل انصٌٕب 38.31 5.90 انفٕل انغٕداًَ

 12.34 1.90 انفٕل انجهذي 31.82 4.90 انزسح انشبيٍخ

 11.69 1.80 ذهجخان 29.22 4.50 ثشعٍى رذشٌش

 11.04 1.70 انشؼٍش 25.32 3.90 ثُجش انغكش

 10.39 1.60 انذًص 24.03 3.70 األسص

 9.74 1.50 انزشيظ 22.08 3.40 انمًخ

 5.84 0.90 ػجبد انشًظ 18.83 2.90 انمطٍ

 - 4.17 انًتٕسظ انعاو 

 أػذاد يزفشلخ. َشراث اإلحصاءاث انسراعيت، ٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالح األساظً، لطبع انشئٌٕ االلزصبدٌخ، انًصذر:   

  

 .(2012 -2010(: األًْيت انُسبيت إلجًاني صافي انعائذ انفذاَي نهسرٔع انحقهيت خالل يتٕسظ انفترة )4جذٔل رقى )

 انسرٔع انحقهيت
 إجًاني صافي انعائذ

 )أنف جُيّ( 
 انسرٔع انحقهيت ٪

 إجًاني صافي انعائذ 

 )أنف جُيّ(

٪ 

 0.80 417.34 صٕو 27.78 14432.67 ىثشعٍى يغزذٌ

 0.55 284.24 انفٕل انجهذي 21.84 11345.95 انزسح انشبيٍخ

 0.33 171.58 انغًغى 20.09 10438.68 انمًخ

 0.26 135.49 انشؼٍش 9.43 4902.13 األسص

 0.10 50.80 فٕل انصٌٕب 5.49 2850.32 لصت انغكش

 0.05 25.23 انكزبٌ 2.93 1522.56 ثُجش انغكش

 0.04 21.15 ػجبد انشًظ 2.75 1427.85 ثشعٍى رذشٌش

 0.03 17.28 انذهجخ 2.27 1181.75 انمطٍ

 0.02 10.72 انذًص 2.14 1112.13 ثصم

 0.01 4.52 انزشيظ 1.75 909.78 انفٕل انغٕداًَ

 0.01 5.28 انؼذط 1.34 694.25 انزسح انشفٍؼخ

 100.00 51961.70 اإلجًبنً 

 ، أػذاد يزفشلخ.َشراث اإلحصاءاث انسراعيتنضساػخ ٔاعزصالح األساظً، لطبع انشئٌٕ االلزصبدٌخ، ٔصاسح ا انًصذر:   
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 حتياجاث انًائيترابعاا: اإل

( يزٕعػ َصٍت انفذاٌ يٍ 5ٌٕظخ انجذٔل سلى )

انًٍبِ نًخزهف انًذبصٍم انذمهٍخ انًصشٌخ خالل يزٕعػ 

(. ٔيُّ ٌزجٍٍ أٌ يذصٕل لصت 2012 -2010انفزشح )

نغكش ٌذزم انًشرجخ األٔنً يٍ ادزٍبط انفذاٌ نهًٍبِ ا

أنف و 909ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 
3

، ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبٍَخ 

آالف و 5يذصٕل األسص ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 
3

، ثًب 

٪ يٍ َظٍشِ لصت انغكش. ٌٔأرً فً 5005ٌٕاصي َذٕ 

 304انًشرجخ انضبنضخ يذصٕل انضٕو ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

أنف و
3

 ٪ يٍ َظٍشِ لصت انغكش.3403ي َذٕ ص، ثًب ٌٕا

ٔرأرً يذبصٍم انزسح انشفٍؼخ، انفٕل انغٕداًَ، فٕل 

انصٌٕب، ٔانمطٍ فً انًشرجخ انشاثؼخ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

أنف و 303
3 

نهًذبصٍم عبنف انزكش، ثًب ٌٕاصي َذٕ 

٪، ٌٔأرً يذبصٍم انغًغى، ٔانزسح انشبيٍخ فً 3303

٪، 3003صي َذٕ انًشرجخ انخبيغخ ٔانغبدعخ ثًب ٌٕا

٪ ػهً انزشرٍت. ْزا ٔرأرً يذبصٍم انذهجخ، 2903

انزشيظ، ٔانكزبٌ فً انًشارت األخٍشح الدزٍبط انفذاٌ يٍ 

٪ ػهً 1201٪، 1201٪، 1301انًٍبِ ثًب ٌٕاصي َذٕ 

انزٕانً يٍ َظٍشِ لصت انغكش خالل يزٕعػ انفزشح 

(2010- 2012 .) 

نًبئٍخ ( إجًبنً االدزٍبجبد ا6ٌٕٔظخ انجذٔل سلى )

نًخزهف انًذبصٍم انذمهٍخ انًصشٌخ خالل يزٕعػ انفزشح 

(. ٔيُّ ٌزجٍٍ أٌ يذصٕل انزسح انشبيٍخ 2012 -2010)

ٌذزم انًشرجخ األٔنً يٍ دٍش جًهخ االدزٍبجبد انًبئٍخ 

يهٌٍٕ و 607ٔانجبنغ دٕانً 
3

٪ يٍ 2107، ًٌضم َذٕ 

إجًبنً االدزٍبجبد انًبئٍخ، ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبٍَخ 

يهٌٍٕ و 606صٕل األسص ثًزٕعػ ثهغ دٕانً يذ
3

، ًٌضم 

 ٪ يٍ جًهخ االدزٍبجبد انًبئٍخ.2104َذٕ 

ٌٔذزم يذصٕل انمًخ فً انًشرجخ انضبنضخ نجًهخ 

يهٌٍٕ و 502االدزٍبجبد انًبئٍخ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 
3

 ،

٪ يٍ إجًبنً االدزٍبجبد انًبئٍخ، كزنك 1609ًٌضم َذٕ 

ً انًشرجخ انشاثؼخ ٌأرً يذصٕل انجشعٍى انًغزذٌى ف

يهٌٍٕ و 4ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 
3

٪، 1301، ًٌضم َذٕ 

ٔرذزم يذبصٍم لصت انغكش، انمطٍ، ٔانزسح انشفٍؼخ 

انًشارت انخبيغخ دزً انغبثؼخ ثأًٍْخ َغجٍخ لُذسد ثُذٕ 

٪ ػهً انزشرٍت يٍ إجًبنً ٪4307، ٪402، 1004

يهٌٍٕ و 3009االدزٍبجبد انًبئٍخ ٔانزً لُذسد ثذٕانً 
3

 . 

ْزا ٔلذ اَخفعذ األًٍْخ انُغجٍخ نجبلً انًذبصٍم 

 207دٍش ثهغذ جًهخ االدزٍبجبد انًبئٍخ يجزًؼخ دٕانً 

يهٌٍٕ و
3

٪ يٍ جًهخ االدزٍبجبد انًبئٍخ 806، رًضم َذٕ 

 (.2012 -2010خالل يزٕعػ انفزشح )

 خايساا: صافي عائذ انٕحذة انًائيت:

ٍخ ( صبفً ػبئذ انٕدذح انًبئ7ٌٕظخ انجذٔل سلى )

نًخزهف انًذبصٍم انذمهٍخ انًصشٌخ خالل يزٕعػ انفزشح 

(. ٔيُّ ٌزجٍٍ أٌ يذصٕل انضٕو ٌذزم 2012 -2010)

انًشرجخ األٔنً يٍ صبفً ػبئذ انٕدذح انًبئٍخ ثًزٕعػ ثهغ 

جٍُّ/و 504دٕانً 
3

، ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبٍَخ يذصٕل 

جٍُّ/و 501ثشعٍى انزذشٌش ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 
3

، ثًب 

٪ يٍ َظٍشِ انضٕو. كزنك ٌزجٍٍ أٌ 9309َذٕ ٌٕاصي 

يذصٕل انجصم جبء فً انًشرجخ انضبنضخ ثًزٕعػ ثهغ 

جٍُّ/و 405دٕانً 
3

٪ يٍ 34038405، ثًب ٌٕاصي َذٕ 

 َظٍشِ انضٕو.

ٌٔأرً يذصٕل انجشعٍى انًغزذٌى فً انًشرجخ انشاثؼخ 

جٍُّ/و 307ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 
3

، ثًب ٌٕاصي َذٕ 

 204نكزبٌ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً ٪، ٌهٍّ يذصٕل ا6802

جٍُّ/و
3

٪ يٍ َظٍشِ انضٕو. ٌٔأرً 4502، ثًب ٌٕاصي َذٕ 

فً انضالس يشارت األخٍشح نصبفً ػبئذ انٕدذح انًبئٍخ 

يذبصٍم انزسح انشفٍؼخ، فٕل انصٌٕب، ٔػجبد انشًظ 

جٍُّ/و 0036، 0061، 0062يزٕعػ ثهغ دٕانً 
3 

ػهً 

٪ ػهً 1104٪، 1105٪، 1404 انزٕانً، ثًب ٌٕاصي َذٕ

انزشرٍت يٍ َظٍشِ نًذصٕل انضٕو خالل يزٕعػ انفزشح 

(2010- 2012 .) 

بعط انًؤشراث اإلَتاجيت ٔاالقتصاديت نهسرٔع 

 انخضريت انًصريت

 أٔالا: انًساحت انًسرٔعت:

( انًغبدخ انًضسٔػخ نًخزهف 8ٌٕظخ انجذٔل سلى )

انًذبصٍم انخعشٌخ انًصشٌخ خالل يزٕعػ انفزشح 

ٔيُّ ٌزجٍٍ أٌ يذصٕل انطًبغى ٌذزم  (.2012 -2010)

انًشرجخ األٔنً يٍ دٍش انًغبدخ انًضسٔػخ ثًزٕعػ ثهغ 

٪ يٍ إجًبنً 4606أنف فذاٌ، ًٌضم َذٕ  51201دٕانً 

انًغبدخ انكهٍخ، ٌٔذزم يذصٕل انجطبغظ انًشرجخ انضبٍَخ 

أنف فذاٌ، ًٌضم َذٕ  19906ثًزٕعػ نهًغبدخ ثهغ دٕانً 

 انًضسٔػخ.  ٪ يٍ إجًبنً انًغبدخ1802

كزنك ٌزجٍٍ أٌ يذصٕل انجبرَجبٌ ٌأرً فً انًشرجخ 

انضبنضخ يٍ دٍش انًغبدخ انًضسٔػخ ٔرنك ثًزٕعػ ثهغ 

٪ يٍ جًهخ 804أنف فذاٌ، ًٌضم َذٕ  9107دٕانً 

ٌٔذزم يذصٕل انفهفم انًشرجخ  انًغبدخ انًضسٔػخ،

أنف فذاٌ،  8303انشاثؼخ ثًزٕعػ نهًغبدخ ثهغ دٕانً 

يٍ جًهخ انًغبدخ، ٌٔأرً يذصٕل ٪ 706ًٌضم َذٕ 

انكٕعخ فً انًشرجخ انخبيغخ ثأًٍْخ َغجٍخ ثهغذ َذٕ 

٪ ٔرنك يٍ جًهخ يغبدخ يذبصٍم انخعش يجزًؼخ 607

 ْزا ٔلذ اَخفعذيهٌٍٕ فذاٌ،  101ٔانجبنغخ دٕانً 

األًٍْخ انُغجٍخ نجبلً انًذبصٍم دٍش ثهغذ جًهخ 

 ٪ ي1205ٍ  نف فذاٌ، ثًب ٌٕاصي َذٕأ 137يغبدزٓب 

 (.2012 -2010جًهخ انًغبدخ خالل يزٕعػ انفزشح )
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 .(2012 -2010(: يتٕسظ َصيب انفذاٌ يٍ االحتياجاث انًائيت نهسرٔع انحقهيت خالل يتٕسظ انفترة )5جذٔل رقى )

 انسرٔع انحقهيت

و. َصيب انفذاٌ يٍ 

 االحتياجاث انًائيت

)أنف و
3

) 

انرقى 

 انُسبي

٪ 

 انسرٔع انحقهيت

انفذاٌ يٍ و. َصيب 

 االحتياجاث انًائيت

)أنف و
3

) 

انرقى 

 انُسبي

٪ 

 26.26 2.60 ثشعٍى يغزذٌى 100.00 9.9 لصت انغكش

 21.21 2.1 ثُجش انغكش 50.51 5 األسص

 18.18 1.8 ثصم 34.34 3.4 صٕو

 17.17 1.70 انمًخ 33.33 3.3 انزسح انشفٍؼخ

 14.14 1.40 انذًص 33.33 3.3 انفٕل انغٕداًَ

 13.13 1.30 انشؼٍش 33.33 3.3 صٌٕبفٕل ان

 13.13 1.30 انفٕل انجهذي 33.33 3.3 انزسح انشفٍؼخ

 13.13 1.30 انؼذط 32.32 3.2 انمطٍ

 13.13 1.30 انذهجخ 30.30 3 انغًغى

 12.12 1.20 انزشيظ 29.29 2.9 انزسح انشبيٍخ

 12.12 1.20 انكزبٌ 26.26 2.6 ػجبد انشًظ

 - 2075 انًتٕسظ انعاو 

 ، أػذاد يزفشلخ.َشرة انًٕارد انًائيت ٔانري: انجٓبص انًشكضي نهزؼجئخ انؼبيخ ٔاإلدصبء، انًصذر    

 

 (2012 -2010(: األًْيت انُسبيت نالحتياجاث انًائيت نهسرٔع انحقهيت خالل يتٕسظ انفترة )6جذٔل رقى )

)انٕحذة: أنف و       
3

).  

 ٪ إجًاني االحتياجاث انًائيت انسرٔع انحقهيت ٪ تإجًاني االحتياجاث انًائي انسرٔع انحقهيت

 0.72 223.80 انغًغى 21.73 6714.95 انزسح انشبيٍخ

 0.63 194.48 انفٕل انجهذي 21.44 6624.50 األسص

 0.34 103.61 انشؼٍش 16.89 5219.34 انمًخ

 0.30 92.14 صٕو 13.06 4034.94 ثشعٍى يغزذٌى

 0.27 83.82 ٌٕبفٕل انص 10.38 3206.61 لصت انغكش

 0.20 61.10 ػجبد انشًظ 4.22 1304.00 انمطٍ

 0.04 12.48 انذهجخ 3.69 1139.82 انزسح انشفٍؼخ

 0.03 10.44 انكزبٌ 2.65 819.84 ثُجش انغكش

 0.03 9.38 انذًص 1.65 508.86 انفٕل انغٕداًَ

 0.01 3.61 انزشيظ 0.92 285.57 ثشعٍى رذشٌش

 0.01 2.86 انؼذط 0.80 247.14 ثصم

 100.00 30903.29 اإلجًبنً ~

 ، أػذاد يزفشلخ.َشرة انًٕارد انًائيت ٔانريانجٓبص انًشكضي نهزؼجئخ انؼبيخ ٔاإلدصبء،  انًصذر:   
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 .(2012 -2010(: يتٕسظ صافي عائذ انٕحذة انًائيت نهسرٔع انحقهيت خالل انفترة )7جذٔل رقى )

 ًائيتو. صافي عائذ انٕحذة ان انسرٔع انحقهيت

جٍُّ/ و)
3

) 

انرقى 

 انُسبي ٪
 انسرٔع انحقهيت

 و. صافي عائذ انٕحذة انًائيت

جٍُّ/ و)
3

) 

انرقى 

 انُسبي ٪

 26.67 1.43 انفٕل انجهذي 100.00 5.38 صٕو

 25.47 1.37 انزشيظ 93.95 5.05 ثشعٍى رذشٌش

 24.60 1.32 انشؼٍش 84.46 4.54 ثصم

 18.41 0.99 انمطٍ 68.29 3.67 ثشعٍى يغزذٌى

 17.19 0.92 انزسح انشبيٍخ 45.18 2.43 انكزبٌ

 16.53 0.89 لصت انغكش 38.79 2.09 انؼذط

 14.68 0.79 انغًغى 37.17 2 انمًخ

 14.41 0.77 األسص 34.98 1.88 ثُجش انغكش

 11.48 0.62 انزسح انشفٍؼخ 34.52 1.86 انفٕل انغٕداًَ

 11.43 0.61 فٕل انصٌٕب 28.75 1.55 انذًص

 6.64 0.36 ػجبد انشًظ 27.99 1.50 هجخانذ

 - 1.91 انًزٕعػ انؼبو 

 ، أػذاد يزفشلخ.َشرة انًٕارد انًائيت ٔانريانجٓبص انًشكضي نهزؼجئخ انؼبيخ ٔاإلدصبء،  انًصذر:            

 

 

 .(2012 -2010نهسرٔع انخضريت خالل يتٕسظ انفترة ) (: األًْيت انُسبيت نهًساحاث انًسرٔعت 8جذٔل رقى )      

 انضسٔع انخعشٌخ
 انًغبدخ انًضسٔػخ 

 )أنف فذاٌ(
٪ 

 46.64 512.10 غًبغى

 18.18 199.60 ثطبغظ

 8.35 91.70 ثبرَجبٌ

 7.64 83.83 فهفم

 6.67 73.20 كٕعخ

 4.98 54.70 كبَزهٕة

 3.87 42.50 كشَت

 3.67 40.30 خٍبس

 100 1097093 اإلجًبنً

 أػذاد يزفشلخ. َشراث اإلحصاءاث انسراعيت،ح األساظً، لطبع انشئٌٕ االلزصبدٌخ، ٔصاسح انضساػخ ٔاعزصال انًصذر:
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 ثاَياا: اإلَتاجيت انفذاَيت:

( اإلَزبجٍخ انفذاٍَخ نًخزهف 9ٌٕظخ انجذٔل سلى ) 

انًذبصٍم انخعشٌخ انًصشٌخ خالل يزٕعػ انفزشح 

(. ٔيُّ ٌزجٍٍ أٌ يذصٕل انطًبغى ٌذزم 2012 -2010)

يٍ دٍش االَزبجٍخ انفذاٍَخ يزٕعػ ثهغ انًشرجخ األٔنً 

غٍ/ فذاٌ، ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبٍَخ  1607دٕانً 

غٍ/ فذاٌ، ثًب  1201يذصٕل انكشَت يزٕعػ ثهغ دٕانً 

 ٪ يٍ َظٍشِ انطًبغى. 72045ٌٕاصي 

ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبنضخ يذصٕل انجبرَجبٌ يزٕعػ 

٪ يٍ 6708غٍ/ فذاٌ، ثًب ٌٕاصي  1103ثهغ دٕانً 

شِ انطًبغى. ٌٔهٍّ يذصٕل انجطبغظ فً انًشرجخ َظٍ

غٍ/ فذاٌ، ثًب ٌٕاصي  1008انشاثؼخ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

٪، ْزا ٌٔأرً يذصٕنً انكٕعخ ٔانخٍبس فً 6501

انًشارت األخٍشح نًزٕعػ االَزبجٍخ انفذاٍَخ ثًب ًٌضم َذٕ 

٪ ػهً انزشرٍت يٍ َظٍشِ انطًبغى خالل ٪4109، 4502

 (.2012 -2010يزٕعػ انفزشح )

 ثانثاا: يتٕسظ صافي انعائذ انفذاَي:

( صبفً انؼبئذ نهفذاٌ 10ٌٕظخ انجذٔل سلى )

نًخزهف انًذبصٍم انخعشٌخ انًصشٌخ خالل يزٕعػ 

(. رجٍٍ أٌ يذصٕل انطًبغى ٌذزم 2012 -2010انفزشح )

أنف جٍُّ،  1601انًشرجخ األٔنً ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

رَجبٌ نصبفً ػبئذ ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبٍَخ يذصٕل انجب

٪ 6004أنف جٍُّ، ثًب ًٌضم َذٕ  907انفذاٌ ثهغ دٕانً 

يٍ َظٍشِ انطًبغى. كزنك ٌأرً يذصٕل انفهفم فً 

أنف جٍُّ ثًب ًٌضم  601انًشرجخ انضبنضخ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

 ٪ يٍ َظٍشِ انطًبغى.3705َذٕ 

ٌٔأرً فً انًشرجخ انشاثؼخ يذصٕل انجطبغظ 

ف جٍُّ ثًب ٌٕاصي َذٕ أن 407ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

٪، ٌٔهٍٓى يذبصٍم انكٕعخ، ٔانخٍبس ثًب ًٌضم َذٕ 2901

٪ ػهً انزٕانً. ْزا ٔرأرً يذبصٍم ٪2607، 2809

انكشَت، ٔانكبَزهٕة فً انًشارت األخٍشح نصبفً ػبئذ 

٪ ػهً انزشرٍت يٍ 2101٪، 2501انفذاٌ ثًب ًٌضم َذٕ 

  (.2012 -2010َظٍشِ انطًبغى خالل يزٕعػ انفزشح )

أيب فًٍب ٌخزص ثئجًبنً صبفً انؼبئذ نًخزهف 

انًذبصٍم انخعشٌخ انًصشٌخ خالل يزٕعػ انفزشح 

( أٌ 11(. فٍزجٍٍ يٍ انجذٔل سلى )2012 -2010)

يذصٕل انطًبغى ٌذزم انًشرجخ األٔنً يٍ دٍش إجًبنً 

يهٌٍٕ جٍُّ، ًٌضم  805صبفً انؼبئذ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

ئذ، ٌٔذزم يذصٕل ٪ يٍ إجًبنً صبفً انؼب7507َذٕ 

يهٌٍٕ  1.1انجطبغظ انًشرجخ انضبٍَخ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

 ٪ يٍ إجًبنً صبفً انؼبئذ. 904جٍُّ، ًٌضم َذٕ 

ٌٔأرً يذصٕل انجبرَجبٌ فً انًشرجخ انضبنضخ نصبفً 

٪ يٍ 507أنف جٍُّ، ًٌضم َذٕ  64903انؼبئذ ثهغ دٕانً 

شرجخ جًهخ صبفً انؼبئذ، كزنك ٌأرً يذصٕل انفهفم فً انً

أنف  29603انشاثؼخ يزٕعػ نصبفً انؼبئذ ثهغ دٕانً 

٪ يٍ جًهخ صبفً انؼبئذ ٔانجبنغ 206جٍُّ، ًٌضم َذٕ 

يهٌٍٕ جٍُّ. ْزا ٔلذ اَخفعذ األًٍْخ  1102دٕانً 

انُغجٍخ نجبلً انًذبصٍم انخعشٌخ دٍش ثهغذ جًهخ 

٪ يٍ 605أنف جٍُّ، رًضم َذٕ  73305صبفً انؼبئذ نٓب 

 (.2012 -2010خالل يزٕعػ انفزشح ) جًهخ صبفً انؼبئذ

 رابعاا: االحتياجاث انًائيت:

( يزٕعػ َصٍت انفذاٌ يٍ 12ٌٕظخ انجذٔل سلى )

انًٍبِ نًخزهف انًذبصٍم انخعشٌخ انًصشٌخ خالل 

(. ٔيُّ ٌزجٍٍ أٌ يذبصٍم 2012 -2010يزٕعػ انفزشح )

رذزم انًشرجخ األٔنً يٍ ادزٍبط انفذاٌ خ ٍانؼشٔح انصٍف

زٕعػ ثهغ دٕانً صالصخ آالف ونهًٍبِ ثً
3

، ٌٔأرً فً 

انؼشٔح انٍُهٍخ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً انًشرجخ انضبٍَخ يذبصٍم 

أنف و 207
3

٪ يٍ َظٍشرٓب نًذبصٍم 90ٌٕاصي َذٕ  ، ثًب

ْزا ٔرأرً يذبصٍم انؼشٔح انشزٌٕخ فً  انؼشٔح انصٍفٍخ

انًشرجخ األخٍشح الدزٍبط انفذاٌ يٍ انًٍبِ ثًب ٌٕاصي َذٕ 

َظٍشرٓب نًذبصٍم انؼشٔح انصٍفٍخ خالل  ٪ ي5303ٍ

ٔفًٍب ٌزؼهك ثئجًبنً (. 2012 -2010عػ انفزشح )يزٕ

االدزٍبجبد انًبئٍخ نًخزهف انًذبصٍم انخعشٌخ 

(. فٍزجٍٍ 2012 -2010انًصشٌخ خالل يزٕعػ انفزشح )

( أٌ يذصٕل انطًبغى ٌذزم انًشرجخ 13يٍ انجذٔل سلى )

بئٍخ ٔانجبنغ دٕانً األٔنً يٍ دٍش جًهخ االدزٍبجبد انً

يهٌٍٕ و 106
3

٪ يٍ إجًبنً االدزٍبجبد 5505، ًٌضم َذٕ 

انًبئٍخ، ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبٍَخ يذصٕل انجطبغظ 

يهٌٍٕ و 005ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 
3

٪ يٍ 2101، ًٌضم َذٕ 

 جًهخ االدزٍبجبد انًبئٍخ. 

ٌٔذزم يذصٕل انكبَزهٕة انًشرجخ انضبنضخ نجًهخ 

أنف و 16308ًزٕعػ ثهغ دٕانً االدزٍبجبد انًبئٍخ ث
3

 ،

٪ يٍ إجًبنً االدزٍبجبد انًبئٍخ، كزنك 508ًٌضم َذٕ 

ٌأرً يذصٕل انخٍبس فً انًشرجخ انشاثؼخ ثًزٕعػ ثهغ 

أنف و 120دٕانً 
3

٪، ٌهٍٓى يذصٕل 403، ًٌضم َذٕ 

٪ يٍ إجًبنً 307انجبرَجبٌ ثأًٍْخ َغجٍخ لُذسد ثُذٕ 

يهٌٍٕ و 208نً االدزٍبجبد انًبئٍخ ٔانزً لُذسد ثذٕا
3

 .

ْزا ٔلذ اَخفعذ األًٍْخ انُغجٍخ نجبلً انًذبصٍم دٍش 

 26804ثهغذ جًهخ االدزٍبجبد انًبئٍخ يجزًؼخ دٕانً 

أنف و
3

٪ يٍ جًهخ االدزٍبجبد انًبئٍخ 905، رًضم َذٕ 

 (.2012 -2010خالل يزٕعػ انفزشح )

 خايساا: صافي عائذ انٕحذة انًائيت:

ػبئذ انٕدذح انًبئٍخ ( صبفً 14ٌٕظخ انجذٔل سلى )

نًخزهف انًذبصٍم انخعشٌخ انًصشٌخ خالل يزٕعػ 

يذصٕل انطًبغى  (. ٔيُّ ٌزجٍٍ أ2012ٌ -2010انفزشح )

ٌذزم انًشرجخ األٔنً يٍ صبفً ػبئذ انٕدذح انًبئٍخ 

جٍُّ/و 707ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 
3
. 
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 .(2012 -2010رة )(: اإلَتاجيت انفذاَيت نهسرٔع انخضريت خالل يتٕسظ انفت9جذٔل رقى )

 انضسٔع انخعشٌخ
 االَزبجٍخ انفذاٍَخ

 )غٍ/ فذاٌ(

 انشلى انُغجً

٪ 

 100.00 16.65 غًبغى

 72.45 12.06 كشَت

 67.76 11.28 ثبرَجبٌ

 65.08 10.84 ثطبغظ

 57.78 9.62 كبَزهٕة

 53.28 8.87 خٍبس

 45.19 7.52 كٕعخ

 41.94 6.98 فهفم

 - 10.48 انًزٕعػ انؼبو

 أػذاد يزفشلخ.، َشراث اإلحصاءاث انسراعيت، ٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالح األساظً، لطبع انشئٌٕ االلزصبدٌخر: انًصذ 

 

 .(2012 -2010نهسرٔع انخضريت خالل يتٕسظ انفترة ) (: يتٕسظ صافي انعائذ انفذاَي 10جذٔل رقى )     

 انسرٔع انخضريت
 و. صافي انعائذ انفذاَي

 )أنف فذاٌ(

 انرقى انُسبي

٪ 

 100.00 16.13 غًبغى

 60.45 9.75 ثبرَجبٌ

 37.51 6.05 فهفم

 29.14 4.70 ثطبغظ

 28.86 4.66 كٕعخ

 25.11 4.05 كشَت

 26.66 4.30 خٍبس

 21.08 3.40 كبَزهٕة

 - 6.63 انًزٕعػ انؼبو

 .، أػذاد يزفشلخراعيتَشراث اإلحصاءاث انسٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالح األساظً، لطبع انشئٌٕ االلزصبدٌخ،  انًصذر:  
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  .(2012 -2010نهسرٔع انخضريت خالل يتٕسظ انفترة ) (: األًْيت انُسبيت إلجًاني صافي انعائذ11جذٔل رقى )

 إجًاني صافي انعائذ انسرٔع انخضريت

 )أنف جُيّ(
٪ 

 75.73 8493.20 غًبغى

 9.38 1051.97 ثطبغظ

 5.70 639.34 ثبرَجبٌ

 2.64 296.34 فهفم

 1.74 195.68 كٕعخ

 1.66 185.64 كبَزهٕة

 1.60 178.93 كشَت

 1.55 173.29 خٍبس

 100 11214.39 اإلجًبنً

 ، أػذاد يزفشلخ.َشراث اإلحصاءاث انسراعيتٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالح األساظً، لطبع انشئٌٕ االلزصبدٌخ،  انًصذر:        

 .(2012 -2010خضريت خالل يتٕسظ انفترة )نهسرٔع ان(: يتٕسظ َصيب انفذاٌ يٍ انًياِ 12جذٔل رقى )

)انٕحذة: أنف و                    
3

). 

 انسرٔع انخضريت
 و. َصيب انفذاٌ يٍ انًياِ

)أنف و
3

) 

 انرقى انُسبي

٪ 

 100 3.00 صٍفً

 90 2.7 ٍَهً

 53.3 1.60 شزٕي

 - 2.43 انًزٕعػ انؼبو

 .، أػذاد يزفشلخَشراث اإلحصاءاث انسراعيتشئٌٕ االلزصبدٌخ، ٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالح األساظً، لطبع ان انًصذر:  

 .(2012 -2010(: األًْيت انُسبيت إلجًاني االحتياجاث انًائيت نهسرٔع انخضريت خالل يتٕسظ انفترة )13جذٔل رقى )   

 انسرٔع انخضريت
 إجًاني االحتياجاث انًائيت

)أنف و
3

 ) 
٪ 

 55.51 1561.88 غًبغى

 21.09 593.50 ثطبغظ

 5.82 163.80 كبَزهٕة

 4.30 120.90 خٍبس

 3.73 104.92 ثبرَجبٌ

 3.38 95.14 كٕعخ

 3.27 91.88 كشَت

 2.90 81.52 فهفم

 100 2813.539 اإلجًبنً

 .، أػذاد يزفشلخَشراث اإلحصاءاث انسراعيتٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالح األساظً، لطبع انشئٌٕ االلزصبدٌخ،  انًصذر:  
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 .(2012 -2010نهسرٔع انخضريت خالل انفترة ) (: يتٕسظ صافي عائذ انٕحذة انًائيت14ل رقى )جذٔ 

 .، أػذاد يزفشلخَشراث اإلحصاءاث انسراعيتٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالح األساظً، لطبع انشئٌٕ االلزصبدٌخ،  انًصذر:   

 

 

 
 

ٌٔأرً فً انًشرجخ انضبٍَخ يذصٕل انجبرَجبٌ 

جٍُّ/و 505ثهغ دٕانً  ثًزٕعػ 
3

، ثًب ٌٕاصي َذٕ 

يٍ َظٍشِ انطًبغى. كزنك ٌزجٍٍ أٌ يذصٕل  7104٪

 303انفهفم جبء فً انًشرجخ انضبنضخ ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

جٍُّ/و
3

 ٪ يٍ َظٍشِ انطًبغى.4209، ثًب ٌٕاصي َذٕ 

كزنك ٌأرً يذصٕل انكٕعخ فً انًشرجخ انشاثؼخ 

جٍُّ/و 204ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 
3

، ثًب ٌٕاصي َذٕ 

صبفً ػبئذ انٕدذح ٪، ٌٔأرً فً انًشرجخ األخٍشح ن3102

 101انًبئٍخ يذصٕل انكبَزهٕة ثًزٕعػ ثهغ دٕانً 

جٍُّ/و
3 

٪ يٍ 1403ػهً انزٕانً، ثًب ٌٕاصي َذٕ 

 -2010َظٍشِ نًذصٕل انطًبغى خالل يزٕعػ انفزشح )

2012 .) 

 

 

 

 

 انًراجع
 

استراتيجيت ٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالح األساظً، 

يجهظ  ،2030انتًُيت انسراعيت انًستذايت 

 جذٕسان
 .2009ٔانزًٍُخ، ٌُبٌش يجهظ انجذٕس انضساػٍخ 

، َشراث انًساحت انًحصٕنيت ٔاالَتاج انُباتي

انجٓبص انًشكضي نهزؼجئخ انؼبيخ ٔاإلدصبء، أػذاد 

 يزفشلخ.

،انجٓبص َشرة إحصائياث انري ٔانًٕارد انًائيت

 انًشكضي نهزؼجئخ انؼبيخ ٔاإلدصبء، أػذاد يزفشلخ.

،انجٓبص انًشكضي نسراعيَشرة انذخم في انقطاع ا

 نهزؼجئخ انؼبيخ ٔاإلدصبء، أػذاد يزفشلخ.

انًٕارد يذًذ صالح انذٌٍ ػجذ انؼضٌض دغبٍٍَ، 

، سعبنخ انًائيت ٔتحذياث انتًُيت انسراعيت

يبجغزٍش، لغى االلزصبد انضساػً، كهٍخ انضساػخ، 

 .2008جبيؼخ انًٍُب، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انسرٔع انخضريت
 صافي عائذ انٕحذة انًائيت 

)جُيّ/ و
3

) 

 انرقى انُسبي

٪ 

 100 7.7 غًبغى

 71.43 5.5 ثبرَجبٌ

 42.86 3.3 فهفم

 31.17 2.4 كٕعخ

 27.27 2.1 كشَت

 21.04 1.62 ثطبغظ

 19.48 1.5 خٍبس

 14.28 1.1 كبَزهٕة

 - 3.15 انًزٕعػ انؼبو
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ABSTRACT 
 

Despite the multiplicity of productive fields within the agricultural sector in the Arab 

Republic of Egypt, it is characterized by its low productivity and its inability to meet the 

growing consumer demand for agricultural products within the local market, due to the 

multiple uses of these products in addition to the growing population. It aims to identify the 

production and economic indicators of the various Egyptian field and vegetable crops during 

the period (2010-2012) to determine the relative importance of the cultivated areas of each 

crop, as well as to estimate the water needs of the most important crops, as well as to estimate 

the net return of those crops. The study results on the descriptive and in explaining and 

presenting the economic variables. The results showed that the total cultivated area of field 

crops amounted to about 10.7 million feddans, and the average per feddan share of water for 

various Egyptian field crops during the study period came in the forefront of the sugar cane 

crop, which occupies the first place in the feddan’s need for water, with an average of about 

9.9 thousand. m
3
, and the rice crop comes in second place with an average of about 5 

thousand m
3
, the total area of vegetable crops amounted to about 1.1 million feddans. The 

feddan of water is at an average of about three thousand m
3
, and the Nile lug crops come in 

second place with an average of about 2.7 thousand m
3
, and the winter lug crops come in the 

last rank for the feddan's need of water. 

Key words: field crops, vegetable crops, Feddan share of water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انًحكًــــــــٌٕ:
 .غُطبجبيؼخ انضساػخ،  كهٍخ، االلزصبد انضساػً أعزبر               ذــأحًـــــــذ يحًـــذ أحًــــــــ .د/أ -1

 .كفش انشٍخ جبيؼخانضساػخ،  كهٍخ ،االلزصبد انضساػً أعزبر              يحًٕد أحًذ عبذ انحًيذ فٕاز أ.د/ -2
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