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Despite the distinctiveness of the strategic Sinai site and the urgent need to 

develop it for security, social and economic considerations. However, there is 

a misuse of resources in a sound economic manner, and it was not considered 

important by the state except for some programs and projects without good 

planning, which led to a disparity in the level of development when compared 

to the other regions of Egypt. Consequently, the research problem is 

determined by the misuse of available economic resources in agricultural 

development in South Sinai. Consistent with the research problem, the 

research aims to study the possibilities of economic and agricultural 

development in South Sinai Governorate. The results showed that the lands of 

South Sinai decrease their fertility and productivity. Where the fifth and sixth 

degree lands represent the largest percentage of cultivated land 6.51%, it is 

followed by third and fourth grade lands with a percentage of about 48.4% of 

the total cultivated land. The crop area is estimated at 27 thousand fad. with a 

condensing factor of 1.0 times. The province is characterized by the 

cultivation of traditional crops such as wheat and barley, it is also famous for 

cultivating olives and palm trees. As for the number of private wells, the 

number one is 459, it is followed by investment wells with a number of wells 

of 147. Government wells come in last place with about 29 wells, with a total 

of 635 wells at the governorate level during the average period (2014-2016). 

And that the most important obstacles to agricultural development in the 

South Sinai governorate are the presence of about 28.8 thousand fad. that are 

reclaimable and uncultivated. Agricultural development in South Sinai is 

relatively limited, given that most of its land is not suitable for agriculture, 

but the city of El-Tor entered into the project of a million and a half acres, 

where about 670 fad. were reclaimed during the years 2015 and 2016, and the 

area to be reclaimed during this project is about 19.3 thousand fad. 
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 هقذهَ

رعل رٌو٘خ ٌٍ٘بء أؽل الوْوّعبد العوالقةخ الزةٖ رٌهةنُب 

اللّلةةخو ّٗوضةةت الزٍْةةي األراةةٖ لزهاٙةةٖ اليهاع٘ةةخ أؽةةل 

الوكبئي األٍبٍ٘خ الٍزوار٘غ٘خ الزٌو٘خ اليهاع٘خ رةٖ الْقةذ 

الةةواُي ألُو٘زِةةب رةةٖ رعو٘ةةو الوٌةةبٛة الٖةةؾواّٗخ  ّقةةل 

هٌِةب رعلكد فطٜ ّثواهظ الزٌو٘خ الْبهلخ رٖ ٌٍ٘بء ّكةبى 

–4441الوْةةوّا الاةةْهٖ لزٌو٘ةةخ ٍةةٌ٘بء رةةٖ الهزةةوح هةةي  

هل٘ةةةبه  1 411( ثزكلهةةةخ اٍةةةزضوبهٗخ قةةةلهد ثؾةةةْالٖ 7142

هل٘به عٌ٘ةَ لوؾبرةةخ ّةوبي ٍةٌ٘بءو  14عٌَ٘و هٌِب ؽْالٖ 

ٍةٌ٘بء ّٗوضةت  هل٘ةبه عٌ٘ةَ لوؾبرةةخ عٌةْة 1 .6ّؽْالٖ 

 هةةةي اعوةةةبلٖ االٍةةةزضوبهاد  %1.اإلًهةةةبل القةةةبٓ ًؾةةةْ 

كهةةةةظ ٍةةةةٌ٘بء رةةةةٖ الك٘ةةةةبى  ْةةةةوّا الةةةةِّٖٗةةةةلا ُةةةةنا الو

االقزٖبكٕ ّاالعزوبعٖ لجا٘خ األقبل٘ن الوٖةوٗخ هةي فةالي 

ثوًةةبهظ ٗوركةةي علةةٔ االهراةةبء ثوَةةزْٓ االٍةةز الي األهضةةت 

للوةةْاهك الوزبؽةةخ ّرةةلع٘ن الِ٘كةةت االقزٖةةبكٕ ّاالعزوةةبعٖ 

ّالعوواًٖ ّاألهٌٖ لٌَ٘بء ؽزٔ ٗكهةٔ اًزبعِةب االؽز٘بعةبد 

ٖةلٗوٕ ٗةلعن االقزٖةبك الاةْهٖو الوؾل٘خ ّرؾا٘ة ربئ٘ ر

الوْكلخ الَكبً٘خ رةٖ الةْاكٕو  الٔ عبًت الوَبُوخ رٖ ؽت

هل٘ةةْى ًَةةوخ رةةٖ  .41 7ّرةةْٛ٘ي هةةب ٗاةةوة هةةي ؽةةْالٖ 

 هل٘ةْى ًَةوخ رةٖ هؾبرةةخ ّةوبي . 7ٌٍ٘بءو هٌِب ؽْالٖ 
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ألة  روٕةخ عوةتو  246ٌٍ٘بءو اٙبرخ الٔ رةْر٘و ؽةْالٖ 

خ ّةوبي وٕةخ عوةت رةٖ هؾبرةةألة  ر 147ّهٌِب ؽةْالٖ 

)هجلسسسسظ  ّالجةةةةبقٖ رةةةةٖ هؾبرةةةةةخ عٌةةةةْة ٍةةةةٌ٘بء ٍةةةةٌ٘بءو

  (2009 الشْسٕ،

 هشكلخ الذساعخ

ثةةبلو ن هةةي رو٘ةةي هْقةةي ٍةةٌ٘بء االٍةةزوار٘غٖ ّالؾبعةةخ 

الولؾةةخ لزٌو٘زِةةب العزجةةبهاد أهٌ٘ةةخ ّاعزوبع٘ةةخ ّاقزٖةةبكٗخو 

اال أى ٌُبك ٍْء اٍز الي للوْاهك ثْةكت اقزٖةبكٕ ٍةل٘نو 

اال ثةةةجع٘ الجةةةواهظ  رلةةةن رؾةةةي ثؤُو٘ةةةخ هةةةي قجةةةت اللّلةةةخ

ّالوْوّعبد ّكّى الزقطٜ٘ الغ٘لو األهةو الةنٕ أكٕ الةٖ 

ؽةةلّس رهةةبّد رةةٖ هَةةزْٕ الزٌو٘ةةخ اما هةةب قْهًةةذ ثؤقةةبل٘ن 

و ّثبلزةبلٖ رزؾةلك الوْةكلخ الجؾض٘ةخ رةٖ ٍةْء ٓهٖو األفو

اٍزقلام الوْاهك االقزٖبكٗخ الوزبؽخ رةٖ الزٌو٘ةخ اليهاع٘ةخ 

 رٖ هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء 

 خأُذاف الذساع

ّارَةةبقبم هةةي الوْةةكلخ الجؾض٘ةةخ َٗةةزِلا الجؾةةش كهاٍةةخ 

اهكبً٘بد الزٌو٘خ االقزٖبكٗخ ّاليهاع٘خ رٖ هؾبرةخ عٌْة 

 ٌٍ٘بء 

 الطشٗقخ الجحث٘خ ّهصبدس جوع الج٘بًبد

رؾا٘ابم ألُلاا اللهاٍخو رال رةن االعزوةبك علةٔ أٍةلْة 

الزؾل٘ت الْٕهٖ هةي فةالي أٍةلْة االًؾةلاه رةٖ ٕةْهرَ 

ل اعزوةةل الجؾةةش علةةٔ العلٗةةل هةةي الج٘بًةةبد القط٘ةةخو ُةةنا ّقةة

الوٌْْهح ّ ٘و الوٌْْهح ّالزٖ أهكي الؾْٖي علِ٘ب هةي 

ثع٘ الغِبد ّالوئٍَبد الوٍو٘خ ّهٌِب ث٘بًبد الغِةبد 

الوقزٖخ هضت الغِبى الووكيٕ للزعجئخ العبهخ ّاإلؽٖةبءو 

قطةةبا الْةةئْى االقزٖةةبكٗخ ثةةْىاهح اليهاعةةخ ّاٍزٖةةالػ 

ٜ الاةةةةْهٖو كةةةةنل  هوكةةةةي األهاٙةةةةٖو ّهعِةةةةل الزقطةةةة٘

الوعلْهةةبد ّكعةةن ارقةةبم الاةةواه ثوؾبرةةةخ عٌةةْة ٍةةٌ٘بءو 

  هاعخ الزبثعخ لوؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بءّهلٗوٗخ الي

 الوٌبقشخالٌزبئج ّ

 ْاسد األسض٘خ ثوحبفظخ جٌْة عٌ٘بءالو

رلعت الْٚاثٜ الطج٘ع٘خ كّهام ؽبكوبم رٖ عول٘خ الزٌو٘ةخ 

ٖ ثَةةةٌ٘بء ثوةةةب رهوٙةةةَ هةةةي فٖةةةبئٔ ّٕةةةهبد رزوضةةةت رةةة

الوقزلهةةةةخ للوٌةةةةبؿو ّهةةةةب  ٛجْ وار٘ةةةةخ الوكةةةةبى ّالعٌبٕةةةةو

رزٚوٌَ هي الضةوّاد الطج٘ع٘ةخ الكبهٌةخ رةْل األهٗ ّرةٖ 

ثبٌِٛةةبو ّهةةب رعكَةةَ هةةي رؾةةلٕ لحًَةةبى رةةٖ رؾلٗةةل ًةةْا 

األًْطخ ّافز٘به هْاقي روكةي ّاًزْةبه الَةكبى ّاألًْةطخ 

الزٌوْٗةةخ الوقزلهةةخو ؽ٘ةةش كةةبى ًٖةة٘ت ٍةةٌ٘بء هةةي الوةةْاهك 

)الِ٘ئخ العبهخ أل  رلاى  146بلؾخ لليهاعخ األهٙ٘خ الٖ

و ثٌَةةجخ (1997لوشسسشّتبد الزعو٘سسش ّالزٌو٘سسخ الضسات٘سسخ، 

هةةي اعوةةبلٖ الوَةةبؽخ الٖةةبلؾخ لليهاعةةخ  %.ثل ةةذ ًؾةةْ 

 ّالجبقٖ هْىا علٖ ثبقٖ هٌبٛة االٍزٖالػ ثوٖو  

 الوْقع الجغشافٖ

راي هؾبرةخ عٌةْة ٍةٌ٘بء رةٖ الٌٖة  الغٌةْثٖ لْةجَ 

لزؤفةةن ّةةكت  ّالعاجةةخ فل٘غةةٖ الَةةٌْٗ ثةة٘ي عيٗةةوح ٍةةٌ٘بء

فلة٘ظ  ّةوقبم علةٔ ٛبثب هي هضلش قبعلرَ رٖ الْوبيو ّروزل

 - فلة٘ظ الَةٌْٗ ؽزٔ ّوبي هأً ٍله  وثبم علةٔ العاجخ

ّٗوزل ٙةلعب الوضلةش علةٔ اهزةلاك فل٘غةٔ الَةٌْٗ ّالعاجةخ 

ّالزةةٔ روضةةت هأً الوضلةةش   هأً هؾوةةل ؽزةةٔ ٗلزا٘ةةبى رةةٖ

 7ألة  كةن 61ؽخ هؾبرةخ عٌةْة ٍةٌ٘بء ؽةْالٔ ّرجلغ هَب

ّْٗعةل  .هي اعوبلٔ هَةبؽخ هٖةو %6ُّٔ روضت ؽْالٔ 

رٖ عٌْة ٌٍ٘بء الكض٘و هي هٌبٛة الغنة الَ٘بؽٖو ؽ٘ةش 

كن علةٔ كةت  111رؾزْٕ علٔ ّْاٛئ هائعخ روزل ؽْالٔ 

هي فل٘غٔ العاجخ ّالَةٌْٗو ٌُّةبك ٍالٍةت الغجةبي الزةٔ 

رهبعةةةبم عةةةالّح علةةةٔ رْةةةزِو ثؤًِةةةب أكضةةةو عجةةةبي هٖةةةو اه

 .ًّجة الوؾو٘بد الطج٘ع٘خ هضت هأً هؾول

 الحذّد اإلداسٗخ

13راةةي هؾبرةةةخ عٌةةْة ٍةةٌ٘بء ثةة٘ي كائورةةٖ عةةوٗ 
/
 

..و ◦72
/
11ّةةةةوبالمو ّفطةةةةٖ ٛةةةةْي  ◦74 

/
..و  ◦67 

/
 

 ؽةْالٔ ٍةٌ٘بء ةعٌةْ هؾبرةةخ هَةبؽخ ّةوقبم  ّرجلةغ ◦61

 كن ٢٧٣١٣
٣

 %4 6رةلاىو روضةت ًؾةْ  ألة  2 2117 أٓ 

هي عولخ هَبؽخ الغوِْهٗخ  ّرٌاَن هٌبٛة عٌةْة ٍةٌ٘بء 

 كبلزبل5ٖ

5 ُّةٔ الوٌطاةخ الزةٔ روزةل هٌطقخ عبحل خل٘ج الغْٗظ -4

ثبلَبؽت الْةوقٔ لقلة٘ظ الَةٌْٗ ّالؾةل ال وثةٔ لغجةبي 

 .عٌْة ٌٍ٘بء

أً هؾوةل رةٖ 5 ّرجةلأ هةي ههٌطقخ عسبحل خلس٘ج العقجسخ -7

الغٌةةةْة ّروزةةةل ّةةةوبالم ؽزةةةٔ ٛبثةةةب ّرزْاعةةةل القلغةةةبى 

 .ّالووأٍ ثْٖهح ّاٙؾخ رٖ ُنٍ الوٌطاخ

ّرٌزْةةو رةةٖ ُةةنٍ الوٌطاةةخ أعلةةٔ قوةةن  الوٌطقسسخ الججل٘سسخ: -6

للغجبي رٖ ٌٍ٘بء ثت رةٖ هٖةو ّلكض٘ةو هةي ُةنٍ الغجةبي 

 .ِّوح ربهٗق٘خ

هواكةةةي اكاهٗةةةخ كوةةةب ٖٗةةةت  3رٌاَةةةن الوؾبرةةةةخ الةةةٔ 

كةةي ٗٚةةن هواكةةيو ّكةةت هو 3لوؾبرةةةخ الةةٔ اعوةةبلٔ هةةلى ا

)الِ٘ئسسسسسخ العبهسسسسسخ  هغوْعةةةةةخ قةةةةةوٓ ّرغوعةةةةةبد ثلّٗةةةةةخ

 (.1997لوششّتبد الزعو٘ش ّالزٌو٘خ الضسات٘خ، 

رطت علٔ فلة٘ظ الَةٌْٗو ّرزو٘ةي ثوْقعِةب  أثْ سدٗظ: -4

ثةة٘ي الَالٍةةت الغجل٘ةةخو ّرْةةزوك ثؾةةلّك هةةي هلٌٗةةخ أثةةْ 

ٌ٘بء ىً٘وخ هي الغِخ الْوبل٘خو كوب رؾلُب هلٌٗخ ٛةْه ٍة

هي الغِخ الغٌْث٘ةخو أهةب ؽةلّكُب هةي ال ةوة رزةؤرٖ هةي 

فلةة٘ظ الَةةٌْٗو ّرْةةزوك هةةي هلٌٗةةخ ٍةةبًذ كةةبروٗي هةةي 

كن7111الغِخ الْوق٘خو ّروزل هَبؽزِب الٔ أكضو هي 
7
   

كةةةن 111.روزةةةل هَةةةبؽزِب الةةةٔ  أثسسسْ صً٘وسسسخ: -7
7

و ّرٚةةةن 

قةةوٗز٘ي ُوةةب قوٗةةخ  وًةةلي ّالوهلةةخو ّٗعوةةت ٍةةكبًِب رةةٖ 

ّالوٌةةبعنو ّراةةبم رةةْل أهاٙةةِ٘ب الٖةةٌبعبد ّالوؾةةبعو 

https://www.marefa.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%A8%D9%82
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%A8%D9%82
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هٖةةةبًي للغةةةجٌ ّالهوّهٌغٌ٘ةةةيو كوةةةب ٗوةةةبهً ثعةةة٘ 

 أُبلِ٘ب رٖ قوٗخ  وًلي العوت رٖ اليهاعخ  

رطةةت هلٌٗةةخ ًْٗجةةي علةةٔ ٍةةْاؽت الجؾةةو األؽوةةو  ًْٗجسسع: -6

هجبّوحو ّلِب هٌ٘بء رةٖ  بٗةخ األُو٘ةخ ُّةْ هٌ٘ةبء ًْٗجةي 

ز٘ي ٗوثطِب هي فل٘ظ العاجخ األهكًٖو ّاكاهٗبم لٌْٗجي قةوٗ

ّصوبً٘ةةخ رغوعةةبد ٍةةكبً٘خو ُّةةٖ هةةي الوٌةةبٛة الَةة٘بؽ٘خ 

اليهاع٘خ الزغبهٗخ رٖ الجالكو ّروزةل هَةبؽزِب الةٔ أكضةو 

كن 142.هي 
7
   

رؾةٔ هلٌٗخ كُت ثِْوح ّاٍعخ ثعل هلٌٗةخ ّةوم  دُت: -1

الْةة٘ـ رةةٖ هؾبرةةةخ عٌةةْة ٍةةٌ٘بءو ؽ٘ةةش رعزجةةو هٌْٛةةبم 

 لل طٌ ّللوٌبٛة األصوٗخ ّالوؾو٘بد الطج٘ع٘ةخ رةٖ رلة 

ة٘ةةةذ ثبُزوةةةبم كج٘ةةةو هةةةي ق جةةةت الؾكْهةةةخ  الوٌطاةةةخو ّؽت

الوٖوٗخو ّروضت ملة  ثبقبهةخ الهٌةبكل ّالاةوٓ الَة٘بؽ٘خ 

رِ٘ةةب  رْةة ت الولٌٗةةخ ؽ٘ةةيام رةةٖ الغٌةةْة الْةةوقٖ لْةةجَ 

عيٗةةوح ٍةةٌ٘بء ؽ٘ةةش فلةة٘ظ العاجةةخو ّٗجعةةل ثٌِ٘ةةب ّثةة٘ي 

كن ّةوبالمو كوةب رهٖةت ثٌِ٘ةب  34هٌزغي ّوم الْ٘ـ ًؾْ 

 كن راٜ   .46َبرخ رٖت الٔ ّث٘ي هلٌٗخ اٗالد ه

رتطت الولٌٗخ علٖ ٍبؽت الجؾو األؽوو رْل  سأط عذس: -.

فل٘ظ الٌَْٗو ّاكاهٗبم رٚن صالس هٌبٛة هئَ٘٘خ ُّةٖ 

ّاكٕ ٍةةلهو ٍّةةلهو ّأثةةْ ٕةةْٗوحو لِةةب ّةةبٛئ ههلةةٖ 

كةةن راوٗجةةبمو ّرجعةةل عةةي العبٕةةوخ  .4ٖٗةةت ْٛلةةَ الةةٔ 

 كن راوٗجبم   711الوٖوٗخ ثؾْالٖ 

و الولٌٗخ األكجةو رةٖ الوؾبرةةخو ؽ٘ةش رعزج ششم الش٘خ: -1
كةةن 171روزةةل هَةةبؽزِب الةةٔ 

7
و ّرزو٘ةةي ثوكبًةةخ ٍةة٘بؽ٘خ 
هوهْقةةخ ًةةةوام للزطةةةْه الولؾةةْد الةةةنٕ ّةةِلٍ الاطةةةبا 
الَةة٘بؽٖ رةةٖ اًّٙةةخ األف٘ةةوحو ّرْةة ت الولٌٗةةخ هْقعةةبم 
ع وار٘بم هو٘يام عٌل هأً الجؾو األؽوةوو ّرزو٘ةي ثجٌ٘زِةب 

 قلهبد  الزؾز٘خ الاْٗخ هي الووارة ّال

راةي رةْل قوةخ عجةت الطةْه علةٔ اهرهةبا  عبًذ كبرشٗي: -2
م راوٗجةةبمو ّرهٖةةت ثٌِ٘ةةب ّثةة٘ي هلٌٗةةخ 4.31ٖٗةةت الةةٔ 

كةةةنو ّرعزجةةةو ثوضبثةةةخ  471ًْٗجةةةي هَةةةبرخ راةةةله ثؾةةةْالٖ 
 هؾو٘خ ٛج٘ع٘خ  

لِب علح هَو٘بد هٌِب عجت هٍْةٔو ّعجةت  طْس عٌ٘بء: -3
ؽْهٗةةةةتو ّرؾةةةةةٔ الولٌٗةةةةخ ثؤُو٘ةةةةخ ربهٗق٘ةةةةخ ّكٌٗ٘ةةةةخ 

ّرجعةةل ع وار٘ةةبم عةةي ًهةةة الْةةِ٘ل أؽوةةل ؽوةةلٕ  عة٘وةةخو
كن راوٗجبمو ثبإلٙبرخ الٔ هب رالم رةبى  للولٌٗةخ  .71ثٌؾْ 

هكبًخ ٍ٘بؽ٘خ هِوخ رٖ هٖو ًةةوام لْعةْك اصةبه قجط٘ةخ 
 .ّاٍاله٘خ

 الخصبئص الجغشاف٘خ

الغٌةةةْة ُةةةْ اقلةةة٘ن الغجةةةبي أّ الكزلةةةخ الغجل٘ةةةخ عجةةةبي 
ألٙةة٘ة هةةي الؾا٘ا٘ةةخ رةةٖ ٍةةٌ٘بء رؾزةةت الضلةةش الغٌةةْثٖ ّا

هضلةةش ّةةجَ عيٗةةوح ٍةةٌ٘بء هةةبث٘ي فل٘غةةٖ الَةةٌْٗ ّالعاجةةخ 
ّٗوكي الزو٘٘ي ث٘ي صالس قطبعبد هزو٘يح كافت اقل٘ن عجةبي 

 5ُّٖ  (2017)ججشٗل، عٌْة ٌٍ٘بء 

 عبحل خل٘ج الغْٗظ

ّٗؾةةل ُةةنٍ الوٌطاةةخ الَةةبؽت الْةةوقٖ لقلةة٘ظ الَةةٌْٗو 

ّؽةةةلُب الْةةةوقٖ هٌطاةةةخ عجةةةبي عٌةةةْة ٍةةةٌ٘بء ّرقزلةةة  

رةةٖ ُةةنٍ الوٌطاةةخ هةةي عِةةخ األفةةوٓ رِةةٔ رةةٔ االهرهبعةةبد 

ٍةةله الؾ٘طةةبى عجةةبهح عةةي هٌةةبٛة هَةةزْٗخ راوٗجةةبم لزكةةْى 

كةةن(  .7ثةةنل  هوةةوام ّةةوبي هٌطاةةخ ّاكٕ  وًةةلي ثؾةةْالٖ  

ّرَزوو االهرهبعبد هي عجت ؽوبم روعْى ؽزٔ أثْ ىً٘وخ 

كن( صن رجلأ رٖ االًؾةلاه ؽزةٔ الوٌطاةخ الَةبؽل٘خ  1ثطْي  

 عٌْة أثْ هكٌٗ  

 خل٘ج العقجخعبحل 

ّٗجلأ هةي ًاطةخ هأً هؾوةل رةٖ الغٌةْة ّٗوزةل ّةوبالم 

ؽزٔ ثئو ٛبثب ّالوٌطاخ الَبؽل٘خ هي فلة٘ظ العاجةخ هؾةلّكح 

االًجَةبٛ عةةلام ّركضةةو ثِةةب الوواٍةٖ ّالقلغةةبى الزةةٖ رٖةةت 

رٖ ثع٘ الْكٗةبىو أهةب أّكٗةخ ُةنٗي الاطةبع٘ي هةي عٌةْة 

لغجل٘خ رٖ ٌٍ٘بء ربًِب رٌزةن رٖ ٍلَلخ رٌجي هي قلت الكزلخ ا

الةةةلافت ّٗزغةةةَ هعةوِةةةب الةةةٔ الغٌةةةْة ال وثةةةٖو كوةةةب أى 

ثعٚةةِب ٗزغةةَ ًؾةةْ ال ةةوة هجبّةةوح ّعو٘عِةةب راوٗجةةبم رٖةةت 

الةةٔ أى رٖةةت رةةٖ الجؾةةو األؽوةةوو ّهةةي أُةةن ُةةنٍ األّكٗةةخ 

ّأْٛلِةةب ُةةْ ّاكٕ ر٘ةةواى الةةنٕ ٗؾةةلك القةةٜ الهبٕةةت ثةة٘ي 

ُٚةةةجخ العغوةةةخ رةةةٖ الْةةةوبي ّكزلةةةخ الطةةةْه الغجل٘ةةةخ رةةةٖ 

ٗعل ربرؼ الطوٗةة األٍبٍةٖ الةٔ كزلةخ الطةْه  الغٌْةو كوب

ّثهٚةةةت هّارةةةلٍ  فبٕةةةخ ّاكٕ أفٚةةةو ّّاكٕ ٍةةةالا 

ّّاكٕ الْةةة٘ـ( ربًةةةَ ٗزْ ةةةت هزغِةةةب الةةةٔ ٍةةةبًذ كةةةبروٗي 

هجبّوح رٖ قلت ال بثخ الغجل٘خ األعلةٔ رةٖ ٍةٌ٘بء صةن رٌزْةو 

هغوْعخ أّكٗخ إٔ و رغةو  هةي الْةوبي ؽةْي هغوْعةخ 

ب هةي الْةولو صةةن ٍالٍةت الغجةبي الَةبؽل٘خ ّٗغةوٓ ثعٚةِ

رلزاٖ عو٘عبم قوة الوٖت علٔ الجؾوو ّالٔ الغٌْة هٌِةب 

رجةةوى أّكٗةةخ إٔةة و ُّةةٖ أّكٗةةخ ٗهْةةت ثعٚةةِب أؽ٘بًةةبم رةةٖ 

الْٕةةْي الةةٔ الجؾةةو ّأف٘ةةوام ّالةةٔ الْةةوبي ٗغةةو  ّاكٕ 

العبٛ ّوبي هأً هؾول ّرٌؾله ه٘بَُ هي قوخ عجت العةبٛ 

اد رةةٖ الْةةوبي الْةةوقٖو ّهةةي أثةةوى األّكٗةةخ رةةٖ الوٌؾةةله

الْةةةوق٘خ ّاك  ًٖةةةت ُّةةةْ أُوِةةةب ّأْٛلِةةةب ّأٙةةةقوِب 

ّرةةةئكٕ ثعةةة٘ هّارةةةلٍ العلٗةةةلح الةةةٔ هٌطاةةةخ كٗةةةو ٍةةةبًذ 

كبروٗيو ثٌ٘وةب ٖٗةت ُةْ عٌةل كُةت الزةٖ ْٗعةل ثِةب أٗٚةبم 

ّاكٕ قٌٖ ُّْ ّاك  ٙئ٘ت قوٗةت هةي الَةبؽتو صةن ّاك  

ک٘ل ُّْ هوّؽٖ الْكت ّلَ أكضو هي هٖت رجٌ٘وةب ٌٗزِةٔ 

و علٔ عٌةة فلة٘ظ العاجةخ رزٖةت هٖجَ الوئَٖ٘ ّوبي ًجة

ثةةةَ هةةةي الْةةةوبي أّكٗةةةخ أفةةةوٓ هضةةةت ّاكٓ ٍةةةوو ّّاك  

 عواثٖ  

 الكزلخ الججل٘خ

رعل ُنٍ الوٌطاخ الغجل٘ةخ ٍةا  ٍةٌ٘بء ثةت ٍةا  هٖةو 

كلِةةب ّرٚةةن عَةةن الكزلةةخ الغجل٘ةةخ الٖةةوبء رةةٖ ٍةةٌ٘بء ّثِةةب 

رٌزْو أِّو عجبي هٖو ّأهّا ركٌْٗبرِب الغوبل٘خ الغجلةٖ 

ٍ الوٌطاةخ هةي ّةِوح ربهٗق٘ةخ الهرجبِٛةب ثبإلٙبرخ لوةب لِةن

ثؤؽلاس كٌٗ٘خ علٗلح رهةٖ ُةنٍ الوٌطاةخ الغجل٘ةخ رْعةل  بثةخ 



276                          Selem M.S. Dahdouh
 
| SINAI Journal of Applied Sciences 9 (3) 2020 273-284 

 

هةةي الغجةةبي االهرهةةبا الْةةبُة أثوىُةةب عجةةت كةةبروٗي الةةنٕ 

( مو ُّةةْ قوةةخ قوةةن هٖةةو 7114ٖٗةةت اهرهبعِةةب ؽةةْالٖ  

علةةٖ اإلٛةةالل ّاقةةوة ًاطةةخ رةةٖ هٖةةو الةةٔ الَةةوبءو ٗل٘ةةَ 

( مو ّعجةت 7164الض٘ةت  ( م ّعجةت 7.31عجت أم ّْهو  

( مو ّعجةةةةةت 7771( مو ّعجةةةةةت ٕةةةةجب   7731هٍْةةةة   

( مو ّعجت 71.4برخ  ( مو ّعجت الٖه7146ٖٛوثُْ  

( مو ّعجةةةةت 7176مو ّعجةةةةت هلٍةةةةًْ  (7121ٍةةةةوثبي  

مو ّعجةت (4141(مو ّعجت ٍواثٜ٘ القبكم  42.3الجٌبد  

 ( م 446 واة  

 الْاحبد الججل٘خ: 

الٍت الغجل٘ةخ رةٖ قلةت ثهٚت ُنا االهرهبا الْبُة للَ

عٌةةْة ٍةةٌ٘بء رةةبى األهطةةبه رَةةاٜ ث ةةياهح أعلةةٔ هوةةب ُةة  

علَ٘ رٖ الِٚبة الٍْةطٔ ؽ٘ةش رزؾةْي األّكٗةخ ثَةْ٘لِب 

الةةٔ أًِةةبه هئقزةةخ ّرةةٖ هابثةةت ٕةةهبء الوإٗةةخ الةةٔ هَةةبربد 

ثع٘لح ٕ٘هبمو ركضو الَؾت الكض٘هخ ثت ّٗزَةبقٜ الةضلظ أؽ٘بًةبم 

زبء ل٘ةنّة هةي علٔ قون الغجبي ّٗ طةٔ ثعٚةِب ٛةْاي الْة

 قلّم الٖ٘  هٚ٘هبم هْهكا هؾلّكا افو لوٖبكه الو٘بٍ 

لألساضسسٖ الضسات٘سسخ فسسٖ جٌسسْة  الزصسسٌ٘ا الز٘ضٗقسسٖ

 عٌ٘بء

ٗاٖةةل ثةةَ ؽٖةةو ّرٖةةٌ٘  األهاٙةةٖ اليهاع٘ةةخ رجعةةبم 

لقْإةةِب اله٘يٗا٘ةةخ ّالك٘و٘بئ٘ةةخو ؽ٘ةةش راَةةن ّرورةةت الةةٖ 

أهاٙةةةٖ فٖةةةجخو أهاٙةةةٖ علٗةةةلحو أهاٙةةةٖ هزٍْةةةطخو 

ّصاسح   هاٙةةةٖ ال رٖةةةةلؼ لليهاعةةةةخأهاٙةةةٖ ٙةةةةع٘هخو أ

ّرٖةةةةٌ   (1997األشسسسسغبع العبهسسسسخ ّالوسسسسْاسد الوبئ٘سسسسخ، 

)هعِسسذ الزخطسس٘ظ  ٔاألهاٙةةٖ ثوؾبرةةةخ عٌةةْة ٍةةٌ٘بء الةة

 (:2007القْهٖ، 

قٖ خلسسس٘ج الغسسسْٗظ: إقلسسس٘ن األحسسسْائ الوبئ٘سسسخ شسسسش

 )حْئ ّادٕ عذس(

كةةن 11. 41رجلةةغ هَةةةبؽخ ُةةنا الؾةةةْٗ 
7
ّالوَةةةبؽخ  

كةةةةن 11.الابثلةةةةخ لليهاعةةةةخ هٌةةةةَ ؽةةةةْالٖ 
7

و اال أى ُةةةةنٍ 

الوَبؽبد ال رزْاعةل ثْةكت هزٖةتو ربلٖةْهح العبهةخ ُةٖ 

رةةْرو العلٗةةل هةةي هغةةبهٕ الَةةْ٘ي الزةةٖ رجةةلأ هةةي الِٚةةجخ 

ةةوٖ ثبلَةةِْي  الْةةوق٘خ ّرزَةةي رةةٖ ٍةةوٗبًِب لزْةةكت هةةب َٗت

اله٘ٚ٘خو الزٖ رزَن ثبًؾلاه قل٘ت ّهّاٍت ٌٛ٘٘خ ّ وٌٗ٘خ 

ؤصو ثوَةةزْٕ ّههل٘ةةخ ّكلِةةب هٌاْلةةخ ثو٘ةةبٍ الَةةْ٘يو كوةةب رزةة

الوبء األهٖٙ الولؾٖ الوورهيو ّكنل  ثزغوي األهالػ رةٖ 

الطجابد الَطؾ٘خو ّثٖهخ عبهخ ربى أهاٖٙ ُنا الؾْٗ 

رٖةةلؼ هعِةةب ىهاعةةخ أّةةغبه اليٗزةةْىو ًّجبرةةبد الغْعْثةةب 

 ّثع٘ األًْاا هي القٚواد ّالهبكِخ 

 ألحْائ الوبئ٘خ غشثٖ خل٘ج العقجخإقل٘ن ا

ّالغاله٘ةل رةٖ هغةبهٕ ٗزَن ثزْاعةل هّاٍةت الؾٖةٖ 

الْكٗبى ّالَِْي الَبؽل٘خ الٚة٘اخو ّلةنل  رةبى اؽزوةبالد 

 الزٍْي اليهاعٖ رٖ ُنا اإلقل٘ن ٙع٘هخ 

 ًزبجٖ ألساضٖ هحبفظخ جٌْة عٌ٘بءالزصٌ٘ا اإل

رٌقه٘ كهعخ القْٖثخ ّاإلًزبع٘خ ألهاٙٔ هؾبرةةخ 
 عٌةةْة ٍةةٌ٘بءو ؽ٘ةةش روضةةت أهاٙةةٔ اللهعةةخ القبهَةةخ

و %4. 1ي األهاٙةٔ الويهّعةةخ ّالَبكٍةخ أكجةو ًَةجخ هة
ٗلِ٘ةةب أهاٙةةٔ اللهعةةخ الضبلضةةخ ّالواثعةةخ ثٌَةةجخ ثل ةةذ ًؾةةْ 

األهاٙةٔ الويهّعةخو ّراةل ه الوَةبؽخ  هي عولخ 1% 13
 .هةوح 1 4أل  رةلاى ثوعبهةت ركض٘ة   72الوؾْٖل٘خ ثٌؾْ 

ّرزو٘ةةةي الوؾبرةةةةخ ثيهاعةةةخ الوؾبٕةةة٘ت الزال٘لٗةةةخ كةةةبلاوؼ 
)الِ٘ئسخ ّالٌق٘ةت   ّالْع٘وو كنل  رْزِو ثيهاعخ اليٗزةْى

  (2008العبهخ للزخط٘ظ العوشاًٖ، 

 خ الضسات٘خ فٖ هحبفظخ جٌْة عٌ٘بءالوْاسد األسض٘

ات٘سخ ّالوغسبحخ القبثلسخ الوغبحخ الكل٘سخ ّالشقعسخ الضس

 لالعزصالح

الوَةةبؽخ الكل٘ةةخ ّالوقعةةخ اليهاع٘ةةخ  4عةةلّي ْٗٙةةؼ 
ّالوَبؽخ الابثلةخ لالٍزٖةالػ كافةت هةلى هؾبرةةخ عٌةْة 

(و أهةةب ثبلٌَةةجخ 7141-7141ي هزٍْةةٜ الهزةةوح  ٍةةٌ٘بء فةةال
للوَبؽخ الكل٘خ رج٘ي أى هلٌٗةخ ًْث٘ةي رؾزةت الوورجةخ األّلةٖ 

كةةن 2612هةةي ؽ٘ةةش الوَةةبؽخ الكل٘ةةخ ّالواةةلهح ثؾةةْالٖ 
7
و 

هةةي عولةةخ الوَةةبؽخ الكل٘ةةخو ّرةةؤرٖ  %1. 76روضةةت ًؾةةْ 
هلٌٗخ الطْه رٖ الوورجةخ الضبً٘ةخ هةي ؽ٘ةش الوَةبؽخ الكل٘ةخ 

كةةةن 144.ٖ ثوعةةةلي ثلةةةغ ؽةةةْال
7

و %66 42و روضةةةت ًؾةةةْ 
ّرةةةؤرٖ هلٌٗةةةخ أثةةةْ ىً٘وةةةخ رةةةٖ الوورجةةةخ الضبلضةةةخ هةةةي ؽ٘ةةةش 

كةن 624.الوَبؽخ الكل٘ةخ ثؾةْالٖ 
7

و ثؤُو٘ةخ ًَةج٘خ قتةلهد 
و رٖ ؽ٘ي أؽزلذ هلٌٗخ هأً ٍلهو كُةتو %43 42ثٌؾْ 

أثْ هكٌٗو ٍةبًذ كةبروٗيو ّةوم الْة٘ـ الووارةت األف٘ةوح 
خ قتةةةلهد ثٌؾةةةْ هةةةي ؽ٘ةةةش الوَةةةبؽخ الكل٘ةةةخ ثؤُو٘ةةةخ ًَةةةج٘

 %13 7و %.2 6و %34 3و %33 47و 46% 46
علٖ الزور٘ت  ُنا ّقل ثلغ اإلعوةبلٖ العةبم للوَةبؽخ الكل٘ةخ 

أل  كن 7 64ثوؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء ؽْالٖ 
7
  

 األساضٖ الصبلحخ للضساتخ ّغ٘ش الوضسّتخ

األهاٙةةٖ الٖةةبلؾخ لليهاعةةخ ّ ٘ةةو  4عةةلّي ْٗٙةةؼ 
فةالي هزٍْةٜ هيهّعخ كافت هلى هؾبرةخ عٌةْة ٍةٌ٘بء 

(و ؽ٘ةش رجة٘ي أى هةلٌٗزٖ هأً ٍةله 7141-7141الهزوح  
ّالطْه ٗؾزلْا الوورجخ األّلٖ هي ؽ٘ش الوَبؽخ الٖبلؾخ 

ألة  رةلاىو  411لليهاعخ ّ ٘و هَز لخ ّالوالهح ثؾةْالٖ 
هي عولخ ُنٍ الوَةبؽخو ّرةؤرٖ هلٌٗةخ  %.2 61روضت ًؾْ 

بلؾخ أثْ ىً٘وخ رٖ الوورجةخ الضبً٘ةخ هةي ؽ٘ةش الوَةبؽخ الٖة
ألة  رةلاىو  11لليهاعخ ّ ٘و هَز لخ ثوعةلي ثلةغ ؽةْالٖ 

و ّرؤرٖ هلٌٗخ أثةْ هكٗةٌ رةٖ الوورجةخ %.3 71روضت ًؾْ 
ألة  رةةلاىو ثؤُو٘ةةخ ًَةج٘خ قتةةلهد ثٌؾةةْ  42الضبلضةخ ثؾةةْالٖ 

ٍةةةبًذ كةةةبروٗي ًّْث٘ةةةي ؽزلةةةذ هةةةلى او رةةٖ ؽةةة٘ي 44% .
فور٘ي هي ؽ٘ةش الوَةبؽخ الٖةبلؾخ لليهاعةخ الوورجز٘ي اٙ
و %13 6 لخ ثؤُو٘ةةةةخ ًَةةةةج٘خ قتةةةةلهد ثٌؾةةةةْ ّ ٘ةةةةو هَةةةةز

  ُةةنا ّقةةل ثلةةغ اإلعوةةبلٖ العةةبم للوَةةبؽخ الٖةةبلؾخ 71% 1
لليهاعةةخ ّ ٘ةةو هَةةز لخ ثوؾبرةةةخ عٌةةْة ٍةةٌ٘بء ؽةةْالٖ 

 أل  رلاى فالي هزٍْٜ الهزوح  732
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 (0212-0211المساحة الكلية والرقعة السراعية مىزعة علي مدن محافظة جنىب سيناء خالل متىسط الفترة ). 1جدول 

 االجوبلٔ ًْث٘ع دُت ششم الش٘خ طْس عٌ٘بء عبًذ كبرشٗي أثْ سدٗظ أثْ صً٘وخ سأط عذس الج٘بى

الوغبحخ الكل٘خ )كن
2
) 4357 5371 2780 1173 5419 777 4028 7367 31272 

 1 411 1. 76 33 47 13 7 66 42 .2 6 34 3 43 42 46 46 األُو٘خ الٌغج٘خ )%(

أساضسٖس لسسبلحخ للضساتسسخ 

 ٘ش الوضسّتخ )فذاى(ّغ
100000 60000 17000 10000 100000 0 1 2.1 7322.1 

 1 411 71 1 1 1 .2 61 13 6 44 . .3 71 .2 61 األُو٘خ الٌغج٘خ )%(

الوغسسسسسسسسبحخ الوضسّتسسسسسسسسخ 

 )فذاى(
4.611 776 .66 241 .761 716 726 231 76673 

 1 411 62 6 42 4 32 1 17 77 11 6 73 7 41 1 32 .1 األُو٘خ الٌغج٘خ )%(

  7142و ث٘بًبد صبًْٗخ  ٘و هٌْْهحو الكزبة االحصبئٖ الغٌْٕهؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بءو هوكي الوعلْهبد ّكعن ارقبم الاواهو  5الوصذس

 

 الوغبحخ الوضسّتخ

الوَةةةبؽخ الويهّعةةةخ كافةةةت هةةةلى  4ْٗٙةةةؼ عةةةلّي 

-7141هؾبرةةةةخ عٌةةةْة ٍةةةٌ٘بء فةةةالي هزٍْةةةٜ الهزةةةوح  

له رؾزةةت الوورجةةخ (و ؽ٘ةةش رجةة٘ي أى هلٌٗةةخ هأً ٍةة7141

األّلةةٖ هةةي ؽ٘ةةش الوَةةبؽخ الويهّعةةخ ّالواةةلهح ثؾةةْالٖ 

هةي عولةخ الوَةبؽخ  %32 .1أل  رلاىو روضت ًؾْ  6 .4

الويهّعةةخو ّرةةؤرٖ هلٌٗةةخ الطةةْه رةةٖ الوورجةةخ الضبً٘ةةخ هةةي 

ألةة   7 .ؽ٘ةةش الوَةةبؽخ الويهّعةةخ ثوعةةلي ثلةةغ ؽةةْالٖ 

 و ّرؤرٖ هلٌٗخ ًْث٘ي رٖ الوورجخ%17 77رلاىو روضت ًؾْ 

رةلاىو  231الضبلضخ هةي ؽ٘ةش الوَةبؽخ الويهّعةخ ثؾةْالٖ 

ؽزلةذ هلٌٗةخ او رٖ ؽ٘ي %62 6ثؤُو٘خ ًَج٘خ قتلهد ثٌؾْ 

ٍةةةةبًذ كةةةةبروٗي الوورجةةةةخ الواثعةةةةخ هةةةةي ؽ٘ةةةةش الوَةةةةبؽخ 

رلاىو ثؤُو٘ةخ ًَةج٘خ قتةلهد ثٌؾةْ  241الويهّعخ ثؾْالٖ 

و ُةةنا ّقةةل اؽزلةةذ هةةلى أثةةْ هكٗةةٌو كُةةتو أثةةْ 11% 6

لووارةت األف٘ةوح هةي ؽ٘ةش الوَةبؽخ ّّوم الْ٘ـ ا ىً٘وخو

و %42 4و %73 7الويهّعخ ثؤُو٘خ ًَةج٘خ قتةلهد ثٌؾةْ 

  ُنا ّقةل ثلةغ اإلعوةبلٖ العةبم للوَةبؽخ %32 1و 41% 1

ألةة   6 76الويهّعةةخ رةةٖ هؾبرةةةخ عٌةةْة ٍةةٌ٘بء ؽةةْالٖ 

 ( 7141-7141رلاى فالي هزٍْٜ الهزوح  

 خ الوضسّتخ فٖ هحبفظخ جٌْة عٌ٘بءرطْس الوغبح

ثةةبلوؾلة رطةةْه الوَةةبؽخ الويهّعةةخ  4لّي ْٗٙةةؼ عةة

كافةت هؾبرةةخ عٌةْة ٍةةٌ٘بءو ؽ٘ةش رْة٘و الٌزةبئظ الةةْاهكح 

ثِنا الغلّي ثؤى الوَةبؽخ الويهّعةخ ثبلوؾبرةةخ قةل ثل ةذ 

و رةٖ ؽة٘ي 7114أل  رةلاى عةبم  2 4ؽلُب األكًٔ ؽْالٖ 

و 7141ألة  رةلاى عةبم  1 72ثل ذ ؽلُب األقٖٖ ؽْالٖ 

ألةةة  رةةةلاى  كوةةةب رْةةة٘و  3 43ثوزٍْةةةٜ عةةةبم ثلةةةغ ؽةةةْالٖ 

( أى الوَةةةةةبؽخ الويهّعةةةةةخ 4راةةةةةلٗواد الوعبكلةةةةةخ هقةةةةةن  

ثبلوؾبرةخ رزياٗل ٌٍْٗبم ثوالاه هعٌْٕ اؽٖبئ٘بم ثلغ ؽْالٖ 

هةي الوزٍْةٜ الَةٌْٕ  %74 1رلاىو روضت ًؾةْ  47 241

العةةبم  ّرْةة٘و الزاةةلٗواد أى هعبهةةت الزؾلٗةةل قةةل ثلةةغ ًؾةةْ 

ٖ الوَةبؽخ هي الز ٘ةواد رة %26هوب ٗعٌٔ أى ًؾْ  26 1

الويهّعةةخ رةةٖ هؾبرةةةخ عٌةةْة ٍةةٌ٘بء رعةةيٕ الةةٖ عْاهةةت 

أفوٕ ٗعكَِب عبهت اليهيو كوب رْ٘و ًَجخ ا الوؾَةْثخ 

(44 14ّالجبل ةةةخ ًؾةةةْ 
**

و الةةةٔ هةةةلٓ هطبثاةةةخ الٌوةةةْمط 

 الوَزقلم لطج٘عخ الج٘بًبد هْٙي الا٘بً 

Yi = 11731.07 + 794.12 Ti ………….. (1) 

  (9.25)
**      

 (6.42)
**

 

F= 41.19
**  

R
2
= 0.73  

 الجٌ٘بى الح٘بصٓ لألساضٖ فٖ هحبفظخ جٌْة عٌ٘بء

علك الؾ٘بىاد لزهاٖٙ رٖ هؾبرةةخ  7ْٗٙؼ علّي 

هْىعةخ علةٔ  7141عٌْة ٌٍ٘بء فالي الوٍْن اليهاعٖ 

الوواكي اإلكاهٗخو ؽ٘ش رج٘ي أى اعوبلٖ علك الؾ٘بىاد ثلغ 

رئةبدو ّرجة٘ي أى  .ؽبئيو ٗةزن راَة٘وِن الةٔ  7444ؽْالٖ 

وكي ّهلٌٗخ هأً ٍله رؤرٔ رٖ الووكي األّي هةي ؽ٘ةش ه

الٖ  ى ًؾةْة  474عةةلك الؾ٘ةةبىاد ثؾةْة  %44 64ؽةةبئيو ٗوضلةْة

 هي عولخ علك الؾ٘بىاد 

ٗلِ٘ب رٖ الووكي الضبًٖ هلٌٗخ ٍةبًذ كةبروٗي ؽ٘ةش ثلةغ 
 %66 77ؽبئيو ٗوضلةْى ًؾةْ  1.1علك الؾ٘بىاد ؽْالٖ 

ٖ الووكةي هي اعوبلٖ علك الؾبئيٗي ثبلوؾبرةخو صن ٗةؤرٖ رة
الضبلش هلٌٗخ ْٛه ٌٍ٘بء ؽ٘ةش ثلةغ عةلك الؾ٘ةبىاد ؽةْالٖ 

هةةةةي عولةةةةخ عةةةةلك  %3. 43ؽةةةةبئيو ٗوضلةةةةْى ًؾةةةةْ  14.
الؾ٘ةةبىاد  ّعةةبء رةةٖ الوورجةةخ األف٘ةةوح هوكةةي ّهلٌٗةةخ أثةةْ 

هةةي عولةةخ عةةلك الؾ٘ةةبىاد ثوؾبرةةةخ  %61 7ىً٘وةةخ ثٌؾةةْ 
 عٌْة ٌٍ٘بء 

 األراضي المستهدف استصالحها بمحافظة جنىب سيناء

ي هةةي اللهاٍةةبد أى هَةةبؽخ األهاٙةةٖ الوَةةزِلا رجةة٘
 61اٍزٖةةالؽِب ثوؾبرةةةخ عٌةةْة ٍةةٌ٘بء قتةةلهد ثؾةةْالٖ 

لوؾبرةخ ٍةْاء ه٘ةبٍ عْر٘ةخ أل  رلاى علٖ الو٘بٍ الوؾل٘خ ثب
  (1994)علغلخ رقبسٗش هجلظ الشْسٓ،  أّ ٍْ٘ي
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 2016عٌ٘بء خالع الوْعن الضساتٖ  فئبد الحبئضٗي لألساضٖ فٖ هحبفظخ جٌْة .2جذّع 

 (%األُو٘خ الٌغج٘خ ) تذد الح٘بصاد ثبلعذد الوشكض/ الوذٌٗخ

 44 64 474 سأط عذس

 61 7 12 أثْ صً٘وخ

 14 .4 1.4 أثْ سدٗظ

 66 77 1.1 عبًذ كبرشٗي

 3. 43 14. طْس عٌ٘بء

 1 1 ششم الش٘خ

 14 6 41 دُت

 74 1 436 ًْث٘ع

 1 411 7444 إجوبلٖ الوحبفظخ

  7142و الكزبة اإلحصبئٖ الغٌْٕبءو هوكي الوعلْهبد ّكعن ارقبم الاواهو هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘ 5الوصذس

 

 ْاسد الوبئ٘خ ثوحبفظخ جٌْة عٌ٘بءالو

 رةٖ ٍةٌ٘بء عٌةْة ثوؾبرةةخ الوبئ٘ةخ الوْاهك أُن رزوضت

 (2008)الِ٘ئخ العبهخ للزخط٘ظ العوشاًٖ، اٙر5ٖ 

 ّالغْ٘ع األهطبس ه٘بٍ

 أُةن هةي ءٍةٌ٘ب عيٗةوح ثْةجَ الغٌةْثٖ الوضلةش ٗعزجةو

 ه٘ةبٍ األهطةبه هةي رِ٘ةب اإلٍةزهبكح ٗوكةي الزةٔ الوٌةبٛة

 ثؾةْالٔ األهطبه ه٘بٍ هي الوزبػ ؽغن ٗاله ؽ٘ش ّالَْ٘ي

م هلْ٘ى ٣٢
6

 لليهاعخ الوطوٗخ اهكبًبد ع٘لح ّرْعل ٌٍخو/

 ْٗعةت هةب ُّةْ األّكٗةخو هغةبهٓ رةٔ هؾةلّكح هْاقةي رٔ

 الوٍْو٘خو ّفْٖٕةبم  ه٘بٍ الَْ٘ي لؾوبٗخ هْوّعبد رٌه٘ن

 ثبٍةن الوعوّرةخ الوٌطاةخ رٔ الْ٘ـ لْاكٓ العل٘ب الوآفن رٔ

 األفٚو ّرةٔ الْاكٓ ّرٔ هَعْك ّرٔ الْ٘ـ العغوه٘خو

الْ٘ـ  ثبٍن الوعوّرخ الوٌطاخ رٔ ّر٘و لْاكٓ العل٘ب الوآفن

رةٔ  ثعجةي ّّاكٓ ٍةلهٓ لةْاكٓ العل٘ةب الوآفةن ّرٔ عط٘خو

 .القبكم ٍواثٜ٘ ثبٍن الوعوّرخ الوٌطاخ

 الٌ٘ل٘خ طح٘خالغ الو٘بٍ

 الْةِ٘ل ًهةة رؾةذ ثبألًبث٘ةت الوٌاْلةخ الو٘ةبٍ فالي هي

م ثٌؾةْ هل٘ةْى ّراةله ٍةواثْ٘م ّعٌل ؽولٕو أؽول
6

 ٗةْمو/

 هلٌٗةخ قةوة الاةبا ٍِت أثبه هي ثبألًبث٘ت الوٌاْلخ ّالو٘بٍ

م ثؾْالٔ أل  الْ٘ـ ّراله ّوم هٌطاخ الٔ الطْه
6

 ْٗمو/ 

 ٧٢٢ ثؾةْالٔ ّراةله الوهزْؽةخ الزةوا رٔ الوٌاْلخ ّالو٘بٍ

 .ٌٍخ/هلْ٘ى

 الو٘بٍ الجْف٘خ

 الزٔ الٌبهٗخ الٖقْه رزعزجو الغْر٘خ للو٘بٍ ثبلٌَجخ أهب
 رةٔ أٍةلخ ّعة٘ي الْةول رةٔ الهوٛبقةخ عة٘ي هٌِةب رزهغةو

 ٕقْه ّكنل  الٌْاو ع٘لح الغْر٘خ للو٘بٍ ال وة هٖلها
 هضةت ّاٍةعخ هَةبؽبد رْة ت الزةٔ الٌةْثٔ الوهلةٔ الؾغةو
 رةٔ عط٘ةخ الْة٘ـ هٌةبٛة ّرةٔ الْوقٔ رٔ الْوبي ّع٘وح
 ق٘وزِب لِب الزٔ الْول رٔ القبكم ٍواثٜ٘ هٌطاخ صن الْوبي

 الوةبئٔ الوقةيّى ٗاةله ّؽ٘ةش للو٘ةبٍ الغْر٘ةخو كقياًةبد
م هل٘ةبه ٢ ثٌؾْ

6
 رةٔ الغْر٘ةخ للو٘ةبٍ الوئَ٘ةٔ ّالوٖةله و

 األّكٗةخ هغةبهٓ علةٔ ٗازٖةو ّعْكُةب الوٌطاةخ ُةنٍ
 علٔ اٍز اللِب ّٗغوٓ ووهز ٧٢٢ أؽ٘بًب ٍوكِب ّٗزغبّى
 ر٘ةواى ّّاكٓ ّاكٓ الْة٘ـ هغةوٓ رةٔ ّاٍةي ًطةبل

 اٙثبه كهبءح  رٖت الوؾلّكح ّاليهاعخ الْوة أل واٗ
م ٧٢٢ الٔ

6
 ٍبعخ(و ّرزْىا كبلزبل5ٖ /

هٌطقسسَ الطسْس الزسسٔ رقسع غسسشة  هٌطقسَ عسسِل القسب  أّ
 عٌ٘بء

رةةٔ ًطةةبل أفةةلّك الَةةٌْٗو ُّةةٔ  خراةةي رلةة  الوٌطاةة
الزٔ رْعةل ثِةب ًةةن الو٘ةبٍ الغْر٘ةَ  حاعلأؽلٓ الوٌبٛة الْ

رةةةٔ ركٌْٗةةةبد الةةةيهي الواثةةةي الغْ٘لةةةْعٔ ّأٗٚةةةبم الةةةيهي 
ثبللهعةةخ األّلةةٔ ّرعزوةةل  خالضبلةةشو ّرلةة  الزكٌْٗةةبد  وٌٗ٘ةة

ًةةةن الو٘ةةبٍ الغْر٘ةةخ رةةٔ ر ةةنٗزِب علةةٔ ه٘ةةبٍ االهطةةبه الزةةٔ 
رٌَبة الِ٘ةب هةي الوٌةبٛة العبل٘ةخ رةٔ عٌةْة ٍةٌ٘بء ّالزةٔ 

و كوب أًِب روزل الٔ أثْ خِب رٔ رل  الوٌطااي الٔ الْول هٌر
هكٗةٌ رةٔ الْةةوبي الةٔ الطةةْه رةٔ الغٌةةْة ُّةٔ رؾزةةْٓ 

 ثئو رزٖ  ثبالر5ٔ .47علٔ 

  هزو روضةت ؽةْالٔ  71عوة رل  اٙثبه رٔ ؽلّك أقت هي
صلش االثبه ّهٌِب علك هؾلّك ٖٗت رِ٘ب عوة اٙثبه الٔ 

هزةةوو ّالضلةةش االف٘ةةو هةةي االثةةبه ٗزةةواّػ  411ؽةةْالٔ 
هزو كوب رْعل أعلاك قل٘لخ  611الٔ  711العوة رِ٘ب هي 

هزو ّقةل ٖٗةت  611هي رل  اٙثبه ٗيٗل العوة رِ٘ب عي 
 هزو  11.الٔ اكضو هي 
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  عوة ٍطؼ الوبء رٔ اٙثةبه الٚةؾلخ رةٔ ؽةلّك أقةت هةي
هزو رؾذ ٍةطؼ االهٗو أهةب اٙثةبه العو٘اةخ  41ؽْالٔ 

وةبء هزو( ربى عوةة ٍةطؼ ال 611 أقت هي أّ رٖت الٔ 
هزةةو رؾةةذ ٍةةطؼ االهٗ أّ أقةةت  1.ٗكةةْى رةةٔ ؽةةلّك 

هزةةو رٖ٘ةةت  111ّرةةٔ اٙثةةبه ماد االعوةةبل األكضةةو هةةي 
هزةةو رؾةةذ  411عوةةة ٍةةطؼ الوةةبء رِ٘ةةب الةةٔ أكضةةو هةةي 

ٍةةطؼ االهٗو ُّةةنا ٗعٌةةٔ أى الْٙةةي ٗؾزوةةت ّعةةْك 
 أكضو هي ًةبم هبئٔ 

  7111هلْؽةةَ الوةةبء ثِةةنٍ اٙثةةبه رزةةواّػ ثةة٘ي أقةةت هةةي 
عةيء رةٔ الول٘ةْىو اال أًةَ  111.الةٔ عيء رٔ الول٘ةْى 

 4111رْعل اثبه قل٘لخ رٌقه٘ الولْؽخ رِ٘ب الٔ أقت هي 
عيء رٔ الول٘ةْى أؽ٘بًةبم ّرورهةي رةٔ الةجع٘ االفةو الةٔ 

عةةةةيء رةةةةٔ الول٘ةةةةْى ّؽةةةةْي الاةةةةلهٍ  4111أكضةةةةو هةةةةي 
االًزبع٘ةخ للو٘ةبٍ الغْر٘ةخ رةٔ ُةةنا الغةيء هةي ٍةٌ٘بء رؤًةةَ 

رةةٔ ال٘ةةْم ّأى ٍةةبعبد  .علةةٔ أٍةةبً أى الجئةةو ٗعوةةت 
هزةةو هكعةةت رةةؤى هعةةلي  61رٖةةوا الجئةةو رةةٔ الَةةبعَ 

هزةةو هكعةةت  4.1رٖةةوا الجئةةو الْاؽةةل ٗكةةْى ؽةةْالٔ 
ْٗه٘ةةب ّٗكةةْى الوعةةلي ال٘ةةْهٔ لزٖةةوا كةةت اٙثةةبه رةةٔ 

ألةةة  م 71ؽةةةلّك اقةةةت هةةةي 
6
ْٗه٘ةةةبم ّعلةةةٔ ملةةة  ٕةةةجؼ  

الزٖةةوا الَةةٌْٓ لِةةنٍ اٙثةةبه رةةٔ ؽبلةةَ رْةة ٘ت اٙثةةبه 
زٖةوا الَةٌْٓ رةٔ ؽةلّك ْٗم رٔ الٌَخ ر٘كةْى ال 6.1

هلْ٘ى م 11.أكضو هي 
6
 ٌٍْٗبم   

 ًْٗجع فٔ خل٘ج العقجَ ششق عٌ٘بءهٌطقخ 

 رْ ت هٌطاَ ًْٗجي اؽلٓ أكجو الوّإً الللزبَّٗ الووزلٍ
 رٔ فل٘ظ العاجَ هي أهٗ ٌٍ٘بء ّعلك رل  الوّإً ٗزغبّى

و ّٗورجٜ ركٌِْٗب ثبلوّاٍت الزٔ رؾولِب الَْ٘ي حالعْو
خ ًؾْ هٌٖجبرِب رٔ القل٘ظ و ّألى رٔ هغبهٓ األّكٗ

ّاكٓ ّر٘و هي أكجو ُنٍ االّكٗخ رٔ رل  الوٌطاَ رؤى كلزبٍ 
ُنٍ الللزب  ثبلطجي ركْى كج٘وٍ علام ّقل ٍبعل رٔ كجو

هغوْعَ افوٓ هي االّكَٗ الٖ ٘وٍ ؽْي ّاكٓ ّر٘وو 
ّرؾزْٓ هٌطاَ ًْٗجي علٔ علك هي اٙثبه الَطؾ٘خ رٔ 

 بد اٙر٘خ5ثئو رزٖ  ثبلوْإه 64ؽلّك 

  هزو الٖ  71-41ٗزواّػ علك اٙثبه الزٔ عواِب هي
ثئو كوب ٗزواّػ عوة اٙثبه الزٔ ٗيٗل عواِب  72ؽْالٔ 
هزو  .2ثئو ثعوة  4اثبه ثبالٙبرخ الٔ  1هزو  71عي 

 هزوام  36و 31ّثئوٗي ثعوة 

  أهزبه  .عوة ٍطؼ الوبء رٔ هعةن اٙثبه ٗزواّػ هي
االهٗ ّْٗعل علك أهزبه رؾذ ٍطؼ  41الٔ ؽْالٔ 

هزو  71الوبء عي  قل٘ت هي اٙثبه ٗيٗل رِ٘ب عوة ٍطؼ
 رؾذ ٍطؼ االهٗ 

  ٔعيء  7111هلْؽَ الو٘بٍ ُنٍ اٙثبه رزواّػ هي ؽْال
عيء رٔ الولْ٘ى ّالغلٗو  1111رٔ الولْ٘ى الٔ ؽْالٔ 

 41ثبلنكو أى علك قل٘ت هي ُنٍ اٙثبه راهي هلْؽزِب الٔ 
 ال  عيء رٔ الولْ٘ى 

 هزو هكعت رٔ  31–71َ٘ االثبه رزواّػ هي ًزبعا
 الَبعَ و ّعلٔ اٍبً رْ ٘ت فوََ ٍبعبد رٔ الْ٘م

هو هكعت  411رؤى هزٍْٜ االًزبط الْ٘هٔ للجئو الْاؽل 
ْٗم رٔ الٌَخ ربى  6.1ْٗه٘بمو ّرٔ ؽبلخ الزْ ٘ت لولٍ 

ثبه ٗكْى أكضو هي هلْ٘ى هزو هكعت ؽغن رٖوا اٙ
 ٌٍْٗبم 

 هٌطقَ تْ٘ى هْعٔ

 44راي ّوبي فل٘ظ الٌَْٗ ّْٗعل ثِب ؽْالٔ ُّٔ 
هزو  471 – 1.ثئوو عوة ٍطؼ الوبء ثِب ٗزواّػ ث٘ي 

رؾذ ٍطؼ االهٗ ّهلْؽخ الو٘بٍ رٔ رل  اٙثبه رزواّػ 
عيء رٔ الولْ٘ى  1111 –عيء رٔ الولْ٘ى  6111هي 

ّرزو٘ي ُنٍ الوٌطاَ ثْعْك ه٘بٍ عْرَ٘ ماد ٙ ٜ هورهي 
علٍ الٍز الي الو٘بٍ الغْر٘خ ّهثوب ركْى ُنٍ الوٌطاَ ّا

 ثِب 

 الو٘بٍ الوزذفقَ هي العْ٘ى

 أهكي الزعوا علٔ ُنٍ الو٘بٍ رٔ هْاقي هؾلكٍ ثبلوٌبٛة
الزٔ رْ لِب الٖقْه الٖلجخ  الٌبهٗخ ّالوزؾْلخ( رٔ 
عٌْة ٌٍ٘بءو ّقل رن الزعوا علٔ الوبء الوزلرة رٔ علك 

بًذ هي العْ٘ى الطج٘عَ٘ رٔ هٌطاخ ّاكٓ ّر٘و ّهٌطاَ ٍ
كزوٗي ّهٌطاَ ّاكٓ ىلاخ  ّرج٘ي أى الو٘بٍ الزٔ رٌَبة 

 كّهام ُبهبم رٔ ر نَٗ الوّاٍت ال وٌٗ٘خ هي رل  العْ٘ى رلعت
رٔ هغبهٓ االّكٗخ الوغبّهح لِب ّمل  رٔ ؽبالد الزْاة 

 ّالزغْٗخ الَطؾَ٘ لِنٍ الٖقْه الٖلجخ  

 ت٘ي فشطبقَ

عْ٘ى  6راي ع٘ي روٛبقَ ثْاكٓ ّر٘و ّرزكْى هي 
عيء رٔ  4133ؽْالٔ  رزوّاػ هلْؽَ الو٘بٍ ثِب هيّ

عيء رٔ الولْ٘ى ثطبقَ اًزبع٘خ لكت  4613الولْ٘ى الٔ 
م 4311ع٘ي رزوّاػ ؽْالٔ 

6
أل  م 11ٍبعَ آ ثْاقي /

6
 

هلْ٘ى م 1 41رٔ الْ٘م ّثوغوت اًزبط ٌٍْٓ 
6

ٌْٗبمو /ٍ
 بد رٔ الٖقْه الغواً٘ز٘خ ُّنٍ الع٘ي ًبرغَ هي رْاا

 ت٘ي أم احوذ

ي ع٘ي أم اؽول ثْاكٓ ىلاخ ّرجلغ هلْؽَ الو٘بٍ ثِب را
لِنٍ الع٘ي  خًزبع٘اإل خعيء رٔ الولْ٘ىو ّالطبق .47.
م 1111

6
/ْٗمو أٓ ثوغوت اًزبط ٌٍْٓ ٗزواّػ ؽْالٖ 

هلْ٘ى م 44 7
6
هي ًطبل ربٕت  خبمو ُّنٍ الع٘ي ًبرغٌٍْٗ/

 ث٘ي الغواً٘ذ ّاللّلْهاٗذ  

 ت٘ي سثب

ي ّرجلغ هلْؽَ الو٘بٍ ثِب ّراي ع٘ي هثب رٔ ٍبًذ كزوٗ
عيء رٔ الولْ٘ى ُّٔ ًبرغَ هي رْاابد رٔ  411ؽْالٔ 

 الٖقْه الغواً٘ز٘خ  

علك اٙثبه ثوؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء  6علّي ّْٗٙؼ 
(و ؽ٘ش اؽزلذ علك 7141-7141فالي هزٍْٜ الهزوح  

ثئوو ٗلَ٘ رٖ  1.4اٙثبه األُل٘خ الوورجخ األّلٖ ثؾْالٖ 
ثئوو ّٗؤرٖ  412ه االٍزضوبهٗخ ثؾْالٖ الوورجخ الضبً٘خ اٙثب

ثئوو  74رٖ الوورجخ األف٘وح اٙثبه الؾكْه٘خ ثؾْالٖ 
الوؾبرةخ فالي هزٍْٜ  علٔ هَزْٓثئو  .16ثبعوبلٖ 
 ( 7141-7141الهزوح  
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 (2016-2014ء خالع هزْعظ الززشح )تــذد آثـبس هحبفظخ جٌْة عٌ٘ب .3جذّع 

 الوشاكض اإلداسٗخ

 الغٌخ

كو٘خ الو٘بٍ  بستــذد اٙثــ

 الوٌزجخ

)م
3

)ٓ / 

 اإلجوبلٖ اعزثوبسٕ أُبلٖ حكْهٖ

2014 41 143 4 114 74 

2015 47 144 - .73 74 

2016 41 .41 114 471 74 

 74 1.4 412 .16 46 الوزْعظ

 ْْهحو أعلاك هزهوقخ و ث٘بًبد صبًْٗخ  ٘و هًٌششح الشٕ ّالوْاسد الوبئ٘خالغِبى الووكيٕ للزعجئخ العبهخ ّاإلؽٖبءو  5الوصذس
 

 سد الجششٗخ فٖ هحبفظخ جٌْة عٌ٘بءالوْا

ٗوضت العٌٖو الجْوٕ الوك٘يح األٍبٍ٘خ الزٖ رَزٌل 

الِ٘ب عِْك الزٌو٘خ الْبهلخ رٔ هٖو ّرٖ هالهزِب الزٌو٘خ 

الجْوٗخ ّاليهاع٘خ ّالعوواً٘خ  ّقل أكلد فجواد 

الزْٛ٘ي ّالعوت ثبلوغزوعبد اليهاع٘خ الوَزؾلصخ أى 

٘خ اًْبء رل  الوغزوعبد ٗغت أى ٌٗةو الِ٘ب كوٌةْهخ عول

هزكبهلخ ّأى ٗزن الزعبهت هي عٌبٕو ّهكًْبد رل  

 الوٌةْهخ هي هٌةْه ركبهلٖ رواثطٖ  

ّقشٕ هحبفظخ جٌْة عٌ٘بء تبم تذد عكبى ّهذى 

2016 

 3أى هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء رٌاَن الٔ  1ْٗٙؼ علّي 

ثْ هكٌٗو هواكي اكاهٗخ ُٖ هأً ٍلهو أثْ ىً٘وخو أ

 ٍبًذ كبروٗيو ْٛه ٌٍ٘بءو ّوم الْ٘ـو كُتو ًّْث٘ي 

ّأى هلٌٗخ ّوم الْ٘ـ أكجو الوواكي رٖ ؽ٘ش علك الَكبى 

 هي عولخ علك الَكبى  %.1 .1ثؤُو٘خ ًَج٘خ ثل ذ ًؾْ 

ٗلَ٘ هوكي ّهلٌٗخ الطْه ثؤُو٘خ ًَج٘خ ثل ذ ًؾْ 

و ّٗؤرٖ هوكيٕ هأً ٍله ّأثْ هكٌٗ رٖ 41% 42

بلضخ ّالواثعخ ثؤُو٘خ ًَج٘خ ثل ذ ًؾْ الوورجز٘ي الض

علٖ الزور٘ت هي عولخ علك الَكبىو  %11 2و74% 3

ّٗؤرٖ رٖ الوورجخ األف٘وح هلٌٗخ ٍبًذ كبروٗي ثؤُو٘خ 

هي عولخ علك الَكبى ّالجبلغ  %.3 6ًَج٘خ ثل ذ ًؾْ 

  7141أل  ًَوخ فالي عبم  424ؽْالٖ 

 رطْس تذد عكبى هحبفظخ جٌْة عٌ٘بء

 ثبلولؾة رطْه علك ٍكبى 4الْاهكح ثغلّي  رْ٘و الٌزبئظ

(و ثؤى 7141-7111هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء فالي الهزوح  

أل  ًَوخ  . 21علك الَكبى قل ثلغ ؽلٍ األكًٔ ؽْالٖ 

أل   424و رٖ ؽ٘ي ثلغ ؽلٍ األقٖٖ ؽْالٖ 7111عبم 

أل   4 461و ثوزٍْٜ عبم ثلغ ؽْالٖ 7141ًَوخ عبم 

( أى علك الَكبى 7لخ هقن  ًَوخ  كوب رْ٘و رالٗواد الوعبك

ثبلوؾبرةخ ٗزياٗل ٌٍْٗبم ثوالاه هعٌْٕ اؽٖبئ٘بم ثلغ ؽْالٖ 

هي الوزٍْٜ الٌَْٕ  %64 .أل  ًَوخو ٗوضت ًؾْ  7 2

العبم  ّرْ٘و الزالٗواد أى هعبهت الزؾلٗل قل ثلغ ًؾْ 

هي الز ٘واد رٖ علك  %13هوب ٗعٌٔ أى ًؾْ  13 1

الٖ عْاهت أفوٕ  الَكبى رٖ هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء رتعيٕ

كوب رْ٘و ًَجخ ا الوؾَْثخ  ٗعكَِب عبهت اليهيو

(12 64ّالجبل خ ًؾْ 
**

و الٔ هلٓ هطبثاخ الٌوْمط 

 الوَزقلم لطج٘عخ الج٘بًبد هْٙي الا٘بً 

Yi = 71110.82 + 7227.08 Ti …….. (2) 

     (5.40)
**

     (5.63)
**

 

R
2
= 0.68  F= 31.67

**
 

 عٌ٘بءصٗع الغكبى فٖ هحبفظخ جٌْة رْ

هٗ ( علٖ  -رْىٗي الَكبى  ؽٚو .علّي  ٗتج٘ي
هَزْٕ الوواكي اإلكاهٗخ رٖ هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء عبم 

و ّهٌَ رج٘ي أى ًَجخ ٍكبى الؾٚو أعلٖ هي ٍكبى 7141
ّمل  علٔ  %44 .1و % 14 1.الوٗ  رال ثل ذ ًؾْ 

أل   424الزور٘ت هي عولخ علك الَكبى ّالجبلغ ؽْالٖ 
  7141ًَوخ عبم 

ْ٘و الٌزبئظ الٔ أى أعلٔ ًَجخ لَكبى الؾٚو كوب ر
أل   16ْٗعل ثووكي ّهلٌٗخ ّوم الْ٘ـ ؽ٘ش ثلغ ؽْالٖ 

هي اعوبلٖ علك  %4. 11ًَوخو ثؤُو٘خ ًَج٘خ ثل ذ ًؾْ 
أل  ًَوخو ّٗؤرٖ رٖ  47ٍكبى الؾٚو ّالجبلغ ؽْالٖ 

الوورجخ األّلٖ لَكبى الوٗ  أٗٚبم هوكي ّهلٌٗخ ّوم 
أل  ًَوخو  61ى الوٗ  ؽْالٖ الْ٘ـ ؽ٘ش ثلغ علك ٍكب

هي اعوبلٖ علك ٍكبى الوٗ  ّالجبلغ  %41 11روضت ًؾْ 
  7141أل  ًَوخ عبم  23ؽْالٖ 

 الٌْتٖ لغكبى هحبفظخ جٌْة عٌ٘بء الزشك٘ت

كبى ث٘ي ٗاٖل ثبلزوك٘ت الٌْعٖ رْىٗي علك الَ
الزوك٘ت الٌْعٖ كافت  1علّي النكْه ّاإلًبسو ّْٗٙؼ 
و 7141برةخ عٌْة ٌٍ٘بء عبم الوواكي اإلكاهٗخ رٖ هؾ

ّهٌَ رج٘ي ىٗبكح علك النكْه عي اإلًبس ؽ٘ش ثلغ علك 
 %46 .1أل  ًَوخو ٗوضلْى ًؾْ  444النكْه ؽْالٖ 

هي عولخ علك الَكبىو رٖ ؽ٘ي قتله علك اإلًبس ثؾْالٖ 
و ّمل  هي عولخ علك %32 61أل  ًَوخو روضت ًؾْ  4.

 أل  ًَوخ  424الَكبى ّالجبلغ ؽْالٖ 
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 2016ى ّهشاكض هحبفظخ جٌْة عٌ٘بء تذد الغكبى فٔ هذ .4ع جذّ

 تذد

 القشٓ

تذد الْحذاد 

 القشّٗخ

 تذد

 الوذى

األُو٘خ 

 (%الٌغج٘خ )

 الج٘ــــــبى تذد الغكبى

 ركْس إًبس جولخ الوشاكض اإلداسٗخ

 سأط عذس 34.4 1164 14190 8.29 4 6 6

 أثْ صً٘وخ 1142 6144 7516 4.39 4 7 7

 أثْ سدٗظ .311 1174 13066 7.64 4 4 4

 عبًذ كبرشٗي .614 7344 6586 3.85 4 4 4

 طْس عٌ٘بء 41774 41.11 30733 17.96 4 7 7

 ششم الش٘خ .31.. 74411 77751 45.45 4 1 1

 دُت .322 6612 12142 7.10 1 0 0

 ًْث٘ع 1761 7311 9098 5.32 1 3 3

 الوحبفظخ إجوبلٖ 111431 59651 171082 100.0 8 12 12

  7142و ث٘بًبد صبًْٗخ  ٘و هٌْْهحو الكزبة اإلحصبئٖ الغٌْٕهؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بءو هوكي الوعلْهبد ّكعن ارقبم الاواهو  5الوصذس 

 2016خ فٖ هحبفظخ جٌْة عٌ٘بء تبم سٗا( تلٖ هغزْٕ الوشاكض اإلداسٗ -رْصٗع الغكبى )حضش .5جذّع 

 االجوبلٔ (%األُو٘خ الٌغج٘خ ) الشٗا (%) األُو٘خ الٌغج٘خ الحضش الوشاكض اإلداسٗخ

 41441 64 46 41.42 42 6 6126 سأط عذس

 2.41 16 1 6411 21 1 16.1 أثْ صً٘وخ

 46111 13 2 324. 22 2 2432 أثْ سدٗظ

 1.31 21 . 1121 73 7 7447 عبًذ كبرشٗي

 61266 4. 4 2114 41 .7 76711 طْس عٌ٘بء

 222.4 41 11 61161 4. 11 .1644 ششم الش٘خ

 47417 2. 2 411. 21 1 1443 دُت

 4143 77 3 1111 .3 7 7163 ًْث٘ع

 171082 100.0 78545 100.0 92537 إجوبلٖ الوحبفظخ

  - 44 .1 - 14 1. (%األُو٘خ الٌغج٘خ )

  7142ْٗخ  ٘و هٌْْهحو و ث٘بًبد صبًالكزبة اإلحصبئٖ الغٌْٕهؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بءو هوكي الوعلْهبد ّكعن ارقبم الاواهو  5الوصذس

 2016الزشك٘ت الٌْتٖ لغكبى هحبفظخ جٌْة عٌ٘بء تبم  .6جذّع 

 االجوبلٔ (%األُو٘خ الٌغج٘خ ) اإلًبس (%األُو٘خ الٌغج٘خ ) الزكْس الوشاكض اإلداسٗخ

 14190 47 41 1164 64 2 34.4 سأط عذس

 7516 26 . 6144 13 6 1142 أثْ صً٘وخ

 13066 .2 2 1174 3. 2 .311 أثْ سدٗظ

 6586 .3 1 7344 67 6 .614 عبًذ كبرشٗي

 30733 64 71 41.11 1. 41 41774 طْس عٌ٘بء

 77751 24 61 74411 13 1. .31.. ششم الش٘خ

 12142 11 . 6612 32 2 .322 دُت

 9098 31 1 7311 4. . 1761 ًْث٘ع

 171082 1 411 59651 100.0 111431 إجوبلٖ الوحبفظخ

 100.0 - 32 61 - 46 .1 (%٘خ )األُو٘خ الٌغج

  7142و ث٘بًبد صبًْٗخ  ٘و هٌْْهحو الكزبة اإلحصبئٖ الغٌٌٍْٕ٘بءو هوكي الوعلْهبد ّكعن ارقبم الاواهو  عٌْةهؾبرةخ  5الوصذس



282                          Selem M.S. Dahdouh
 
| SINAI Journal of Applied Sciences 9 (3) 2020 273-284 

 

كوب رْ٘و الٌزبئظ الٔ أى هوكي ّهلٌٗخ ّوم الْ٘ـ 

ٗؾزت الوورجخ األّلٖ هي ؽ٘ش علك النكْه ثؤُو٘خ ًَج٘خ 

هي عولخ علك النكْه ثبلوؾبرةخو  %13 1.ثل ذ ًؾْ 

ّثَ أعلٖ ًَجخ هي اإلًبس ثؤُو٘خ ًَج٘خ قتلهد ثٌؾْ 

هي عولخ علك اإلًبس ثبلوؾبرةخ  ٗلِ٘ن رٖ  24% 61

الوورجخ الضبً٘خ هلٌٗخ ْٛه ٌٍ٘بء ثؤُو٘خ ًَج٘خ ثل ذ ًؾْ 

هي عولخ علك النكْه ّاإلًبس رٖ  %64 71و 1%. 41

ٖ الوورجخ األف٘وح هلٌٗخ الوؾبرةخ علٖ الزور٘ت  ّعبء ر

ثبلٌَجخ  %67 6ٍبًذ كبروٗي ثؤُو٘خ ًَج٘خ ثل ذ ًؾْ 

لعلك النكْهو أهب هلٌٗخ ًْث٘ي ركبًذ ُٖ األقت رٖ علك 

هي عولخ علك  %31 1اإلًبس ثؤُو٘خ ًَج٘خ قتلهد ثٌؾْ 

 اإلًبس رٖ هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء 

 زعل٘و٘خ لغكبى هحبفظخ جٌْة عٌ٘بءالحبلخ ال

هي أُن هاْهبد الٌِْٗ ثبلآْ الجْوٗخ ٗعزجو الزعل٘ن 

رٖ إٔ هغزوي رِْ اللاري الؾا٘اٖ للزالم االقزٖبكٕ 

الؾبلخ الزعل٘و٘خ  2ّاالعزوبعٖ لزرواكو ّْٗٙؼ علّي 

و ّٗزٚؼ هي 7141للَكبى رٖ هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء عبم 

الغلّي أى الهئخ أقت هي عبهعٖ رؾزت الوورجخ األّلٖ 

و ٗلِ٘ن األه٘٘ي ثؤُو٘خ %14 31ثؤُو٘خ ًَج٘خ ثل ذ ًؾْ 

و ّٗؤرٖ هي ٗاوأ ّٗكزت رٖ %12 41ًَج٘خ ثل ذ ًؾْ 

ّعبء رٖ الوورجخ األف٘وح  و%34 2الوورجخ الضبلضخ ثٌؾْ 

هي اإلعوبلٖ العبم لزْىٗي  %16 4الغبهعٖ رؤعلٔ ثٌؾْ 

أل   .1الَكبى ؽَت الؾبلخ الزعل٘و٘خ ّالجبلغ ؽْالٖ 

 ًَوخ 

 األه٘خ فٖ هحبفظخ جٌْة عٌ٘بء

أى األه٘خ ث٘ي النكْه أعلٔ هي  3علّي ٗزج٘ي هي 

روكو ٗوضلْى ًؾْ  6643اإلًبسو رال قتلهد ثؾْالٖ 

روكو ٗوضلْى ًؾْ  4.64و هابثت ؽْالٖ 64% 13

هي اإلًبس ّمل  هي اعوبلٖ أعلاك األه٘٘ي علٔ  14% 64

و 7141روك عبم  13.2هَزْٓ الوؾبرةخ ّالجبلغ ؽْالٖ 

أى هلٌٗخ ٍبًذ كبروٗي ثَ  أهب علٔ هَزْٓ الوواكي رٌغل

و ثٌ٘وب عبء أثْ %23 43أعلٔ ًَجخ أه٘خ ؽ٘ش ثل ذ ًؾْ 

هكٌٗ رٖ الوورجخ الضبً٘خ هي ؽ٘ش ًَجخ األه٘خ ّالزٖ ثل ذ 

و ّعبء رٖ الوورجخ األف٘وح هلٌٗخ كُت %11 42ًؾْ 

هي أعلاك األه٘٘ي  %61 3ثؤقت ًَجخ أه٘خ ؽ٘ش ثل ذ ًؾْ 

 علٔ هَزْٓ الوؾبرةخ 

 هلخ فٖ هحبفظخ جٌْة عٌ٘بءْٕ العبالق

العوت ُْ العٌٖو الؾبكن رٖ هٌةْهخ عْاهت اإلًزبط 

ّالابكه علٔ االٍز الي األرٚت لجا٘خ العْاهتو ربلعوت 

 ؽة ّّاعت هي ؽاْل اإلًَبى ّؽبعخ هي ؽبعبد كت

أل  عبهتو هٌِب ؽْالٖ  1.روكو رجل ذ قْح العوت ؽْالٖ 

لاطبا العبم أل  عبهت رٖ الاطبا الؾكْهٖو أهب رٖ ا 41

االا عبهتو رٖ ؽ٘ي ثلغ علك العبهل٘ي  1ر٘عوت ثَ ؽْالٖ 

أل  عبهت   .6ثبلاطبا القبٓ االٍزضوبهٕ ؽْالٖ 

 (2017)هحبفظخ جٌْة عٌ٘بء، 

هي فالي العوٗ الَبثة ٗوكي اٗغبى أُن هعْقبد 

الزٌو٘خ اليهاع٘خ رٖ هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء 5ُّٖ هزوضلخ 

بثلخ لالٍزٖالػ ّ ٘و أل  رلاى ق 3 73رٖ ّعْك ؽْالٖ 

هيهّعخو ّرعل الزٌو٘خ اليهاع٘خ رٖ هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء 

هؾلّكح ًَج٘بم ًةوأ ألى هعةن أهاِٙ٘ب  ٘و ٕبلؾخ 

لليهاعخو ّلكي كفلذ هلٌٗخ الطْه رٖ هْوّا الولْ٘ى 

، )الجِبص الوشكضٕ للزعجئخ العبهخ ّاإلحصبءًّٖ  رلاى 

عبهٖ  رلاى فالي 121ؽ٘ش رن اٍزٖالػ ؽْالٖ  (2017

و ّالوَبؽخ الوواك اٍزٖالؽِب فالي ُنا 7141و .714

 أل  رلاى  6 44الوْوّا ؽْالٖ 

 

 2016غكبى هحبفظخ جٌْة عٌ٘بء تبم الحبلخ الزعل٘و٘خ ل .7جذّع 

 (%األُو٘خ الٌغج٘خ ) اإلجوبلٖ إًبس ركْس الج٘بى

 12 41 13.2 4.64 6643 أهٖ

 34 2 6.44 4711 7672 ٗقشأ ّٗكزت

 14 31 61.44 42422 44141 هعٖأقل هي جب

 16 4 112 674 411 جبهعٖ فأتلٖ

 1 411 11..1 71614 .7.71 اإلجوبلٖ

  7142و ث٘بًبد صبًْٗخ  ٘و هٌْْهحو الكزبة اإلحصبئٖ الغٌْٕهؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بءو هوكي الوعلْهبد ّكعن ارقبم الاواهو  5الوصذس
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 .2016بفظخ جٌْة عٌ٘بء تبم األه٘خ داخل الوشاكض اإلداسٗخ فٖ هح .8جذّع 

 (%األُو٘خ الٌغج٘خ ) اإلجوبلٖ إًبس ركْس الوشاكض اإلداسٗخ

 16 46 117 744 1.4 سأط عذس

 41 4 131 7.6 764 أثْ صً٘وخ

 11 42 313 674 44. أثْ سدٗظ

 23 43 447 771 133 عبًذ كبرشٗي

 41 44 34. 421 112 طْس عٌ٘بء

 17 44 .6. 71 .4. ششم الش٘خ

 61 3 111 443 713 تدُ

 36 3 174 461 744 ًْث٘ع

 1 411 13.2 4.64 6643 إجوبلٖ الوحبفظخ

  - 14 64 64 13 (%األُو٘خ الٌغج٘خ )

  7142و ث٘بًبد صبًْٗخ  ٘و هٌْْهحو الكزبة اإلحصبئٖ الغٌْٕهؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بءو هوكي الوعلْهبد ّكعن ارقبم الاواهو  5الوصذس
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 الُولخص

 االقزصبدٗخ فٖ هحبفظخ جٌْة عٌ٘بءإهكبً٘بد الزٌو٘خ 

 عل٘ن هحوذ عل٘ن دحذّح

 قَن االقزٖبكو الوعِل العبلٖ للؾبٍجبد ًّةن الوعلْهبد اإلكاهٗخو ّىاهح الزعل٘ن العبلٖ ّالجؾش العلوٖو هٖو

لؾخ لزٌو٘زِب العزجبهاد أهٌ٘خ ّاعزوبع٘خ ّاقزٖبكٗخو  اال أى ٌُبك ثبلو ن هي رو٘ي هْقي ٌٍ٘بء االٍزوار٘غٖ ّالؾبعخ الوت

ٍْء اٍز الي للوْاهك ثْكت اقزٖبكٕ ٍل٘نو رلن رؾي ثؤُو٘خ هي قجت اللّلخ اال ثجع٘ الجواهظ ّالوْوّعبد ّكّى الزقطٜ٘ 

الغ٘لو األهو النٕ أكٕ الٖ ؽلّس رهبّد رٖ هَزْٕ الزٌو٘خ اما هب قْهًذ ثؤقبل٘ن هٖو األفوٕو ّثبلزبلٖ رزؾلك الوْكلخ 

وْاهك االقزٖبكٗخ الوزبؽخ رٖ الزٌو٘خ اليهاع٘خ رٖ هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء  ّارَبقبم هي الوْكلخ الجؾض٘خ رٖ ٍْء اٍزقلام ال

الجؾض٘خ َٗزِلا الجؾش كهاٍخ اهكبً٘بد الزٌو٘خ االقزٖبكٗخ ّاليهاع٘خ رٖ هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بءو ّأدِود الٌزبئظ أى 

خ أكجو ًَجخ هي ّالَبكٍ ٙٔ اللهعخ القبهَخأهاٖٙ عٌْة ٌٍ٘بء رٌقه٘ كهعخ القْٖثخ ّاإلًزبع٘خ لِبو ؽ٘ش روضت أها

األهاٙٔ  هي عولخ%1 13و ٗلِ٘ب أهاٙٔ اللهعخ الضبلضخ ّالواثعخ ثٌَجخ ثل ذ ًؾْ %4. 1 األهاٙٔ الويهّعخ

ّرزو٘ي الوؾبرةخ ثيهاعخ الوؾبٕ٘ت  .هوح 1 4أل  رلاى ثوعبهت ركض٘   72الويهّعخو ّرال ه الوَبؽخ الوؾْٖل٘خ ثٌؾْ 

 1.4وؼ ّالْع٘وو كنل  رْزِو ثيهاعخ اليٗزْى ّالٌق٘تو أهب عي علك اٙثبه األُل٘خ الوورجخ األّلٖ ثؾْالٖ الزال٘لٗخ كبلا

 74ثئوو ّٗؤرٖ رٖ الوورجخ األف٘وح اٙثبه الؾكْه٘خ ثؾْالٖ  412ثئوو ٗلَ٘ رٖ الوورجخ الضبً٘خ اٙثبه االٍزضوبهٗخ ثؾْالٖ 

(  ّأى أُن هعْقبد الزٌو٘خ اليهاع٘خ رٖ 7141-7141ي هزٍْٜ الهزوح  ثئو علٖ هَزْٕ الوؾبرةخ فال .16ثئوو ثبعوبلٖ 

أل  رلاى قبثلخ لالٍزٖالػ ّ ٘و هيهّعخو ّرعل الزٌو٘خ اليهاع٘خ رٖ هؾبرةخ  3 73هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بء ّعْك ؽْالٖ 

رٖ هْوّا الولْ٘ى عٌْة ٌٍ٘بء هؾلّكح ًَج٘بم ًةوأ ألى هعةن أهاِٙ٘ب  ٘و ٕبلؾخ لليهاعخو ّلكي كفلذ هلٌٗخ الطْه 

و ّالوَبؽخ الوواك اٍزٖالؽِب فالي ُنا 7141و .714رلاى فالي عبهٖ  121ًّٖ  رلاى ؽ٘ش رن اٍزٖالػ ؽْالٖ 

 أل  رلاى  6 44الوْوّا ؽْالٖ 

  5 هؾبرةخ عٌْة ٌٍ٘بءو الزٌو٘خ االقزٖبكٗخو الوْاهك األهٙ٘خ الكلوبد اإلعزششبدٗخ

 ـــــــــــــــــــــــــــ
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