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دساسخ اقزصبدٝخ إلّزبط ٗرس٘ٝق ٍؾص٘ه اىجيؼ فٍ ٜؾبفظخ اس٘اُ
د .ػجذ اىؼبغٍ ٜؾَذ ٍؾَ٘د
هدزض االقزصبد الصزاعٖ

د .ؽس ِٞؽسِ ػي ٜادً
اظزبذ االقزصبد الصزاعٖ الوعبعد

قعن االقزصبد ّاالزشبد الصزاعٖ ،كل٘خ الصزاعخ ّالوْازد الطج٘ع٘خ  ،عبهعخ أظْاى

اىَيخص:
 ٝؼزجش اىْخٞو ٍِ إٌٔ ٍؾبصٞو اىفبمٖخ اىزَٝ ٚنِ اإلسزفبدح ٍْٖب اقزصبدٝب فٚ
إٍنبّٞخ اىزصذٝش ٗ اىزصْٞغ ٗصٝبدح اىذخو األسش ٙفٍْ ٚبغق إّزبعخ فٍ ٚصشٗ ،اىْخٞو
شغشح رْبست مو أّ٘اع األساظ ٚاىشٍيٞخ ٗ األساظ ٚاىغٞشٝخ ٗ اىَيؾٞخٗ ،ىٖب دٗس ٕبً
ف ٚرط٘ٝغ اىجٞئخ اىصؾشاٗٝخ اىغبفخ ٗ ٍنبفؾخ اىزصؾش َٗٝنِ اإلسزفبدح ٍْٖب مأشغبس
ظو ٗ ٍصذاد سٝبػ ٗرضجٞذ اىنضجبُ اىشٍيٞخٗ ،ؽَبٝخ اىضساػبد األخش ٙػالٗح ػيٚ
إَٔٞخ صَبس ّخٞو اىجيؼ ٍْٗزغبرخ اىَزؼذدح ٗ اىَزْ٘ػخٗ ،اٝعب ال ّسزطٞغ أُ َّٖو
األَٕٞخ ٗاىقَٞخ اىغزائٞخ ىيجيؼ فبىجيؼ ٝؾز٘ ٙػيٍ ٚؼظٌ اىؼْبصش اىغزائٞخ اىَطي٘ثخ.
ٗٝسزٖذف اىجؾش دساسخ اىَؤششاد االقزصبدٝخ ٗاالّزبعٞخ ىَؾص٘ه اىجيؼ فٜ
ٍصش ٍٗؾبفظخ اس٘اُٗ ،دساسخ دٗاه اإلّزبط ٗاىزنبىٞف ٗاالَٕٞخ اىْسجٞخ إلثْ٘د
اىزنبىٞف ،اىزؼشف ػي ٚاىنفبءح اإلّزبعٞخ ٗاالقزصبدٝخ ىيَضاسػٗ ،ِٞدساسخ اىَسيل
اىزس٘ٝقٗ ٜاىخذٍبد اىزس٘ٝقٞخ ىٖزا اىَؾص٘هٗ ،اٝعب اىنفبءح اىزس٘ٝقٞخ ٗاىزؼشف ػيٜ
إٌٔ اىَشنالد اإلّزبعٞخ ٗاىزس٘ٝقخ اىز ٜر٘اعٔ ٍْزغٍٗ ٜس٘قٍ ٜؾص٘ه اىجيؼ فٜ
ٍؾبفظخ اس٘اُٗ ،رىل ٍِ أعو إقزشاػ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىؾي٘ه ى٘ظؼٖب أٍبً ٍزخز ٛاىقشاس
ىيَسبػذح ف ٜرط٘ٝش ٗ رَْٞخ رىل اىقطبع اىؾ.ٛ٘ٞ
ٗقذ إػزَذ اىجؾش ػي ٚإسي٘ة اىزؾيٞو اى٘صفٗ ٚاىنَ ،ٚمَب إػزَذ اىجؾش ػيٚ
ّ٘ػ ٍِ ِٞاىجٞبّبد أٗىٖب اىجٞبّبد اىضبّ٘ٝخ ؽٞش رٌ اىؾص٘ه ػيٖٞب ٍِ اى٘صاساد
ٗاىٖٞئبد اىَٖزَخ ثَؾص٘ه ّخٞو اىجيؼٗ ،صبّٖٞب اىجٞبّبد األٗىٞخ ٗقذ رٌ اىؾص٘ه ػيٖٞب
ٍِ ثٞبّب د االسزجٞبُ ىؼْٞخ ػش٘ائٞخ رٌ إخزٞبسا ف ٜقشٝز ٚسي٘ا ثؾش ،ٛفبسط ثَشمض
مً٘ اٍجً٘ ثَؾبفظخ أس٘اُ ٗقذ ثيغ ػذد ٍضاسػ ٚاىؼْٞخ اىجؾضٞخ ٍ180ضاسعٗ .قذ رجِٞ
أُ ٍز٘سػ اىَسبؽخ اىَضسٗػخ ،ػذد االّبس اىَضَشح ،االّزبعٞخ اىفذاّٞخ ٗاالّزبط اىنيٜ
ثَؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ فٍ ٜصش ثيغ ّؾ٘  90.81أىف فذاٍُ 12.07،يّ ُ٘ٞخيخ109.02،
مغٌّ/خيخ  1957.33،اىف غِ ػي ٜاىزشرٞت خاله اىفزشح ( ،)2017-2000مَب رج ِٞأُ
ٍز٘سػ اىَسبؽخ اىَضسٗػخ ،ػذد االّبس اىَضَشح ،االّزبعٞخ اىفذاّٞخ ٗاالّزبط اىنيٜ
ثَؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ فٍ ٜؾبفظخ اس٘اُ ثيغ ّؾ٘  12.50أىف فذاٍُ 1.14،يُ٘ٞ
ّخيخ 90.10،مغٌّ/خيخ 109.19 ،اىف غِ ػي ٜاىزشرٞت خاله اىفزشح اىسبثق االشبس
اىٖٞب.
مَب ارعؼ ٍِ دساسخ اصْبف اىجيؼ ف ٜاس٘اُ اّٖب ر٘صػذ ث ِٞاىصْف
اىسن٘ر،ٜاىَينبث ،ٜعْذٝيخ ،ثشرَ٘دا ،اىجيذٗ ،ٛاصْبف اخش ٛؽٞش ثيغ ٍز٘سػ ػذد
اشغبس ٕزٓ االصْبف ّؾ٘  201.10، 815.34، 21.14 ،25.10 ،20.57 ،128.92اىف
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ّخيخ ،أّ ٛؾ٘ %16.59 ،%67.26 ،%1.74 ،%2.07 ،%1.70 ، %10.64ػيٜ
اىزشرٞت ٍِ اعَبى ٜػذد اشغبس اىْخٞو فٍ ٜؾبفظخ اس٘اُ ٗاىجبىغ ّؾ٘ 1212.16اىف
ّخيخ خاله اىفزشح (ٗ ،)2017-2015قذ رج ٍِ ِٞدساسخ اىز٘صٝغ اىغغشاف ٜىؼذد االّبس
اىَضَشح ٍِ ٍؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ فٍ ٜؾبفظخ اس٘اُ اُ ٍشمض مً٘ اٍج٘ عبء فٍ ٜقذٍخ
اىَؾبفظخ ثَز٘سػ ػذد االّبس اىَضَشح ٗاىز ٛثيغ ّؾ٘  319.45اىف ّخيخ رَضو ّؾ٘
 ٍِ % 26.76اعَبىٍ ٜز٘سػ ػذد االّبس اىَضَشح ف ٜاىَؾبفظخ ٗاىجبىغ ّؾ٘1193.77
اىف ّخيخ خاله اىفزشح (.)2017-2015
ٗرشٞش اىْزبئظ أُ اىَسبؽخ اىَضسٗػخ ثْخٞو اىجيؼ ثيغذ ؽ٘اى 1.79 ٜاىف فذاُ
رَضو ّؾ٘ ٍ ٍِ %8.83ز٘سػ اعَبى ٜاىَسبؽخ اىَضسٗػخ ثبىَؾبفظخ ٗاىجبىغ ّؾ٘
 20.3اىف فذاُ ،ثبّزبعٞخ فذاّٞخ ثيغذ ّؾ٘  90.33مغٌّ /خيخ رَضو ّؾ٘ %104.10
ٍِ ٍز٘سػ اعَبى ٜاالّزبعٞخ اىفذاّٞخ ثبىَؾبفظخ ٗاىجبىغ ّؾ٘  90.26مغٌّ/خيخ ،ثبّزبط
مي ٜثيغ ّؾ٘  84.01اىف غِ رَضو ّؾ٘ ٍ ٍِ %76.68ز٘سػ اعَبى ٜاالّزبط اىنيٜ
ثبىَؾبفظخ ٗااىجبىغ ّؾ٘  109.57اىف غِ خاله اىفزشح اىسبثق االشبسح اىٖٞب ،ىزا رٌ
اخزٞبس ٍشمض مً٘ اٍج٘ إلعشاء ػْٞخ اىجؾشٗ ،اٝعب ٍِ دساسخ ا اىز٘صٝغ اىغغشاف ٜالٌٕ
االصْبف اىَْزغخ فٍ ٜشامض ٍؾبفظخ اس٘اُ فقذ رج ِٞاُ إٌ االصْبف اىَْزغخ فٍ ٜشمض
مً٘ اٍج٘ ٕ ٜاىصْف ثيذٗ ٛاىز ٛعبء فٍ ٜقذٍخ االصْبف اىَْزغخ ثْؾ٘  233.02اىف
ّخيخ ،اّ ٛؾ٘ ٍ ٍِ % 74.50ز٘سػ عَيخ االصْبف اىَْزغخ ف ٜاىَؾبفظخ ٗاىجبىغ ّؾ٘
 312.78اىف ّخيخ  ،صٌ اىصْف سن٘ر ٜف ٜاىَشؽيخ اىضبّٞخ ثْؾ٘  27.07اىف ّخيخ ،اٛ
ّؾ٘ ٍ ٍِ % 8.66ز٘سػ عَيخ االصْبف اىَْزغخ ف ٜاىَؾبفظخ خاله اىفزشح (-2015
 .)2017ىزا فقذ رٌ اخزٞبس اىصْف ِٞثيذٗ ٛسن٘ر ٜالعشاء ػْٞخ اىجؾش ٗقذرٌ رقسٌٞ
اىؼْٞخ اى ٜفئز ،ِٞؽٞش اشزَيذ اىفئخ اىؼَشٝخ األٗى ٚػي ٜػذد االشغبس اىَضَشح اقو ٍِ
 15ػبً ،اىفئخ اىؼَشٝخ اىضبّٞخ ػي ٜػذد االشغبس اىَضَشح امجش ٍِ  15ػبً ،مَب رٌ رقذٝش
ٍِ اىؼْٞخ مو ٍِ االّزبعٞخ اىفذاّٞخ ،اىزنبىٞف االّزبعٞخ ،سؼش ثٞغ اىَؾص٘ه،االٝشاد
اىني ،ٜصبف ٜاىؼبئذ اىفذاّ،ٜػبئذ اىغْٞخ اىَسزضَش ،االَٕٞخ اىْسجٞخ إلٌٕ ثْ٘د اىزنبىٞف،
ٗرقذٝش دٗاه االّزبط ٗاىزنبىٞف ىيفئبد اىؼَشٝخ اىَخزيفخ.
مَب رٌ دساسخ اىَسيل اىزس٘ٝق ٜىَؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ ثبىؼْٞخ ٗرىل ٍِ خاله
اىقْ٘اد اىزس٘ٝقٞخ اىَزجؼخ ف ٚرس٘ٝق ٍؾص٘ه اىجيؼ ؽٞش رج ِٞاُ ربعش اىغَيخ ٕ٘
اىَسٞطش ػي ٜششاء ٍؾص٘ه اىجيؼ ف ٜاىؼْٞخ ؽٞش ثيغذ ٕزٓ اىْسجخ ّؾ٘ ٍِ %75
اعَبىٍ ٜضاسػ ٜاىؼْٞخ اٍب ربعش اىزغضئخ فقذ ثيغذ ّسجزخ ششائٔ ّؾ٘  ،%19.44أٍب
رخض ِٝصَبس اىجيؼ فقذ ثيغ اُ ّؾ٘ ٝ %40قٍُ٘٘ ثزخض ِٝاىضَبس ّٗؾ٘ ٝ %60قٍُ٘٘
ثبىجٞغ اىَجبششٗ ،قذ رٌ ر٘صٞف اىَسيل اىزس٘ٝق ،ٜاٍب ػِ ثٞغ ٍؾص٘ه اىجيؼ فقذ ارعؼ
اُ اىجٞغ ٝزٌ اٍب خبسط اىَؾبفظخ اٗ داخيٖب ٗ ،قذ مبُ ٗقذ ششاء اىجيؼ ثؼذ االصَبس فٜ
اىؼْٞخ ،اٍب ػِ االػجبء اىَبىٞخ اىزٝ ٜزؾَيٖب ربعش اىغَيخ فقذ رج ِٞاّٖب رشَو اىزغفٞف
ف ٜاىَْبشش ،اىزؼجئخ،اىزؾَٞو ٗاىْقو ،اىزفشٝغ ٗاىزخضٗ ِٝاىزجخٞش أٍب اىنفبءح اىزس٘ٝقٞخ
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ىْخٞو اىجيؼ ف ٜاىؼْٞخ فقذ ثيغذ ّؾ٘ ،%62.25ؽٞش رشاٗؽذ ثّ ِٞؾ٘
 % 60.89،%63.57ف ٜاىجيؼ اىجيذٗ ٛاىسن٘ر ٜػي ٜاىزشرٞتٍ ٕ٘ٗ ،ؼذه ٍشرفغ ّسجٞب
ٍب ٝذه ػي ٜاسرفبع اىنفبءح اىزس٘ٝقٞخ ىيجيؼ ف ٜاىؼْٞخٗ .دساسخ إٌ اىَشبمو االّزبعٞخ
ٗاىزس٘ٝقٞخ اىز ٜر٘اعخ ٍضاسػ ٜاىؼْٞخٍ ،قزشؽبد اىْٖ٘ض ثبّزبط ٗرس٘ٝق ٍؾص٘ه
ّخٞو اىجيؼ.
ٍقذٍخ:
ٗعزجررس الٌل٘ر هرري أُررن هؾبكرر٘ ال بكِررخ الزررٔ ٗوهرري اصظررز بدح هٌِررب اقزصرربدٗب ررٔ ههبً٘ررخ
الزصدٗس ّ الزصٌ٘ع ّشٗبدح الدخ األظسٓ ٔ هٌبغق ًزبعرخ رٔ هصرس ّ ،الٌل٘ر شرغسح رٌبظرت
ك أًْاع األزاظٔ زصزع ثبألزاظٔ السهل٘خ ّ األزاظٔ الغ٘سٗخ ّ رٌوْ ٔ األزاظرٔ الولؾ٘رخ،
كوب رلعت أشغبز الٌل٘ دّز ُبم ٔ رطْٗع الج٘ئخ الصرؾساّٗخ الغب رخ ّ ههب ؾرخ الزصرؾس لورب لِرب
هي خصبئص ّ كر بد رسك٘ج٘رخ رعطِ٘رب قردزح علرٔ هغبثِرخ ّ رؾور حرسّ الؾ٘ربح رٔ الوٌربغق
الصؾساّٗخ ثبصظب خ لٔ أًَ ٗوهي اصظز بدح هٌِب ٔ ععلِب أشغبز حر ّ هصرداد زٗربػ ّرضج٘رذ
الهضجبى السهل٘خّ ،ؽوبٗخ الصزاعبد األخسٓ عالّح علٔ أُو٘خ صوبز ًل٘ الرجلؼ ّهٌزغبررخ الوزعرددح
ّ الوزٌْعخّ ،اٗعب ال ًعرزط٘ع أى ًِور األُو٘رخ ّالة٘ورخ اليرائ٘رخ للرجلؼ ؽ٘رش ٗؾزرْٓ علرٔ هع رن
العٌبكس اليرائ٘خ الوطلْثخ(ّٗ ،)3عد هي أغٌٔ ال ْاكَ ث ٘زبه٘ي ) )Bالْاقٔ هري الجالعرسا ثبألظرب خ
لٔ األهرالػ الوعدً٘رخ ّ الةلْٗرخ ّ الزرٔ روضر ؽرْالٔ  ّ %2هري أُوِرب الهبلعرْ٘م ّ الجْربظرْ٘م ّ
الؾدٗد الالشم لزهْٗي كساد الدم الؾوساء ،ثبصظب خ لٔ أى األهالػ رعبعد علرٔ رللر٘ص الردم هري
ؽوْظزَ الصائدح ّ العوْم الوزساكوَ َ٘.
ّرعزجس الضوبز هي أثسش الوٌزغبد االقزصبدٗخ لٌل٘ الجلؼ ؽ٘ش رزعدد كْز اظزِالكِب ِٖ
رؤك غسٗخ (غبشعخ) ّهغ رخ ّهصرٌعخ رٖ كرْز عدٗردح أُوِرب العغرْح ّالوسثربد ّالو رسّثبد
عالّح علٖ اى الزوْز أكجؾذ ظلعخ رصدٗسٗخ ذاد هعزةج كج٘س لوع ن دّل العبلنٌُّ ،بك العدٗد
هي الصٌبعبد الةبئ ورخ علرٖ صوربز الرجلؼ هري أُوِرب كرٌبعخ الردثط (ععر الزورس) ،كرٌبعخ العرهس
العبئ  ،الل الطج٘عٖ ،الهؾْل ،خو٘سح الج٘سح ،كوب ردخ ٖ العدٗرد هري الصرٌبعبد االخرسٕ هضر
كٌبعخ الؾلْٗبد ّالعغبئي ّالوللالد ،كوب ٗعزلدم هعؾْق الٌْٕ ٖ الْك بد الطج٘خ ّكٌبعخ
االعال  ،كوب أى اعصائِب االخسٕ رعزلدم كوْاد أّل٘خ لصٌبعبد هؾل٘خ كض٘سح هض كٌبعخ االصبس
الوٌصلٖ ،االق بص ،الهسً٘خ ،الؾص٘س ،الوةبغف ّالةجعبد الٖ عبًت االظزلداهبد الؾدٗضخ لالل٘ب
كصٌبعخ الل ت الوعيْغ ّعغٌ٘خ الْزق ،الدّثبز ،الؾجبل ّالوْثل٘بد الؾدٗضخ.)7، 2(،
ّرلعت الزوْز دّزا كج٘سا ٖ اقزصبدٗبد ثعط الدّل الوٌزغخ لِب ؽ٘ش ر ه أؽد هصبدز
الدخ الةْهٖ لِب هض العساق ؽ٘ش ٗصدز ؽْالٖ  %80هري اًزبعرَ ّالررٕ ٗوضر ؽرْالٖ %77.8
هي كبدزاد العبلن ٗلَ٘ الغصائس رصدز ًؾرْ  %20هري اًزبعرَٗ ،رساى  ،%15ررًْط  %10ثٌ٘ورب
كبدزرٌب هي الزوْز الرزعدٕ ؽرْالٖ  )4 ،1( %2هري عولرخ اًزبعٌرب االهرس الررٕ ٗزطلرت العور علرٔ
الٌِْض ثبلٌل٘ ّشٗبدح ًزبع٘زرخ ّرؾعر٘ي الصر بد الضوسٗرخ لزؾة٘رق بئعرب هٌبظرجب عري اظرزِالكٌب
الوؾلٖ ٗعوؼ ثصٗبدح كبدزرٌب هع االُزوبم ث زؼ أظْاق لزصدٗس الزوْزّ .علٔ ذلك ةد ؽزر ًزربط
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الجلؼ ٔ هصس هسرجخ عبل٘رخ هري األُو٘رخ ؽ٘رش قردزد الوعربؽخ اصعوبل٘رخ الوصزّعرخ ثٌل٘ر الرجلؼ
ؽْالٖ  90.81ألف داىّ ،ثلغ عدد اصًبس الوضوسح هب ٗةسة هي 12.07هلْ٘ى ًللرخ رعطرٔ ًزبعرب
أعوبل٘ب قدز ثٌؾْ  1.96هلْ٘ى غيّ ،ثبًزبع٘خ ثليذ ًؾْ 109.02كغنً /للخ خالل هزْظرػ ال زرسح
(.)5( )2017-2000
ٍشنيخ اىجؾش:
ْٗاعَ اًزبط ًل٘ الجلؼ ٖ هؾب خ اظْاى الهض٘س هي الو ربك الوسرجطرخ ثه٘ ٘رخ الزْكر
لررٔ اظررزلدام الوررْازد االقزصرربدٗخ ررٔ ًزبعررَ االظررزلدام األهض ر الرررٓ ٗؾةررق أعلررٔ كررب ٔ دخ ر
هصزعرٔ ررٔ حر ال ررسّ الصزاع٘رخ الوزبؽررخّ ،اًل رربض اصًزبع٘ررخ للٌللرخ هرري عرربم ٙخررسّ ،هرري
هٌطةخ ألخسّٓ ،الزٔ رسعع لٔ الوعْقربد االقزصربدٗخ ّالطج٘ع٘رخ ّال ٌ٘رخ ّالزٌ ٘و٘رخ هضر ازر ربع
أظعبز ال عبئ ّكيس ّر زرذ الوعربؽبد الوصزّعرخ ّهؾدّدٗرخ الورْازد االقزصربدٗخ ّعردم ّعرْد
قبعدح ث٘بًبد خبكخ ثبًزبط ًل٘ الجلؼ ّالرٕ ٗؤدٕ الٖ عدم ق٘بم ظ٘بظخ اًزبع٘خ ّرعْٗة٘خ ّاظرؾخ
لٌل٘ الجلؼ ،ثبالظب خ لٔ أًز بزا ٙبد ّاألهرساض ّ ،الزةلجربد الوْظرو٘خ لتًزربط ّاألظرعبز هورب
أدٓ لٔ رعبءل االًزبط ّالصبدزاد الوصسٗخ هي الجلؼ  ،لررا رهوري ه رهلخ الجؾرش رٖ الو رهالد
ّالعةجبد الزٖ هي اُوِب ررثرة اًزبع٘خ الٌللخ هي عبم الخس ّ ةب للزي٘ساد الوٌبخ٘خّ ،الررٕ رسررت
علِ٘ب الزةلجبد الوْظو٘خ ٖ األظعبز ّالرٕ ٗؤدٕ الٖ ررثررة عبئرد ّدخر الورصازع ،لررا كربى هري
العسّزٕ الزعس علٖ ال سّ االًزبع٘خ ّالزعْٗة٘خ لوؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ هؾب خ اظْاى.
ٕذف اىجؾش:
ِٗد الجؾش الٖ هب ٗلٖ:
 -1دزاظخ الوؤشساد االقزصبدٗخ ّاالًزبع٘خ لوؾصْل الجلؼ ٖ هصس ّهؾب خ اظْاى.
 -2دزاظخ دّال اصًزبط ّالزهبل٘ف ّاالُو٘خ الٌعج٘خ لجٌْد الزهبل٘ف.
 -3الزعس علٔ اله بءح اصًزبع٘خ ّاالقزصبدٗخ لوصازعٔ ًل٘ الجلؼ.
 -4دزاظررخ الوعررلك الزعررْٗةٖ ّاللررردهبد الزعررْٗة٘خ لِرررا الوؾصرررْلّ ،اٗعررب اله رربءح الزعرررْٗة٘خ
ّالزعس علٔ أُن الو هالد اصًزبع٘خ ّالزعْ ٗة٘خ الزٖ رْاعَ هٌزغٖ ّهعْقٖ هؾصْل الجلؼ ٖ
هؾب خ اظْاىّ ،ذلك هي أع قزساػ هغوْعخ هي الؾلْل لْظعِب أهبم هزلرٕ الةساز للوعبعدح
ٖ رطْٗس ّرٌو٘خ ذلك الةطبع الؾْٕ٘.
اىطشٝقخ اىجؾضٞخ ٍٗصبدس اىجٞبّبد:
اعزود الجؾش علٔ أظلْة الزؾل٘ الْك ٖ ّالهؤ ،ؽ٘رش اظرزلدهذ العدٗرد هري األظربل٘ت
السٗبظ٘خ ّاصؽصبئ٘خ لوعبلغخ الج٘بًبد ّهدٓ رْا ةِب هع الوٌطق االقزصبدّٓ .اعزود الجؾش علٔ
الج٘بًبد الضبًْٗخ ّاالّل٘خّ .قد رن الؾصْل علٔ الج٘بًبد الضبًْٗخ هي العدٗد هي الْشازاد ّالِ٘ئبد
الوِزورررخ ثوؾصرررْل ًل٘ررر الرررجلؼ هضررر ّشازح الصزاعرررخ ّاظزصرررالػ االزاظرررٖ ،قطررربع ال رررئْى
االقزصرربدٗخ ،الغِرربش الوسكررصٕ للزعجئررخ ّاالؽصرربءّ ،هٌ وررخ األغرٗررخ ّالصزاعررخ (ال رربّ) ،هدٗسٗررخ
الصزاعخ ثأظْاى ،ثبالظب خ الرٖ ثعرط االثؾربس ّالدزاظربد الولزل رخ الوزصرلخ ثوْظرْع الجؾرش.
كوب اعزورد الجؾرش علرٔ الج٘بًربد األّل٘رخ ّالزرٔ ررن الؾصرْل علِ٘رب هري اظرزوبزاد االظرزج٘بى الزرٔ
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كرووذ لِرررٍ اليررسض ّذلررك هرري قسٗزررٖ ظررلْا ثؾرسٕ ،رربزض ثوسكررص كررْم اهجررْ ثوؾب ررخ اظررْاى
كدزاظخ ؽبلخ لوؾصْل الجلؼ ٖ الوْظن الصزاعٖ .2017
اٗال :اىَؤششاد اإلّزبعٞخ ٗاالقزصبدٝخ ىَؾص٘ه اىجيؼ فٍ ٜصش:
ٗزٌبّل ُرا الغصء رطْز الوعبؽخ الوصزّعخ ّعدد االًبس الوضوسح ّاالًزبع٘خ ال داً٘خ
ّاالًزبط الهلٖ ،األُو٘خ الٌعج٘خ للوؾب بد الوصسٗخ ٖ ًزبط ًل٘ الجلؼ كوب ٗلٖ:
 رط٘س اىَسبؽٔ اىَضسٗػخ:ٗزعؼ هي الغدّل زقن ( )1أى هزْظػ الوعبؽخ الوصزّعخ ثوؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ
هصس ثلغ ًؾْ  90.81ألف داى خالل ال زسح (ّ ،)2017-2000قد رساّؽذ ث٘ي ؽد أدًٔ ثلغ
ًؾْ  68.98ألف داى ٖ عبم  ،2000ؽد أقصٔ ثلغ ًؾْ  115.71ألف داى ٖ عبم ،2017
ثصٗبدح قدزُب ًؾْ  34.8الف داى ،ثوعدل شٗبدح ثلغ ًؾْ  %40.01هي عبم .2000
عذٗه سقٌ ( )1رط٘س اىَسبؽخ اىَضسٗػخ ٗػذد االّبس اىَضَشح ٗاالّزبعٞخ اىفذاّٞخ ٗاإلّزبط اىني ٚىَؾص٘ه ّخٞو
اىجيؼ فٍ ٚصش خاله اىفزشح (.)2017-2000
اصًزبط الهلٔ
اصًزبع٘خ ال داً٘خ
الوعبؽخ الوصزّعخ عدد االًبس الوضوسح
العٌْاد
(ألف غي)
(كغنً/للخ)
(ألف ًللخ)
(ألف داى)
1006.95
106.4
9463.9
68.98
2000
1112.98
108.8
10229.6
70.13
2001
1090.75
105.1
10378.3
70.50
2002
1121.87
104.5
10735.6
78.10
2003
1166.90
104.1
11209.5
82.20
2004
1159.67
101.7
11402.9
86.10
2005
1329.09
111.8
11888.1
85.20
2006
1313.49
109.1
12039.4
86.79
2007
1325.52
108.8
12183.1
87.68
2008
1270.20
104.6
12143.4
87.91
2009
1352.90
111.1
12177.4
99.87
2010
1374.52
112.1
12261.6
99.18
2011
1400.13
111.7
12537.8
91.67
2012
1328.40
108.0
12296.6
90.29
2013
1465.03
114.2
12827.2
104.85
2014
1684.92
112.7
14956.3
115.61
2015
1549.26
113.8
13618.2
113.72
2016
13179.37
113.9
14949.4
115.71
2017
1957.33
109.02
12072.1
90.81
الوزْظػ
الوصدزّ :شازح الصزاعخ ّاظزصالػ االزاظٔ ،قطبع ال ئْى االقزصبدٗخ ،اصدازح الوسكصٗخ لالقزصبد الصزاعٖ،
ً سح اصؽصبءاد الصزاع٘خ ،أعداد هلزل خ.
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ّثزةدٗس هعبدلخ االرغبٍ الصهٌٔ للوعبؽخ الوصزّعخ ثوؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ هصس رج٘ي
هي الوعبدلخ زقن ( )1ثبلغدّل زقن ( )2شٗبدح الوعبؽخ الوصزّعخ ثوؾصْل ًل٘ الجلؼ ثوةداز
هعٌْٕ اؽصبئ٘ب ثلغ ًؾْ  2.63الف داى  ،ثوعدل شٗبدح ظٌْٕ ثلغ ًؾْ  %2.90هي الوزْظػ
العبم خالل ال زسح العبثق االشبزح الِ٘بّ ،قد ثلغ هعبه الزؾدٗد ًؾْ ، 0.89هوبٗعٌٖ اى ًؾْ%89
هي الزي٘ساد الؾبدصخ ٖ الوعبؽخ الوصزّعخ ثوؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ هصس رعصٕ الٖ الزي٘ساد
الزٖ ٗعهعِب عٌصس الصهي .
عذٗه سقٌ (ٍ )2ؼبدالد االرغبح اىضٍْ ٚىزط٘س اىَسبؽخ اىَضسٗػخ ٗػذد االّبس اىَضَشح ٗاالّزبعٞخ اىفذاّٞخ ٗاإلّزبط
اىنيٍ ٚؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ فٍ ٚصش خاله اىفزشح (.)2017-2000
هعدل الصٗبدح
الوزْظػ اّ الٌةص
%

م

الج٘بى

الوعبدالد

1

الوعبؽخ الوصزّعخ
(ألف داى)

Ŷ=65.80+2.63x
** )(26.93) ** (11.66

90.81

2.90

F

R2

**135.91

0.89

Ŷ=9654.74+254.46x
عدد االًبس الوضوسح
2
** )(36.63) ** (10.45
(ألف ًللخ)
Ŷ=103.96+0.53x
االًزبع٘خ ال داً٘خ
**0.55 18.46
0.49
109.02
3
* * )(77.42) ** (4.30
(كغن ً/للخ)
Ŷ=281.90+235.71x
االًزبط الهلٖ
0.52
**6.56
12.04 1957.3
4
** )(1.22)- (2.09
(ألف غي)
(**) هعزْٓ هعٌْٗخ  )*( 0.01هعزْٓ هعٌْٗخ  = )( 0.05الة٘وخ الزٖ ث٘ي الةْظ٘ي رعجس عي ق٘وخ )(T
الوؾعْثخ اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي ث٘بًبد الغداّل زقن (.)1
12072.1

2.11

**109.18

0.87

 رط٘س ػذد االّبس اىَضَشح:ثبظزعساض الج٘بًبد الْزازدح ثبلغدّل زقن ( )1رج٘ي أى هزْظػ عدد االًبس الوضوسح هي
ًل٘ الجلؼ ٖ هصس ثلغ ًؾْ  12072.1الف ًللخ خالل ال زسح (ّ ،)2017-2000ذلك ثؾد
أدًٔ ثلغ ًؾْ 9463.9الف ًللخ ٖ عبم  ،2000ؽد أقصٔ ثلغ ًؾْ  14956.3ألف ًللخ ٖ عبم
 ، 2015ثصٗبدح قدزُب ًؾْ  5492.4الف ًللخ ،ثوعدل شٗبدح ثلغ ًؾْ  %58.04هي عبم ،2000
ّثزةدٗس هعبدلخ االرغبٍ الصهٌٔ لعدد االًبس الوضوسح هي ًل٘ الجلؼ ٖ هصس رج٘ي هي الوعبدلخ زقن
( )2ثبلغدّل زقن ( )2شٗبدح عدد االًبس الوضوسح هي ًل٘ الجلؼ ثوةداز هعٌْٕ اؽصبئ٘ب ثلغ ًؾْ
 254.46الف ًللخ  ،ثوعدل شٗبدح ظٌْٕ ثلغ ًؾْ  %2.11هي الوزْظػ العبم خالل ال زسح العبثق
االشبزح الِ٘ب ّ ،قد ثلغ هعبه الزؾدٗد ًؾْ.0.87
 رط٘س االّزبعٞخ اىفذاّٞخ:رج٘ي هي الغدّل زقن ( )1اى هزْظػ االًزبع٘خ ال داً٘خ هي هؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ هصس
ثلغ ًؾْ 109.02كغنً/للخ خالل ال زسح (ّ ،)2017-2000قد رساّؽذ االًزبع٘خ ال داً٘خ هب ث٘ي
ؽد أدًٔ ثلغ ًؾْ  101.7كغن ً/للخ ٖ عبم ّ ،2005ؽد أقصٔ ثلغ ًؾْ 114.2كغنً/للخ ٖ
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عبم  ،2014ثصٗبدح قدزُب ًؾْ  12.5كغن ً /للخ ،ثوعدل شٗبدح ثلغ ًؾْ %12.29هي عبم
ّ ،2005ثزةدٗس هعبدلخ االرغبٍ الصهٌٔ لالًزبع٘خ ال داً٘خ هي هؾصْل ًل٘ الجلؼ رج٘ي هي الوعبدلخ
ّزقن ( )3ثبلغدّل زقن ( )2شٗبدح االًزبع٘خ ال داً٘خ هي هؾصْل ًل٘ الجلؼ ثوةداز هعٌْٕ
اؽصبئ٘ب ثلغ ًؾْ  0.53كغن ً/للخ ،ثوعدل شٗبدح ظٌْٕ ثلغ ًؾْ  % 0.49هي الوزْظػ العبم
خالل ال زسح العبثق االشبزح الِ٘بّ ،قد ثلغ هعبه الزؾدٗد ًؾْ.0.55
 رط٘س اإلّزبط اىني:ٚرج٘ي هي الغدّل زقن ( )1اى هزْظػ االًزبط الهلٖ هي هؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ هصس ثلغ
ًؾْ 1957.33الف غي خالل ال زسح (ّ ،)2017-2000قد رساّػ االًزبط الهلٖ هب ث٘ي ؽد أدًٔ
ثلغ ًؾْ  1006.95الف غي ٖ عبم ّ ،2000ؽد أقصٔ ثلغ ًؾْ1648.62الف غي ٖ عبم
 ،2015ثصٗبدح قدزُب ًؾْ  641.67الف غي ،ثوعدل شٗبدح ثلغ ًؾْ  %63.72هي عبم ،2000
ّثزةدٗس هعبدلخ االرغبٍ الصهٌٖ لالًزبط الهلٖ لوؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ هصس رج٘ي هي الوعبدلخ زقن
( )4ثبلغدّل زقن ( )2شٗبدح االًزبط الهلٖ هي هؾصْل ًل٘ الجلؼ ثوةداز هعٌْٕ اؽصبئ٘ب ثلغ
ًؾْ  235.71ألف غي ،ثوعدل شٗبدح ظٌْٕ ثلغ ًؾْ  % 12.04هي الوزْظػ العبم خالل ال زسح
العبثق االشبزح الِ٘ب.
 األَٕٞخ اىْسجٞخ ىيَؾبفظبد اىَصشٝخ ف ٜإّزبط اىجيؼ.رزبث٘ي ك هي السقعَ الوصزّعخ ّغلَ ال داى ّاصًزبط الهلٔ هي هؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ
الوؾب بد الولزل خ ثغوِْزٗخ هصس العسث٘خ .ؽ٘ش ٗصزع ٖ عو٘ع الوؾب بد ّقد رج٘ي أى
هزْظػ الوعبؽخ الوصزّعخ ثٌل٘ الجلؼ ٖ هصس ثليذ ًؾْ  112.97ألف داىّ ،قد ثليذ عدد
االًبس الوضوسح هي الٌل٘ ًؾْ  13.8هلْ٘ى ًللخ ،ثبًزبع٘خ ثليذ ًؾْ 113.54كغن ً/للخ،
ّثبًزبط كلٖ ثلغ ًؾْ 1566.40ألف غي خالل هزْظػ ال زسح (ّ( )2017 –2015شازح الصزاعخ
ّاظزصالػ االزاظٔ ،قطبع ال ئْى االقزصبدٗخ ،االدازح الوسكصٗخ لالقزصبد الصزاعٔ ً ،سح
االقزصبد الصزاعٔ)ّ .رزسكص شزاعزخ ثهضسح ٖ هؾب بد الجؾ٘سح ّالغ٘صح ّأظْاى ّالْادٓ
الغدٗد ؽ٘ش روض السقعخ الوصزّعخ ثخ ٖ الوؾب بد األزثعخ هغزوعخ ًؾْ  %67هي الوعبؽخ
الوصزّعخ ثخ علٔ هعزْٓ الغوِْزٗخ ّروض غبقزِب اصًزبع٘خ ًؾْ  %41.1هي ًزبعخ علٔ
هعزْٓ الغوِْزٗخ ّرؾز هؾب خ الجؾ٘سح الوسرجخ األّلٔ ث٘ي الوؾب بد الوصسٗخ هي ؽ٘ش
هعبُوزِب ٖ ك هي الوعبؽخ الوصزّعخ ثخ ّاصًزبط ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ ًؾْ  %12.56للطبقخ
اصًزبع٘خ ًّؾْ  %12.81للوعبؽخ الوصزّعخٗ ،لِ٘ب هؾب خ الغ٘صح ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ ًؾْ
 %12.35للطبقخ اصًزبع٘خًّ ،ؾْ  %15.65للوعبؽخ الوصزّعخٗ ،لِ٘ب هؾب خ أظْاى ثأُو٘خ
ًعج٘خ  %9.41هي الطبقخ اصًزبع٘خ ًّؾْ  %22للوعبؽخ الوصزّعخ ،صن هؾب خ الْادٓ الغدٗد
ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ  %6.76هي الطبقخ اصًزبع٘خًّ ،ؾْ  %16.51هي الوعبؽخ الوصزّعخ ّذلك
ٖ هزْظػ ال زسح (٘ ّ .)2017-2015وب ٗزعلق ثبألُو٘خ الٌعج٘خ لالًزبع٘خ ال داً٘خ ةد عبءد
هؾب خ الجؾ٘سح ٖ الوسرجخ األّلٔ علٔ هعزْٓ عو٘ع الوؾب بد الوصسٗخ ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ
 %143.3هي ً ٘سرِب علٔ هعزْٓ الغوِْزٗخٗ ،لِ٘ب هؾب خ االظوبعل٘خ ثٌؾْ  ،%128هؾب خ
ك س ال ٘خ ثٌؾْ  %116صن هؾب خ الغ٘صح ثٌؾْ  %114.7هي هةداز ً ٘سرِب علٔ هعزْٓ
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الغوِْزٗخ ٖ ؽ٘ي كبًذ اصًزبع٘خ ال داً٘خ ٖ ك هي هؾب زٔ أظْاى ّالْادٓ الغدٗد دّى
الوزْظػ العبم للغوِْزٗخ ؽ٘ش ثليذ ًؾْ  %80لوؾب خ أظْاى ًّؾْ  %71.8لوؾب خ الْادٓ
الغدٗد ّذلك هي هةداز ً ٘سرِب علٔ هعزْٓ الغوِْزٗخ ٖ هزْظػ ال زسح (.)2017-2015
(ّشازح الصزاعخ ّاظزصالػ االزاظٔ ،قطبع ال ئْى االقزصبدٗخ ،االدازح الوسكصٗخ لالقزصبد
الصزاعٔ ً ،سح االقزصبد الصزاعٔ).
صبّٞب :اىَؤششاد اإلّزبعٞخ ٗاالقزصبدٝخ ىَؾص٘ه اىجيؼ فٍ ٜؾبفظخ اس٘اُ:
ٗزٌبّل ُرا الغصء دزاظخ رطْز الوعبؽخ الوصزّعخ ّعدد االًبس الوضوسح ّاالًزبع٘خ
ال داً٘خ ّاالًزبط الهلٖ ،األُو٘خ الٌعج٘خ لوساكص هؾب خ أظْى ٖ ًزبط ًل٘ الجلؼ ،كوب ٗلٖ:
رط٘س اىَسبؽٔ اىَضسٗػخ:
ثبظزعساض الج٘بًبد الْزازدح ثبلغدّل زقن( )3رج٘ي أى هزْظػ الوعبؽخ الوصزّعخ
ثوؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ هؾب خ اظْاى ثلغ ًؾْ  12.50ألف داى خالل ال زسح (،)2017-2000
كوب ٗالؽظ أٗعب ً أى ُرٍ الوعبؽخ الوصزّعخ كبًذ رزرثرة اًل بظب ً ّازر بعبًّ ،ذلك ثؾد أدًٔ ثلغ
ًؾْ  3.26ألف داى ٖ عبم  ،2001ؽد أقصٔ ثلغ ًؾْ  25.06ألف داى ٖ عبم  ،2017ثصٗبدح
قدزُب ًؾْ  21.8الف داى ،ثوعدل شٗبدح ثلغ ًؾْ  %668.71هي عبم ّ ،2001ثزةدٗس هعبدلخ
االرغبٍ الصهٌٔ للوعبؽخ الوصزّعخ ثوؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ هؾب خ اظْاى رج٘ي هي الوعبدلخ زقن
( )1ثبلغدّل زقن ( )4شٗبدح الوعبؽخ الوصزّعخ ثوؾصْل ًل٘ الجلؼ ثوةداز هعٌْٕ اؽصبئ٘ب
ثلغ ًؾْ  1.18الف داى ،ثوعدل ًوْ ظٌْٕ ثلغ ًؾْ  %10.37هي الوزْظػ العبم خالل ال زسح
العبثق االشبزح الِ٘ب.
رط٘س ػذد االّبس اىَضَشح:
ثبظزعساض الج٘بًبد الْزازدح ثبلغدّل زقن( )3رج٘ي أى هزْظػ عدد االًبس الوضوسح هي
ًل٘ الجلؼ ٖ هؾب خ اظْاى ثلغ ًؾْ  1138.19الف ًللخ خالل ال زسح ( ،)2017-2000كوب
ٗالؽظ أٗعبً أى عدد االًبس الوضوسح كبًذ رزرثرة اًل بظب ً ّازر بعبًّ ،ذلك ثؾد أدًٔ ثلغ ًؾْ
 958.66الف ًللخ ٖ عبم  ،2000ؽد أقصٔ ثلغ ًؾْ  2478ألف ًللخ ٖ عبم  ،2015ثصٗبدح
قدزُب ًؾْ  1519.34الف ًللخ ،ثوعدل شٗبدح ثلغ ًؾْ %158.49هي عبم ّ ،2000ثزةدٗس
هعبدلخ االرغبٍ الصهٌٔ لعدد االًبس الوضوسح هي ًل٘ الجلؼ ٖ هؾب خ اظْاى رج٘ي هي الوعبدلخ
زقن ( )2ثبلغدّل زقن ( )4شٗبدح عدد االًبس الوضوسح هي ًل٘ الجلؼ ثوةداز هعٌْٕ اؽصبئ٘ب
ثلغ ًؾْ  31.53الف ًللخ ظٌْٗب ،ثوعدل ًوْ ظٌْٕ ثلغ ًؾْ  %2.77هي الوزْظػ العبم خالل
ال زسح العبثق االشبزح الِ٘ب .
االّزبعٞخ اىفذاّٞخ:رجرر٘ي هرري الغرردّل زقررن ( )3اى هزْظررػ االًزبع٘ررخ ال داً٘ررخ هرري هؾصررْل ًل٘ ر الررجلؼ ررٖ
هؾب ررخ اظررْاى ثلررغ ًؾررْ 90.10كغنً/للررخ خررالل ال زررسح (ّ ،)2017-2000قررد ررثرررثذ االًزبع٘ررخ
ال داً٘خ ث٘ي الصٗبدح ّالٌةصبى خالل ال زسح العبثق االشربزح الِ٘رب ،ؽ٘رش رساّؽرذ هرب ثر٘ي ؽرد أدًرٔ
ثلغ ًؾْ  87.54كغن ً/للخ ٖ عبم ّ ،2000ؽد أقصرٔ ثلرغ ًؾرْ 91.25رٖ عربم  ،2014ثصٗربدح
قرردزُب ًؾررْ  3.71كغررن ً/للررخ ،ثوعرردل شٗرربدح ثلررغ ًؾررْ %2.24هرري عرربم ّ ،2000ثزةرردٗس هعبدلررخ
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االرغبٍ الصهٌٖ لالًزبع٘خ ال داً٘خ هي هؾصْل ًل٘ الجلؼ رج٘ي هي الوعبدلخ زقرن ( )3ثبلغردّل زقرن
( )4شٗبدح االًزبع٘خ ال داً٘خ هي هؾصْل ًل٘ الجلؼ ثوةداز هعٌرْٕ اؽصربئ٘ب ثلرغ ًؾرْ  0.17كغرن
ً/للخ ،ثوعدل ًوْظٌْٕ ثلغ ًؾْ  % 0.19هي الوزْظػ العبم خالل ال زسح العبثق االشبزح الِ٘ب.
عذٗه سقٌ ( )3رط٘س اىَسبؽخ اىَضسٗػخ ٗػذد االّبس اىَضَشح ٗاالّزبعٞخ اىفذاّٞخ ٗاإلّزبط اىني ٚىَؾص٘ه ّخٞو
اىجيؼ فٍ ٚؾبفظخ اس٘اُ خاله اىفزشح (.)2017-2000
اصًزبع٘خ ال داً٘خ
(كغنً/للخ)

اصًزبط الهلٔ
(ألف غي)

العٌْاد

الوعبؽخ الوصزّعخ
(ألف داى)

2000
2001
2002
2003
2004

3.27
3.26
3.43
10.01
10.01

عدد االًبس
الوضوسح
(ألف ًللخ)
958.66
972.78
1007
1008
1009

83.92
85.67
88.97
95.17
96.97

87.54
88.06
88.32
94.37
86.16

2005
2006
2007
2008

10.01
10.01
10.46
10.91

1009
1009
1085
1026

87.92
89.78
90.91
90.85

88.74
90.62
98.65
93.21

2009
2010

10.91
10.91

1052
1006

90.90
90.73

95.60
91.24

90.81
1070
10.95
2011
90.80
1070
10.95
2012
90.87
1111
10.95
2013
91.25
1178
24.84
2014
90.84
2478
24.84
2015
90.83
1219
24.13
2016
90.86
1219
25.06
2017
90.10
1138.19
12.50
الوزْظػ
اىَصذس :هؾب خ اظْاى ،هدٗسٗخ الصزاعخ ،ظغالد دازح االؽصبء ،ث٘بًبد غ٘س هٌ ْزح.

97.18
97.17
100.91
107.53
225.05
219.17
109.72
109.19

 اإلّزبط اىني:ٚرج٘ي هي الغدّل زقن ( )3اى هزْظػ االًزبط الهلٖ هي هؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ هؾب خ
اظْاى ثلغ ًؾْ 109.19الف غي خالل ال زسح (ّ ،)2017-2000قد رساّػ االًزبط الهلٖ هب ث٘ي
ؽد أدًٔ ثلغ ًؾْ  83.92الف غي ٖ عبم ّ ،2000ؽد أقصٔ ثلغ ًؾْ 225.05الف غي ٖ عبم
 ،2015ثصٗبدح قدزُب ًؾْ  141.13الف غي ،ثوعدل شٗبدح ثلغ ًؾْ  %168.17هي عبم 2000
ّثزةدٗس هعبدلخ االرغبٍ الصهٌٔ لالًزبط الهلٖ لوؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ هؾب خ اظْاى رج٘ي هي
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الوعبدلخ زقن ( )4الْازدح ثبلغدّل زقن ( )4شٗبدح االًزبط الهلٖ هي هؾصْل ًل٘ الجلؼ ثوةداز
هعٌْٕ اؽصبئ٘ب ثلغ ًؾْ  4.60الف غي ،ثوعدل شٗبدح ظٌْٕ ثلغ ًؾْ  % 4.21هي الوزْظػ
العبم خالل ال زسح العبثق االشبزح الِ٘ب.
عذٗه سقٌ (ٍ )4ؼبدالد االرغبح اىضٍْ ٜىزط٘س اىَسبؽخ اىَضسٗػخ ٗػذد االّبس اىَضَشح ٗاالّزبعٞخ اىفذاّٞخ ٗاإلّزبط
اىني ٚىَؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ فٍ ٚؾبفظخ اس٘اُ خاله اىفزشح (.)2017-2000
هعدل
R2
F
الوزْظػ الصٗبدح اّ
الوعبدالد
الج٘بى
م
الٌةص %
Ŷ=1.26+1.18x
الوعبؽخ الوصزّعخ
0.76
50.09** 10.37 12.50
1
** )(0.70) (7.08
(ألف داى)
Ŷ=838.67+31.53x
عدد االًبس الوضوسح
0.45
**5.06
2.77 1138.19
2
* )(5.53) (2.25
(ألف ًللخ)
Ŷ=88.5+0.17x
االًزبع٘خ ال داً٘خ
0.24
**4.86
0.19
90.10
3
* )(11.02) (2.20
(كغن ً/للخ)
Ŷ=65.53+4.60x
االًزبط الهلٖ
0.35
**8.52
4.21 109.19
4
** )(3.84) (2.92
(ألف غي)
)**( هعزْٓ هعٌْٗخ  )* ( 0.01هعزْٓ هعٌْٗخ  = )( 0.05الة٘وخ الزٖ ث٘ي الةْظ٘ي رعجس عي ق٘وخ ) (Tالوؾعْثخ
اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي ث٘بًبد الغداّل زقن (.)3

 األَٕٞخ اىْسجٞخ ىَشامض ٍؾبفظخ أس٘اُ ف ٜإّزبط ّخٞو اىجيؼ.ثأظزعساض الج٘بًبد الْازدح ثغدّل (ٗ )5زعؼ أى هٌطةخ شجبة اللسٗغ٘ي ّ الزٌو٘خ
السٗ ٘خ روض السقعخ الوصزّعخ ثِوب هغزوعخ ًؾْ %78.8هي الوعبؽخ الوصزّعخ علٔ هعزْٓ
هؾب خ أظْاى ّروض غبقزِوب اصًزبع٘خ ًؾْ  %200.45هي ًزبعخ علٔ هعزْٓ هؾب خ أظْاى
ّرؾز هٌطةخ الزٌو٘خ السٗ ٘خ الوسرجخ األّلٔ هي ؽ٘ش هعبُوزِب ٖ اصًزبط ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ
ًؾْ  % 197.56للطبقخ اصًزبع٘خ ّالوسرجخ الضبً٘خ للوعبؽخ الوصزّعخ ثٌؾْ ٗ ، % 33.11لِ٘ب
هٌطةخ شجبة اللسٗغ٘ي ؽ٘ش عبءد ٖ الوسرجخ العبثعخ ٖ هعبُوزِب ٖ اصًزبط ثأُو٘خ ًعج٘خ
ثليذ ثٌؾْ % 2.89للطبقخ اصًزبع٘خ ّالوسرجخ األّلٔ للوعبؽخ الوصزّعخ ثٌؾْ %45.39
ّٗسعع ًل بض هعبُوزِب ٖ الطبقخ االًزبع٘خ زغن شٗبدح الوعبؽخ الوصزّعخ الٔ كًِْب هي
الوٌبغق الغدٗدح ؽ٘ش ى هع ن الوعبؽبد هصزّعخ ؽدٗضب)ٗ ،لِ٘ب هسكص كْم أهجْ ؽ٘ش عبء ٖ
الوسرجخ الضبً٘خ هي ؽ٘ش هعبُوزخ ٖ اصًزبط ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ ًؾْ  %76.68هي الطبقخ
اصًزبع٘خ ّالوسرجخ الضبلضخ هي للوعبؽخ الوصزّعخ ثٌؾْ ٗ ، %8.83لِ٘ب هسكص دزاّ ؽ٘ش عبء ٖ
الوسرجخ الضبلضخ هي ؽ٘ش هعبُوزخ ٖ اصًزبط ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ ًؾْ  %40.64هي الطبقخ
اصًزبع٘خ ّالوسرجخ الساثعخ للوعبؽخ الوصزّعخ ثٌؾْ ٗ ،%4.97لِ٘ب هسكص هدٌٗخ أظْاى ؽ٘ش عبء
ٖ الوسر٘خ الساثعخ هي ؽ٘ش هعبُوزخ ٖ اصًزبط ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ ًؾْ  %29.3هي الطبقخ
اصًزبع٘خ ّالوسرجخ اللبهعخ للوعبؽخ الوصزّعخ ثٌؾْ ٗ ،%4.44لِ٘بهسكص اد ْ ؽ٘ش عبء ٖ
الوسرجخ اللبهعخ هي ؽ٘ش هعبُوزخ ٖ اصًزبط ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ ًؾْ  %20.75هي الطبقخ

10

عدد ( ، )3مجلد ()2018( )17

مجلة العلوم الزراعية والبيئية ،جامعة دمنهور -ج.م.ع.

اصًزبع٘خ ّ الوسرجخ العبدظخ للوعبؽخ الوصزّعخ ثٌؾْ ٗ ،%1.53لِ٘ب هسكص ًصس الٌْثخ ؽ٘ش عبء
ٖ الوسرجخ العبدظخ هي ؽ٘ش هعبُوزخ ٖ اصًزبط ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ ًؾْ ثٌؾْ  %7.2هي الطبقخ
اصًزبع٘خ ّ الوسرجخ الضبهٌخ للوعبؽخ الوصزّعخ ثٌؾْ ٗ ،%0.8لِ٘ب هٌطةخ ثؾ٘سح ًبكس ؽ٘ش
عبءد ٖ الوسرجخ الضبهٌخ هي ؽ٘ش هعبُوزِب ٖ اصًزبط ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ ًؾْ  %0.85هي
الطبقخ اصًزبع٘خ ّالوسرجخ الزبظعخ للوعبؽخ الوصزّعخ ثٌؾْ ٗ ،%0.19لِ٘ب هٌطةخ اصكالػ
الصزاعخ ؽ٘ش عبءد األخ٘سح هي ؽ٘ش هعبُوزِب ٖ اصًزبط ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ ًؾْ  %0.24هي
الطبقخ اصًزبع٘خ ّالوسرجخ العبثعخ للوعبؽخ الوصزّعخ ثٌؾْ ّ %1.45ذلك خالل ال زسح -2015
.)2017
عذٗه سقٌ ( ) 5األَٕٞخ اىْسجٞخ ىَشامض ٍؾبفظخ أس٘اُ ف ٜإّزبط ّخٞو اىجيؼ ىَز٘سػ اىفزشح (.)2017-2015
عدد االًبس
 %هي
الوضوسح
الوؾب خ
(ألف ًللخ)

االًزبع٘خ
ال داً٘خ
(كغن
ً/للخ)

%

االًزبط
الهلٖ
(ألف غي)

%

127.23
231.45

90.33 10.66
90.33 19.39

104.10
104.10

32.10
44.53

29.30
40.64

90.33 26.76

104.10

84.01

76.68

90.33

104.10

7.89

7.20

103.71

216.46

197.56

22.74

20.75
0.85

الوسكص

الوعبؽخ
( داى)

هدٌٗخ اظْاى
دزاّ

902.57
1009.82

4.44
4.97

كْم اهجْ

1794.04

8.83

319.45

ًصس الٌْثخ

16.00

0.8

2.81

الزٌو٘خ السٗ ٘خ

6726.33

33.11

244.28

90.00 20.46

اد ْ

310.81

1.53

218.99

90.33 18.34

104.10

ثؾ٘سح ًبكس

39.37

0.19

4.49

0.38

90.33

104.10

0.93

شجبة اللسٗغ٘ي

9221.58

45.39

42.11

3.52

90.33

104.10

3.16

2.89

اكالػ شزاعٖ*

294.00

1.45

2.96

0.25

90.00

103.71

0.27

0.24

100.00

109.57

100.00

%

0.23

اعوبلٖ الوؾب خ 90.26 100.0 1193.77 100.00 20314.52
*ر و ازاظٖ الزِغ٘س ّاالظزصالػ الصزاعٖ
اىَصذس :هؾب خ اظْاى ،هدٗسٗخ الصزاعخ ،ظغالد دازح االؽصبء ،ث٘بًبد غ٘س هٌ ْزح

 اىز٘صٝغ اىصْف ٚىْخٞو اىجيؼ ػيٍ ٚسز٘ ٙاىَشامض اىَْزغخ ىخ فٍ ٜؾبفظخ اس٘اُ:رزٌْع اكٌب اشغبز الٌل٘ ٖ هؾب خ اظْاى ّهساكصُب ،لرا ٗزٌبّل ُرا الغصء هي
الجؾش الزْشٗع الغيسا ٔ الُن أكٌب ًل٘ الجلؼ علٔ هعزْٓ الوساكص الوٌزغخ لخ ٖ هؾب خ
اظْاى خالل ال زسح ( )2017-2015كوب ٗلٖ:
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 اىصْف سن٘ر:ٜرج٘ي هي الغدّل زقن( )6اى هزْظػ عدد االشغبز الوضوسح هي الصٌف ظهْرٖ ثلغ ؽْالٖ
 128.92الف ًللخ روض ًؾْ  %10.64هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح علٖ هعزْٕ هؾب خ
اظْاى ّالجبلغ ًؾْ 1212.16الف ًللخ خالل هزْظػ ال زسح (ّ ،)2017-2015قد عبءد ٖ
الوةدهخ لعدد االشغبز الوضوسح للصٌف ظهْرٖ هدٌٗخ اظْاى ثٌؾْ 50.74الف ًللخ روض
ًؾْ %34.19هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 148.41الف ًللخٗ ،لِ٘ب
هسكص دزاّ ثٌؾْ 41.27الف ًللخ ،إٔ ًؾْ %17.70هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح
ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 233.12الف ًللخ ٗ ،لِ٘ب هسكص كْم اهجْ ثٌؾْ  27.07الف ًللخ إٔ ًؾْ
 %8.66هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 312.78الف ًللخٗ ،لِ٘ب ك
هي د ْ ،ثؾ٘سح ًبكس ،شجبة اللسٗغ٘يً ،صس الٌْثخ ،الزٌو٘خ السٗ ٘خ ثٌؾْ0.40 ، 0.26 ،7.44
 ، 0.98، 0.76،روض ًؾْ  %0.40،%26.76،%0.95،%6.09،%3.36علٖ الزسر٘ت هي
هزْظػ اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ كوب ٖ الغدّل العبثق االشبزح الَ٘ .
 اىصْف ٍينبث:ٜرج٘ي هي الغدّل زقن ( )6اى هزْظػ عدد االشغبز الوضوسح هي الصٌف هلهبثٖ ثلغ ؽْالٖ
 20.57ألف ًللخ روض ًؾْ  %1.70هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح علٔ هعزْٕ هؾب خ
اظْاى ّالجبلغ ًؾْ 1212.16ألف ًللخ خالل هزْظػ ال زسح (ّ ،)2017-2015قد عبءد ٖ
الوةدهخ لعدد االشغبز الوضوسح للصٌف هلهبثٖ هدٌٗخ اظْاى ثٌؾْ 12.37ألف ًللخ روض
ًؾْ %8.33هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 148.41ألف ًللخٗ ،لِ٘ب
هسكص دزاّ ثٌؾْ 4.16الف ًللخ ،إٔ ًؾْ %1.78هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ
ّالجبلغ ًؾْ 233.12الف ًللخٗ ،لِ٘ب هسكص كْم اهجْ ثٌؾْ  4.02الف ًللخ إٔ ًؾْ  %1.28هي
اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 312.78الف ًللخّ ،قد كبًذ ٌُبك اعداد
قل٘لخ عدا ٖ هٌطةخ الزٌو٘خ السٗ ٘خ.
 اىصْف عْذٝيخ:رج٘ي هي الغدّل زقن ( )6اى هزْظػ عدد االشغبز الوضوسح هي الصٌف عٌدٗلخ ثلغ ؽْالٖ
 25.10ألف ًللخ روض ًؾْ  %2.07هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح علٔ هعزْٕ هؾب خ
اظْاى ّالجبلغ ًؾْ 1212.16ألف ًللخ خالل هزْظػ ال زسح (ّ ،)2017-2015قد عبءد ٖ
الوةدهخ لعدد االشغبز الوضوسح للصٌف عٌدٗلخ هدٌٗخ اظْاى ثٌؾْ 6.30الف ًللخ روض
ًؾْ %4.25هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 148.41الف ًللخٗ ،لِ٘ب
هسكص دزاّ ثٌؾْ 9.16الف ًللخ ،إٔ ًؾْ %4.12هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ
ّالجبلغ ًؾْ 233.12الف ًللخٗ ،لِ٘ب هسكص كْم اهجْ ثٌؾْ  6.23الف ًللخ إٔ ًؾْ  %1.99هي
اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 233.12الف ًللخٗ ،لِ٘ب ك هي د ْ ،ثؾ٘سح
ًبكس ،شجبة اللسٗغ٘ي ،الزٌو٘خ السٗ ٘خ ثٌؾْ  ،0.01، 0.58، 0.09، 2.27روض ًؾْ
 %1.38،%2.11،%1.03علٖ الزسر٘ت هي هزْظػ اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ
كوب ٖ الغدّل العبثق االشبزح الَ٘ .
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عذٗه سقٌ ( )6اىز٘صٝغ اىصْف ٚىْخٞو اىجيؼ ػيٍ ٚسز٘ ٙاىَشامض اىَْزغخ ىخ فٍ ٜؾبفظخ اس٘اُ خاله ٍز٘سػ اىفزشح ( )2017-2015ثبالىف ّخيخ.
الج٘بى

اظْاى
عدد

دزاّ
%

عدد

كْم اهجْ
%

عدد

ًصس الٌْثخ
%

عدد

%

ثؾ٘سح ًبكس

اد ْ

شجبة اللسٗغ٘ي

الزٌو٘خ السٗ ٘خ

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

الغولخ العبم
عدد

%

ظهْرٖ

27.07 17.70 41.27 34.19 50.74

8.66

هلهبثٖ

12.37

8.33

4.16

1.78

4.02

1.28

-

عٌدٗلخ

6.30

4.25

9.61

4.12

6.23

1.99

-

-

ثسروْدا

2.81

1.90

7.75

3.32

7.55

2.41

-

-

ثلدٕ

815.34 99.03 241.91 16.86 7.10 24.45 1.06 64.66 143.13 73.24 2.07 74.50 233.02 53.30 124.26 40.31 59.83

67.26

0.82

201.10 0.33

16.59

244.27

1212.16 100

100

7.44

3.36

0.26

6.09

0.40

0.95

0.98

128.92 0.40

10.64

26.76 0.76
-

-

-

-

-

-

-

0.03

0.01

20.57

1.70

2.27

1.03

0.09

2.11

0.58

1.38

0.01

-

25.10

2.07

1.32

0.59

0.25

5.83

0.94

2.23

0.52

0.21

21.14

1.74

اكٌب
اخسٕ
الغولخ
221.35 100 2.82 100 312.78 100 233.12 100 148.41
الوؾب
ح
اىَصذس :هؾب خ اظْاى ،هدٗسٗخ الصزاعخ ،ظغالد دازح االؽصبء ،ث٘بًبد غ٘س هٌ ْزح
11.16 34.89 19.77 46.08 11.03 16.36

-

-

78.58 33.09 61.52 2.67 30.35 67.19
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اىصْف ثشرَ٘دا:
رج٘ي هي الغدّل زقن ( )6اى هزْظػ عدد االشغبز الوضوسح هي الصٌف ثسروْدا ثلغ ؽْالٖ
 21.14ألف ًللخ روض ًؾْ  %1.74هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح علٔ هعزْٕ هؾب خ
اظْاى ّالجبلغ ًؾْ 1212.16ألف ًللخ خالل هزْظػ ال زسح (ّ .)2017-2015قد عبءد ٖ
الوةدهخ لعدد االشغبز الوضوسح للصٌف ثسروْدا هسكص دزاّ ثٌؾْ 7.75الف ًللخ ،إٔ ًؾْ%3.32
هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 233.12الف ًللخ ٗلِ٘بٗ ،لِ٘ب هسكص
كْم اهجْ ثٌؾْ  7.55الف ًللخ إٔ ًؾْ  %2.41هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ
ّالجبلغ ًؾْ 233.12الف ًللخٗ ،لِ٘ب هدٌٗخ اظْاى ثٌؾْ 2.81الف ًللخ روض ًؾْ %1.90هي
اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 148.41الف ًللخ ٗ ،لِ٘ب ك هي د ْ،
ثؾ٘سح ًبكس ،شجبة اللسٗغ٘ي ،الزٌو٘خ السٗ ٘خ ثٌؾْ  ،0.52، 0.94، 0.25، 1.32روض ًؾْ
 %0.21، %2.23 ،% 5.83 ،%0.59علٖ الزسر٘ت هي هزْظػ اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح
ثبلوؾب خ كوب ٖ الغدّل العبثق االشبزح الَ٘ .
اىصْف اىجيذ:ٛ
رج٘ي هي الغدّل زقن(  )6اى هزْظػ عدد االشغبز الوضوسح هي الصٌف ثلدٕ ثلغ ؽْالٖ
 815.34الف ًللخ روض ًؾْ  %67.26هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح علٖ هعزْٕ هؾب خ
اظْاى ّالجبلغ ًؾْ 1212.16الف ًللخ خالل هزْظػ ال زسح (ّ )2017-2015قد عبءد ٖ
الوةدهخ لعدد االشغبز الوضوسح للصٌف الجلدٕ هٌطةخ الزٌو٘خ السٗ ٘خ ثٌؾْ 241.91الف ًللخ ،إٔ
ًؾْ %99.03هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 244.27الف ًللخٗ ،لِ٘ب
هسكص كْم اهجْ ثٌؾْ  233.02الف ًللخ إٔ ًؾْ  %74.50هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح
ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ ً 312.78للخ ،هسكص اد ْ ثٌؾْ 143.13الف ًللخ ،إٔ ًؾْ%64.66
هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 221.35الف ًللخ ٗلِ٘ب ،هسكص دزاّ
ثٌؾْ 124.26الف ًللخ ،إٔ ًؾْ %53.30هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ
ًؾْ 233.12الف ًللخٗ ،لِ٘ب هدٌٗخ اظْاى ثٌؾْ 59.83الف ًللخ روض ًؾْ %40.31هي اعوبلٖ
عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 148.41الف ًللخٗ ،لِ٘ب هٌطق شجبة اللسٗغ٘ي
ثٌؾْ 7.10الف ًللخ ،إٔ ًؾْ %16.86هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ
ًؾْ 42.11الف ًللخٗ ،لِ٘ب ك هي ًصس الٌْثخ ،ثؾ٘سح ًبكس ثٌؾْ  ، 1.06، 2.07روض
ًؾْ% 24.45 ،%73.24علٖ الزسر٘ت هي هزْظػ اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ كوب
ٖ الغدّل العبثق االشبزح الَ٘ .
اصْبف اخش:ٛ
رج٘ي هي الغدّل زقن(  )6اى هزْظػ عدد االشغبز الوضوسح هي األكٌب االخسٓ ثلغ ؽْالٖ
 201.10الف ًللخ روض ًؾْ  %16.59هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح علٖ هعزْٕ هؾب خ
اظْاى ّالجبلغ ًؾْ 1212.16الف ًللخ خالل هزْظػ ال زسح (ّ )2017-2015قد عبءد ٖ
الوةدهخ لعدد االشغبز الوضوسح لال كٌب االخسٕ هسكص اد ْ ثٌؾْ 67.19الف ًللخ ،إٔ
ًؾْ %30.35هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 221.35الف ًللخٗ ،لِ٘ب
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هسكص دزاّ ثٌؾْ 46.08الف ًللخ ،إٔ ًؾْ %19.77هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح
ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 312.78الف ًللخٗ ،لِ٘ب هسكص كْم اهجْ ثٌؾْ  34.89الف ًللخ إٔ ًؾْ
 %11.16هي اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 233.12الف ًللخٗ ،لِ٘ب
هٌطق شجبة اللسٗغ٘ي ثٌؾْ 33.09الف ًللخ ،إٔ ًؾْ %78.58هي اعوبلٖ عدد االشغبز
الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 42.11الف ًللخٗ ،لِ٘ب هدٌٗخ اظْاى ثٌؾْ 16.36الف ًللخ روض
ًؾْ %11.03هي اعوبلٖ عدد األشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 148.41الف ًللخٗ ،لِ٘ب
ك هي ثؾ٘سح ًبكس ،هٌطةخ الزٌو٘خ السٗ ٘خ ثٌؾْ  ،0.82، 2.67روض ًؾْ
%0.33،%61.52علٖ الزسر٘ت هي هزْظػ اعوبلٖ عدد االشغبز الوضوسح ثبلوؾب خ كوب ٖ
الغدّل العبثق االشبزح الَ٘.
اخزٞبس ػْٞخ اىجؾش:رج٘ي هي دزاظخ األُو٘خ الٌعج٘خ لوساكص هؾب خ أظْاى ٖ ًزبط الجلؼ ّ الوْظؼ ثبلغدّل
زقن ( ) 5لعدد االًبس الوضوسح هي هؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ هؾب خ اظْاى اى هسكص كْم اهجْ
عبء ٖ هةدهخ الوؾب خ ثوزْظػ عدد االًبس الوضوسح ّالرٕ ثلغ ًؾْ  319.45الف ًللخ روض
ًؾْ  %26.76هي اعوبلٖ هزْظػ عدد االًبس الوضوسح ٖ الوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ 1193.77الف
ًللخ خالل ال زسح (ّ ،)2017-2015قد ثليذ الوعبؽخ الوصزّعخ ثٌل٘ الجلؼ ًؾْ  1.79الف
داى روض ًؾْ  %8.83هي هزْظػ اعوبلٖ الوعبؽخ الوصزّعخ ثبلوؾب خ ّالجلغ ًؾْ  20.3الف
داى ،ثبًزبع٘خ داً٘خ ثليذ ًؾْ  90.33كغنً /للخ روض ًؾْ  %104.10هي هزْظػ اعوبلٖ
االًزبع٘خ ال داً٘خ ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ  90.26كغنً/للخ ،ثبًزبط كلٖ ثلغ ًؾْ  84.01الف غي
روض ًؾْ  %76.68هي هزْظػ اعوبلٖ االًزبط الهلٖ ثبلوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ  109.57الف غي
خالل ال زسح العبثق االشبزح الِ٘ب ،لرا رن اخز٘بز هسكص كْم اهجْ صعساء عٌ٘خ الجؾشّ ،اٗعب هي
دزاظخ األُو٘خ الٌعج٘خ لوساكص هؾب خ أظْاى ٖ ًزبط أكٌب ًل٘ الجلؼ ةد رج٘ي هي الغدّل
( ٖ )6هسكص كْم اهجْ اى اُن االكٌب الوٌزغخ ُٖ الصٌف الجلدٕ ّالرٕ عبء ٖ هةدهخ
االكٌب الوٌزغخ ٖ هسكص كْم اهجْ ثٌؾْ  233.02الف ًللخ ،إ ًؾْ  %74.50هي هزْظػ
عولخ االكٌب الوٌزغخ ٖ الوؾب خ ّالجبلغ ًؾْ  312.78الف ًللخ ،صن الصٌف ظهْرٖ ٖ
الوسرجخ الضبً٘خ ثٌؾْ  27.07الف ًللخ ،إ ًؾْ  %8.66هي هزْظػ عولخ االكٌب الوٌزغخ ٖ
الوؾب خ خالل ال زسح ( )2017-2015لرا ةد رن اخز٘بز الصٌ ٘ي الجلدٕ ّظهْرٖ العساء عٌ٘خ
الجؾشّ ،رن خز٘بز أكجس قسٗز٘ي هي ؽ٘ش عدد االًبس الوضوسح ثبلصٌ ٘ي الجلدٕ ّالعهْرٖ ُّوب
قسٗخ ظلْا ثؾسٕ ،بزض ّقد اشزولذ العٌ٘خ علٖ ؽْالٖ  180ؽبئصا رن رغو٘عِن هي الةسٗز٘ي
ثطسٗةخ ع ْائ٘خ ثٌؾْ  90اظزوبزح للصٌف الجلدٕ 90 ،اظزوبزح للصٌف ظهْرٖ ّرن خز٘بز
العٌ٘خ هي ال ئبد العوسٗخ ؽعت عدد االًبس الوضوسح ثه ئخ ٖ الوْظن الصزاعٖ ّ 2017ذلك
علٔ الٌؾْ الزبلٔ :
 -1ال ئخ العوسٗخ األّلٔ :رعن عدد االشغبز الوضوسح اق هي  15عبم ّرعن  95ؽبئصا.
 -2ال ئخ العوسٗخ الضبً٘خ :رعن عدد االشغبز الوضوسح أكجس هي  15عبم ّرعن  85ؽبئصا.
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 ر٘صٞف ٍزغٞشاد اىؼْٞخ:رج٘ي هي الغدّل زقن ( )7رْك٘ف هزي٘ساد العٌ٘خ ؽ٘ش ثلغ عدد الو سداد ٖ ك هي
ال ئخ العوسٗخ االّلٖ اق هي  15عبم ،الضبً٘خ اكجس هي 15عبم ٖ الصٌف الجلدٕ ّالعهْرٖ ؽْالٖ
 40، 45 ، 45 ،50ه سدح علٖ الزسر٘تّ ،رج٘ي اى هزْظػ هعبؽخ الو بُدح ثبل داى ثلغ ًؾْ
 40 ، 45 ، 50 ،60علٔ الزسر٘تّ ،رج٘ي اٗعب أى هزْظػ اًزبع٘خ الٌللخ ثبلعٌ٘خ ثلغ ًؾْ ،74.5
 89.5 ،87.9 ،88.4كغن ً/للخ علٖ الزسر٘ت ّٗسعع اًل بض االًزبع٘خ الٖ عدم ك بءح عول٘خ
الزلة٘ؼ ّرعسض اشغبز الٌل٘ الٖ هْعبد الزي٘ساد الوٌبخ٘خ هي ازر بع دزعبد الؾسازح
ّالسغْثخ ّالرٕ ادٕ الٖ ازر بع ًعجخ الزبلف الٖ ًؾْ  %20هي االًزبطّ ،ثلغ هزْظػ اًزبط
ال داى هي الجلؼ ًؾْ  4.4 ،3.6 ،6.8 ،3.6غي /داى علٖ الزسر٘ت ،هزْظػ عدد اشغبز الٌل٘
ثبلصٌ ٘ي ًؾْ ً 1510 ،1320 ،2568 ،1960للخ علٖ الزسر٘تّ ،ثلغ هزْظػ عدد اشغبز
الٌل٘ ٖ ال داى ًؾًْ 38 ،29 ،51 ،33للخ  /داى علٖ الزسر٘ت ّٗسعع اًل بض عدد اشغبز
الٌل٘ الٖ رعسض اشغبز الٌل٘ لالكبثخ ثعْظخ الٌل٘ اظب خ الٖ اى عول٘خ االؽالل رؾزبط الٖ
زسح شهٌ٘خ رزساّػ هبث٘ي  7الٖ  10ظٌْاد لدخْل ال ع٘لخ ٖ هسؽلخ اصًزبطّ ،ثلغ هزْظػ الهو٘خ
الوٌزغخ هي الجلؼ ًؾْ  176 ،162 ،340 ،261غي /داى علٖ الزسر٘تّ ،ثلغ هزْظػ العوبلخ
الج سٗخ ؽْالٖ  23 ،21 ،35 ،23زع ْٗ/م علٖ الزسر٘ت ،ثلغ هزْظػ هزْظػ كو٘خ الوج٘داد
الوعزلدهخ ؽْالٖ  20.1، 16.8 ، 18، 17.5لزس /داى علٖ الزسر٘تّ ،ثلغ هزْظػ كو٘خ العوبد
الععْٕ  10.4، 8.5، 9.4 ،7.5م /3داى.
عذٗه سقٌ ( )7ر٘صٞف ٍزغٞشاد اىؼْٞخ إلّزبط ّخٞو اىجيؼ فٍ ٜشمض مً٘ اٍج٘ ثَؾبفظخ اس٘اُ ىَ٘سٌ .2017
الجلؼ العهْرٖ
الجلؼ الجلدٕ
الوزي٘ساد
ال ٌخ العوسٗخ الضبً٘خ ال ئخ العوسٗخ االّلٖ ال ٌخ العوسٗخ الضبً٘خ
ال ئخ العوسٗخ
(أكجس هي  15عبم) (اق هي  15عبم) (أكجس هي  15عبم)
االّلٖ
(اق هي  15عبم)
40
45
45
50
عدد الو بُداد(ؽبئص)
40
45
50
60
هزْظػ هعبؽخ الو بُدح ( داى)
89.5
87.9
88.4
74.5
هزْظػ اًزبع٘خ الٌللخ (كغنً/للخ)
4.4
3.6
6.8
3.6
هزْظػ اًزبط الجلؼ لل داى (غي)
1510
1320
2568
1960
هزْظػ عدد اشغبز الٌل٘ ثبلعٌ٘خ
(ًللخ)
38
29
51
33
هزْظػ عدد االشغبز ثبل داى (ًللخ)
176
162
340
216
اعوبلٖ اًزبط الجلؼ (غي)
23
21
35
23
هزْظػ عدد العو الج سٕ لل داى زع
ْٗ/م
20.1
16.8
18
17.5
هزْظػ كو٘خ الوج٘داد الوعزلدهخ
لزس /داى
10.4
8.5
9.4
7.5
هزْظػ كو٘خ العوبد الععْٕ م /3داى
اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي اظزوبزح االظزج٘بى للوْظن الصزاعٔ .2017
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 اىزنبىٞف االّزبعٞخ ىَؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ ف ٜاىؼْٞخ:ٗزٌبّل ُرا الغصء االُو٘خ الٌعج٘خ صُن ثٌْد الزهبل٘ف االًزبع٘خ ،دالخ الزهبل٘ف للصٌ ٘ي
الجلدٕ ّالعهْرٖ كوب ٗلٖ:
 االَٕٞخ اىْسجٞخ ىَخزيف ثْ٘د رنبىٞف إّزبط ّخٞو اىجيؼ ثؼْٞخ اىذساسخ:ٗزعؼ هي عدّل ( )8أى عوبلٖ الزهل خ ال داً٘خ للجلؼ ثعٌ٘خ الدزاظخ رجلغ ؽْالٖ 6980
عٌِ٘ب للجلؼ الجلدٓ ّؽْالٖ  6540عٌِ٘ب للجلؼ العهْرّٔ ،روض الزهبل٘ف الضبثزخ الوزوضلخ ٖ الة٘وخ
االٗغبزٗخ ًؾْ  % 50.1هي عوبلٖ الزهبل٘ف الهل٘خ له هي الجلؼ الجلدٓ ّالجلؼ العهْرٔ ٖ ؽ٘ي
روض الزهبل٘ف الوزي٘سح ًؾْ  %49.9هي عوبلٖ الزهبل٘ف الهل٘خ له هٌِوبّٗ .عصٓ ازر بع
األُ و٘خ الٌعج٘خ للة٘وخ االٗغبزٗخ كزهبل٘ف صبثزخ لٔ رؾو٘ ؽبئصٓ الجلؼ ثوؾب خ أظْاى هب ٗعبدل
ًصف الة٘وخ االٗغبزٗخ لل داى ٗزن رؾص٘لِب للوؾب خ.
عذٗه سقٌ ( ) 8االَٕٞخ اىْسجٞخ ىَخزيف ثْ٘د رنبىٞف إّزبط ّخٞو اىجيؼ ثؼْٞخ اىذساسخ ىَ٘سٌ .2017
كٌف الجلؼ العهْرٖ
كٌف الجلؼ الجلدٕ
ال ئخ العوسٗخ
ال ئخ العوسٗخ
ال ئخ
ال ئخ العوسٗخالضبً٘خ
عولخ العٌ٘خ
االّلٖ
الضبً٘خ
العوسٗخاالّلٖ
ثٌْد الزهبل٘ف
رهبل٘ف  %هي رهبل٘ف  %هي رهبل٘ف  %هي رهبل٘ف  %هي رهبل٘ف  %هي
ال داى الزهبل٘ف ال داى الزهبل٘ف ال داى الزهبل٘ف ال داى الزهبل٘ف ال داى الزهبل٘ف
الهل٘خ
عٌ٘خ
عٌ٘خ الهل٘خ عٌ٘خ الهل٘خ عٌ٘خ الهل٘خ عٌ٘خ الهل٘خ
اٗغبز ال داى 53.68 3500 56.27 3500 50.14 3500 53.68 3500 46.30 3500
ظوبد ععْٕ

450

5.95

320

4.91

310

4.44

340

8.02 560 6.29 410 7.41 560
هج٘داد
6.30 440 6.90 450 6.48 490
رةل٘ن
7.31 510 6.90 450 7.28 550
رلة٘ؼ
2.51 175 1.53 100 5.16 390
خف الضوبز
5.52 385 4.75 310 5.42 410
ردً٘خ الةٌْ
عوع الوؾصْل 15.76 1100 15.03 980 16.01 1210
الزهبل٘ف الوزي٘سح 49.86 3480 46.32 3020 53.70 4060
الزهبل٘ف الهل٘خ 100.00 6980 100.00 6520 100.00 7560
1.21
1.00
رهل خ اله٘لْعسام 1.99
ؽعجذ ظزٌبدأ لالًزبع٘خ ال داً٘خ الْازدح ثغدّل ()9

اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي اظزوبزح االظزج٘بى للوْظن الصزاعٔ .2017

5.47

420

6.44

5.90
385
6.91 430
4.98
325
5.14 320
5.98
390
5.14 320
3.22
210
2.41 150
4.45
290
4.98 310
15.34 1000 13.67 850
46.32 3020 43.73 2720
100.00 6520 100.00 6220
1.27
1.72

عولخ العٌ٘خ
رهبل٘ف
ال داى
عٌ٘خ
3500

 %هي
الزهبل٘ف
الهل٘خ
53.52

400

6.12

398
377
385
195
285
1000
3040
6540
1.55

6.09
5.76
5.89
2.98
4.36
15.29
46.48
100.00
-

ّ ٘وب ٗزعلق ثبلزهبل٘ف الوزي٘سح للجلؼ الجلدٓ ةد رج٘ي أى رهل خ عوع الوؾصْل رؾز
الوسرجخ ااألّلٔ هي ث٘ي هلزلف ثٌْد الزهبل٘ف الوزي٘سح ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ ًؾْ  ،%15.76رلِ٘ب
رهل خ الوج٘داد ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ ًؾْ  ،%8.02صن رهل خ عول٘خ الزلة٘ؼ ثأُو٘خ ًعج٘خ ًؾْ
 ،%7.31صن رهل خ عول٘خ الزةل٘ن ثٌؾْ  ،%6.3صن رهل خ عول٘خ ردً٘خ الةٌْ ثٌؾْ  ،%5.52صن رهل خ
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العوبد الععْٓ ثٌؾْ ّ ،%4.44أخ٘سأ رهل خ خف الضوبز ثٌؾْ  %2.51هي عوبلٖ الزهبل٘ف
الوزي٘سح.
ّ ٘وب ٗزعلق ثبلزهبلجف الوزي٘سح للجلؼ العهْرٔ ةد ؽزلذ رهل خ عول٘خ عوع الوؾصْل
الوسرجخ األّلٔ هي ث٘ي هلزلف ثٌْد الزهبل٘ف الوزي٘سح ثأُو٘خ ًعج٘خ ثليذ ًؾْ  %15.29هي
عوبلٖ الزهبل٘ف الوزي٘سح ،رلِ٘ب رهل خ العوبد الععْٓ ثٌؾْ  ،%6.12صن رهل خ الوج٘داد ثٌؾْ
 ،%6.09صن رهل خ عول٘خ الزلة٘ؼ ثٌؾْ  ،%5.89صن رهل خ عول٘خ الزةل٘ن ثٌؾْ  ،%5.76صن رهل خ
ردً٘خ الةٌْ ثٌؾْ ّ %4.36أخ٘سأ رهل خ خف الضوبز ثٌؾْ  %2.89هي عوبلٖ الزهبل٘ف الزوي٘سح.
ّ ٘وب ٗزعلق ثزهل خ ًزبط الهل٘لْعسام هي الجلؼ ثعٌ٘خ الدزاظخ ةد ثلغ ؽْالٖ  1.21عٌِ٘ب للجلؼ
الجلدٓ ّؽْالٖ  1.55عٌِ٘ب للجلؼ العهْرٔ٘ ّ .وب ٗزعلق ثزهبل٘ف ًزبط الجلؼ علٔ هعزْٓ ال ئبد
العوسٗخ ثعٌ٘خ الدزاظخ بًخ ٗزعؼ هي عدّل ( )8أى ال ئخ العوسٗخ الضبً٘خ ٖ الجلؼ الجلدٓ (أكضس هي
 15ظٌخ) ّالوةدز رهل زِب ال داً٘خ ثؾْالٖ  6520عٌِ٘ب كبًذ أق هي ال ئخ العوسٗخ األّلٔ (أق هي
 15ظٌخ) ثؾْالٖ  ٖ %14ؽ٘ي عبء العهط ٖ الجلؼ العهْرٔ ؽ٘ش كبًذ ال ئخ العوسٗخ األّلٔ
أق ٖ رهل زِب هي ال ئخ الضبً٘خ ثٌؾْ .%4.6
 اىَؤششاد االقزصبدٝخ ىَؾص٘ه اىجيؼ ف ٜاىؼْٞخ:ٗزٌبّل ُرا الغصء الوؤشساد االقزصبدٗخ له هي هزْظػ االًزبع٘خ ،الزهبل٘ف االًزبع٘خ،
اظعبز الج٘ع ،هزْظػ االٗساد الهلٖ ،كب ٖ العبئد ،العبئد علٔ الغٌ٘خ الوعزضوس ٖ ،ال ئبد العوسٗخ
للعٌ٘خ كوب ٗلٖ:
 االّزبعٞخ اىفذاّٞخ:رج٘ي هي الغدّل زقرن( )9اى هزْظرػ االًزبع٘رخ ال داً٘رخ هري ًل٘ر الرجلؼ للصرٌف الجلردٕ قرد
ثليذ ًؾْ  3800كغن  /داى لل ئخ العوسٗخ االّلٖ (اق هي  15عبم ) ًّؾْ  6500كغن داى لل ئرخ
العوسٗخ الضبً٘خ (اكجس هي  15عربم)ً ،ؾرْ  5750كغن /رداى العوربلٔ العٌ٘رخ إ ثز رْق لل ئرخ الضبً٘رخ
علررٖ االّلررٖ ّاعورربلٖ العٌ٘ررخ ثؾررْالٖ  750، 2700كغررن  /ررداى ،روض ر ًؾررْ  %13 ،%71هرري
ًزبع٘خ ك هٌِوب علٖ الزسر٘ت ّقد ٗعصٕ ذلك الٖ اظزةساز اًزبع٘خ ال ئخ الضبً٘خ هي الٌل٘ ّازر بع
اعوبز االشغبز الوٌزغخ ثِب ،أهب الصرٌف ظرهْرٖ ةرد ثلرغ هزْظرػ االًزبع٘رخ ال داً٘رخ لل ئرخ العوسٗرخ
االّلرررٖ ،ال ئرررخ العوسٗرررخ الضبً٘رررخّ ،اعوررربلٖ العٌ٘رررخ ًؾرررْ  4200 ، 5100 ،3600كغن /رررداى علرررٖ
الزسر٘رت،إٔ ثز رْق لل ئررخ الضبً٘رخ علررٖ االّلرٖ ّاعورربلٖ العٌ٘رخ ثؾررْالٖ  900 ،1500كغرن  /ررداى،
روض ًؾْ  %21.43،%41.67هي هزْظطخ اًزبع٘خ ال ئخ االّلٖ ّاعوبلٖ العٌ٘خ علٖ الزسر٘ت.
 اىزنبىٞف االّزبعٞخ:رج٘ي هي الغدّل زقن( )9أى الزهبل٘ف االًزبع٘خ الًزبط ال داى هي ًل٘ الجلؼ للصٌف الجلردٕ
ثليذ أعالُب رٖ ال ئرخ العوسٗرخ االّلرٖ (اقر هري  15عربم ) ؽ٘رش ثليرذ ًؾرْ  7560عٌ٘رخ  /رداى،
ثٌ٘وب كبًذ اق ٖ ال ئخ العوسٗخ الضبً٘خ (اكجس هي  15عربم) ؽ٘رش ثليرذ ًؾرْ  6520عٌ٘رخ /رداى،
ٖ ؽ٘ي ثلغ عولخ رهل خ العٌ٘رخ ًؾرْ  6980عٌ٘خ /رداى ،هورب ٗعٌرٖ ر رْق ال ئرخ العوسٗرخ االّلرٖ رٖ
الزهرربل٘ف االًزبع٘ررخ علررٖ ال ئررخ الضبً٘ررخ ّاعورربلٖ العٌ٘ررخ للصررٌف الجلرردٕ ،إٔ اى ال ئررخ الضبً٘ررخ ؽةةررذ
رٌبقص ٖ رهبل٘ف االًزربط ثٌؾرْ %13.76عري ال ئرخ العوسٗرخ االّلرًّٖ ،ؾرْ %7.67هري اعوربلٖ
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العٌ٘ررخ للصررٌف الجلرردٕ .اهررب الزهرربل٘ف الهل٘ررخ الًزرربط ال ررداى هرري ًل٘ ر الررجلؼ للصررٌف العررهْرٖ ةررد
اًل عذ ٖ ال ئخ العوسٗخ االّلٖ (اقر هري  15عربم ) ؽ٘رش ثليرذ ًؾرْ  6220عٌ٘رخ  /رداىٌٗ ،ورب
كبًذ اعلٔ ٖ ال ئخ العوسٗخ الضبً٘خ (اكجس هري  15عربم) ؽ٘رش ثليرذ ًؾرْ  6520عٌ٘رخ /رداى ،رٖ
ؽرر٘ي ثلررغ عولررخ رهل ررخ العٌ٘ررخ ًؾررْ  6450عٌ٘خ /ررداى ،هوررب ٗعٌررٖ ازر رربع الزهرربل٘ف االًزبع٘ررخ لل ئررخ
العوسٗررخ الضبً٘ررخ عرري ال ئررخ االّلررٖ ّاعورربلٖ العٌ٘ررخ للصررٌف العررهْرٖ ،إٔ اى ال ئررخ االّلررٖ ؽةةررذ
رٌرربقص ررٖ رهرربل٘ف االًزرربط ثٌؾررْ %4.82عرري ال ئررخ العوسٗررخ الضبً٘ررخ ًّ ،ؾررْ %8.12هرري اعورربلٖ
العٌ٘خ للصٌف العهْرٖ.
 سؼش اىجٞغ:ثبظزةساء الج٘بًبد الْازدح ثبلغدّل زقن ( )9رج٘ي اى ظعس ث٘ع الطي للصٌف الجلدٕ ثلغ
ًؾْ 2400، 2600، 2500عٌ٘خ /غي ٖ ال ئخ االّلٖ ّالضبً٘خ ّاعوبلٖ العٌ٘خ علٔ الزسر٘ت .اهب
ظعس ث٘ع الطي للصٌف ظهْرٖ ثلغ ًؾْ 5250،5200،4500عٌ٘خ/غي لل ئخ االّلٖ ّالضبً٘خ
ّاعوبلٖ العٌ٘خ علٔ الزسٗت.
عذٗه سقٌ (ٍ )9ؤششاد اىنفبءح االقزصبدٝخ ىَؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ ثؼْٞخ اىذساسخ ىَ٘سٌ .2017
ًل٘ الجلؼ للصٌف ظهْرٖ
ًل٘ الجلؼ للصٌف الجلدٕ
ال ٌخ
ال ئخ
االعوبلٖ
ال ئخ العوسٗخ ال ٌخ العوسٗخ
العوسٗخ
العوسٗخ
العبم
الوزي٘ساد
عولخ
الضبً٘خ
االّلٖ
الضبً٘خ عولخ العٌ٘خ
االّلٖ
للعٌ٘خ
(اق هي ( 15أكجس هي  15العٌ٘خ
(اق هي (أكجس هي
عبم)
عبم)
 15عبم)  15عبم)
4980 4200
5100
3600
5750
6500
3800
االًزبع٘خ ال داً٘خ (كغن /داى)
5715 6540
6520
6220
6980
6520
7560
الزهبل٘ف االًزبع٘خ (عٌ٘خ /داى)
1.15
1.56
1.28
1.73
1.21
1.00
1.99
رهل خ الهغن هي الجلؼ (عٌ٘خ)
4800 5250
5200
4500
2400
2600
2500
ظعس ث٘ع الطي هي الجلؼ (عٌ٘خ/غي)
23904 22050 26520
16200
13800
16900
9500
االٗساد الهلٖ (عٌ٘خ /داى)
18189 15510 20000
9980
6820
10380
1940
كب ٖ العبئد (عٌ٘خ /داى)
3.65
3.69
3.92
2.77
1.19
1.60
0.51
كب ٖ عبئد الهغن هي الجلؼ(عٌ٘خ /داى)
0.32
0.24
0.31
0.16
0.98
0.16
0.26
عبئد الغٌ٘خ العزضوس
 كب ٖ العبئد (عٌ٘خ /داى) = االٗساد الهلٖ (عٌ٘خ /داى)  -الزهبل٘ف االًزبع٘خ (عٌ٘خ /داى) كب ٖ عبئد الهغن هي الجلؼ (عٌ٘خ /داى) = ظعس ث٘ع الطي هي الجلؼ (عٌ٘خ - )1000/رهل خ الهغن هي الجلؼ (عٌَ٘) عبئد الغٌ٘خ العزضوس = كب ٖ العبئد ال دأً÷ الزهبل٘ف االًزبع٘خ لل داىاىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي اظزوبزح االظزج٘بى للوْظن الصزاعٔ .2017

 االٝشاد اىني:ٜرج٘ي هي الغدّل زقن( )9اى هزْظػ االٗساد الهلٖ هري ًل٘ر الرجلؼ للصرٌف الجلردٕ ثلرغ
ًؾْ  9500عٌ٘خ  /داى لل ئخ العوسٗخ االّلٖ (اقر هري  15عربم ) ًّؾرْ  16900عٌ٘رخ /رداى لل ئرخ
العوسٗخ الضبً٘خ (اكجس هي  15عبم)ً ،ؾْ  13800عٌَ٘ /داى العوبلٔ العٌ٘خ إ ثز رْق لل ئرخ الضبً٘رخ
علٖ االّلٖ ّاعوبلٖ العٌ٘خ ثؾْالٖ  4300، 7400عٌَ٘  /داى ،روضر ًؾرْ %45.26،%77.87
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هي هزْظػ االٗساد الهلٖ ال ئخ االّلٖ ّاعوبلٖ العٌ٘خ علرٖ الزسر٘رت ،أهرب الصرٌف ظرهْرٖ ةرد ثلرغ
هزْظػ االٗساد الهلٖ لل ئخ العوسٗرخ االّلرٖ ،ال ئرخ العوسٗرخ الضبً٘رخّ ،اعوربلٖ العٌ٘رخ ًؾرْ ،16200
 22050 ،26520عٌَ٘ /داى علٖ الزسر٘ت ،إٔ ثز ْق لل ئرخ الضبً٘رخ علرٖ االّلرٖ ّاعوربلٖ العٌ٘رخ
ثؾررْالٖ 10320،5850عٌ٘ررَ  /ررداى ،روض ر ًؾررْ  %36.11،%63.70هرري هزْظررػ اًزبع٘ررخ ال ئررخ
االّلٖ ّاعوبلٖ العٌ٘خ علٖ الزسر٘ت.
 صبف ٜاىؼبئذ اىفذاّ:ٜرجرر٘ي هرري الغرردّل زقررن( )9اى هزْظررػ كررب ٖ العبئررد هرري هؾصررْل ًل٘ر الررجلؼ للصررٌف
الجلدٕ ثلغ ًؾْ  1940عٌ٘خ  /داى لل ئخ العوسٗخ االّلرٖ (اقر هري  15عربم ) ًّؾرْ  10380عٌ٘رخ/
داى لل ئخ العوسٗخ الضبً٘خ (اكجس هي  15عبم)ً ،ؾرْ  6820عٌَ٘ /رداى إ ثز رْق لل ئرخ الضبً٘رخ علرٖ
االّلٖ ّاعوبلٖ العٌ٘خ ثؾْالٖ  4880، 8440عٌ٘خ /داى ،روض ًؾْ  %251.55،%435.05هري
هزْظرطخ كرب ٖ العبئررد ال ئرخ االّلررٖ ّاعوربلٖ العٌ٘ررخ علرٖ الزسر٘رت ،أهررب الصرٌف ظررهْرٖ ةرد ثلررغ
هزْظػ كرب ٖ العبئرد لل ئرخ العوسٗرخ االّلرٖ ،ال ئرخ العوسٗرخ الضبً٘رخّ ،اعوربلٖ العٌ٘رخ ًؾرْ ،9980
 15510 ، 20000عٌَ٘ /داى علٖ الزسر٘رت ،إٔ ثز رْق لل ئرخ الضبً٘رخ علرٖ االّلرٖ ّاعوربلٖ العٌ٘رخ
ثٌؾْ  10020،5530عٌ٘خ /داى ،روض ًؾْ  %55.41،%100.4هي هزْظرطخ عبئرد ال ئرخ االّلرٖ
ّاعوبلٖ العٌ٘خ علٖ الزسر٘ت.
 ػبئذ اىغْٞخ اىَسزضَش:رج٘ي هي الغدّل زقن ( )9اى العبئد علٔ الغٌ٘خ الوعزضوس هي هؾصْل ًل٘ الجلؼ للصٌف
الجلدٕ ثلغ ًؾْ %0.26لل ئخ العوسٗخ االّلٖ (اق هي  15عبم) ًّؾْ  %0.16لل ئخ العوسٗخ الضبً٘خ
(أكجس هي  15عبم)ً ،ؾْ  %0.98العوبلٔ العٌ٘خ ّٗعهط شٗبدح ُرا الوع٘بز ازر بع زثؾ٘خ الغٌَ٘
الوٌ ق ،ازر بع هعبه اله بءح االقزصبدٗخ ،أهب الصٌف ظهْرٖ ةد ثلغ العبئد علٔ الغٌ٘خ الوعزضوس
لل ئخ العوسٗخ االّلٖ ،ال ئخ العوسٗخ الضبً٘خّ ،اعوبلٖ العٌ٘خ ًؾْ  %0.24 ،%0.31 ،%0.16علٔ
الزسر٘ت.
صبىضب :اىزقذٝش االؽصبئ ٚىذٗاه اّزبط اشغبس اىْخٞو ثبىؼْٞخ:
ٗزٌبّل ُرا الغصء هي الجؾش الزةدٗس االؽصبئٖ لدّال االًزبط لوؾصْل ًل٘ الجلؼ الجلدٕ
ّالعهْرٖ ٖ ال ئبد العوسٗخ الولزل خ ّذلك ٖ هسكص كْم أهجْ ثوؾب خ أظْاى كوب ٗلٖ:
 دٗاه اّزبط ٍؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ اىجيذ ٛف ٜاىؼْٞخ: اىفئخ اىؼَشٝخ االٗى( ٜاقو ٍِ  15ػبً):رن رةدٗس دّال اصًزبط لوؾصْل ًل٘ الجلؼ للصٌف الجلدٕ ثبلصْز اصؽصبئ٘خ الولزل خ
ظْاء اللط٘خ أّ اللْغبزٗزو٘خ ّذلك الخز٘بز أ علِب ّالزٖ رز ق هع الوٌطق االقزصبدٕ
ّاصؽصبئٖ ّكبًذ الصْزح اللْغبزٗزو٘خ الوصدّعخ ُٖ اًعجِب ٖ عٌ٘خ الجؾش .ؽ٘ش رْظؼ
العالقخ ث٘ي كو٘خ ًزبط الجلؼ الجلدٕ ُّْ العبه الزبثع ّالعْاه الوؤصسح علٔ اصًزبط ُّٔ العْاه
الوعزةلخ (الو عسح)ّ ،رج٘ي هي الصْزح اللْغبزٗزو٘خ عدّل ( ،)10عْد عالقخ هْعجخ ث٘ي كو٘خ
ًزبط الجلؼ الجلدٕ ّك هي العو الج سٕ ( ،)X1كو٘خ الوج٘داد ( ،) X2كو٘خ العوبد الععْٕ
( ،)X3عدد اشغبز الٌل٘ ( ،)X4إٔ اًَ ثصٗبدح عدد الْؽداد الوعزلدهخ ٔ اصًزبط ثوةداز %1
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هي ك العو الج سٕ ،كو٘خ الوج٘داد ،كو٘خ العوبد الععْٕ ،عدد اشغبز الٌل٘ ٗؤدٓ لٔ شٗبدح
اصًزبط ثٌؾْ  % 0.16،% 0.23،% 0.28،%0.35علٔ الزسر٘ت ّقد رأكدد الوعٌْٗخ
اصؽصبئ٘خ لغو٘ع الوعلوبد الوةدزحّ ،ذلك كوب ٗزعؼ هي الغدّل زقن(٘ ّٗ ،)10س هعبه
الزؾدٗد لٔ أى ًؾْ  %89هي الزي٘ساد الؾبدصخ ٔ كو٘خ اصًزبط رعصٕ لٔ الزي٘س ٔ العٌبكس
الزٖ رعوٌزِب الزةدٗساد العبثةخّٗ ،وهي هي الزةدٗساد العبثةخ الؾصْل علٔ هعبه الوسًّخ
اصعوبل٘خ ّالجبلغ ًؾْ  ُّْ 1.02هب ٗعهط العبئد علٔ الععخ االوزصاٗد إٔ أى اصًزبط ٗغسٓ ٖ
الوسؽلخ األّلٔ هي هساؽ اصًزبط ُّٖ هسؽلخ غ٘س قزصبدٗخ هوب ٗعزلصم رهض٘ف ظزلدام
الودخالد للْكْل ا لٔ الوسؽلخ الضبً٘خ ُّٔ الوسؽلخ االقزصبدٗخ لتًزبط.
عذٗه سقٌ ( )10اىزقذٝش االؽصبئ ٚىذٗاه إّزبط ّخٞو اىجيؼ ثبىؼْٞخ ىَ٘سٌ .2017
الوعبدالد
الج٘بى

F

423** LnŶ=0.19+0.35lnx1+0.28lnx2+0.23lnx3+0.16lnx4
ال ئخ العوسٗخ االّلٖ
ثلدٕ
**)(2.35)* (6.11)** (5.23) ** (4.32 )** 5.04
(اق هي  15عبم)
482** LnŶ=0.25+0.28lnx1+0.29lnx2+0.24lnx3+0.20lnx4
ال ٌخ العوسٗخ الضبً٘خ
**)(3.16)** (8.02)** (6.22) ** (4.88 )** (5.11
(أكجس هي  15عبم)
395** LnŶ=0.11+0.23lnx1+0.22lnx2+0.25lnx3+0.26lnx4
عوبلٔ العٌ٘خ
** )(1.99)* (5.14)** (4.26) ** (5.31 )** (3.91
412** LnŶ=0.27+0.25lnx1+0.26lnx2+0.28lnx3+0.19lnx4
ال ئخ العوسٗخ االّلٖ
ظهْرٖ
**)(2.11)* (4.25)** (3.99) ** (4.35 )** (3.01
(اق هي  15عبم)
296** LnŶ=0.13+0.33lnx1+0.21lnx2+0.20lnx3+0.27lnx4
ال ٌخ العوسٗخ الضبً٘خ
**)(2.11)* (6.01)** (4.21) ** (3.94 )** (3.67
(أكجس هي  15عبم)
264** LnŶ=0.14+0.22lnx1+0.27lnx2+0.15lnx3+0.31lnx4
عوبلٔ العٌ٘خ
**)(2.01* (4.12)** (5.01) ** (5.21 )** (4.01
ؽ٘ش ر ٘س : Ŷالٖ الهو٘خ الزةدٗسٗخ صًزبط الجلؼ ثبلطي =x 1 ،العوبلخ الج سٗخ زع ْٗ /م  =X2كو٘خ الوج٘دادX3 ،
= كو٘خ العوبد الععْٓ م  = X4 ، 3عدد اشغبز الٌل٘  = )( .الة٘وخ الزٖ ث٘ي الةْظ٘ي رعجس عي ق٘وخ  Tالوؾعْثخ،
** هعٌْٗخ عٌد  * ،0.01هعٌْٗخ عٌد 0.05
اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي اظزوبزح االظزج٘بى للوْظن الصزاعٔ .2017

 اىفئخ اىؼَشٝخ اىضبّٞخ (أمجش ٍِ  15ػبً):رج٘ي هي الغدّل زقن ( )10اى الصْزح اللْغبزرو٘خ الوصدّعخ اًعت الصْز الوةدزح هي
ًبؽ٘خ الوٌطق االقزصبدٕ ّاصؽصبئٖ .ؽ٘ش رج٘ي ّعْد عالقخ هْعجخ ث٘ي كو٘خ ًزبط الجلؼ الجلدٕ
ّك هي العو الج سٕ ( ،)X1كو٘خ الوج٘داد ( ،) X2كو٘خ العوبد الععْٕ ( ،)X3عدد اشغبز
الٌل٘ ( ،)X4إٔ اًَ ثصٗبدح عدد الْؽداد الوعزلدهخ ٔ اصًزبط ثوةداز  %1هي ك العو
الج سٕ  ،كو٘خ الوج٘داد ،كو٘خ العوبد الععْٕ ،عدد اشغبز الٌل٘ ٗؤدٓ لٔ شٗبدح اصًزبط
ثٌؾْ  %0.20 ،%0.24 ،% 0.29 ،%0.28علٔ الزسر٘ت ّقد رأكدد الوعٌْٗخ اصؽصبئ٘خ
لغو٘ع الوعلوبد الوةدزح٘ ّٗ ،س هعبه الزؾدٗد لٔ أى ًؾْ  %91هي الزي٘ساد الؾبدصخ ٔ كو٘خ
اصًزبط رعصٕ لٔ الزي٘س ٔ العٌبكس الزٖ رعوٌزِب الزةدٗساد العبثةخّٗ ،وهي هي الزةدٗساد
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العبثةخ الؾصْل علٔ هعبه الوسًّخ اصعوبل٘خ ّالجبلغ ًؾْ  ُّْ 1.01هب ٗعهط العبئد علٔ
الععخ الوزصاٗد إٔ أى اصًزبط ٓ الوسؽلخ األّلٔ غ٘س االقزصبدٗخ.
 اعَبى ٜاىؼْٞخ:رج٘ي هي الغدّل زقن ( )10اى الصْزح اللْغبزرو٘خ الوصدّعخ اًعت الصْز الوةدزح
هي ًبؽ٘خ الوٌطق االقزصبدٕ ّاصؽصبئٖ .ؽ٘ش رج٘ي ّعْد عالقخ هْعجخ ث٘ي كو٘خ ًزبط الجلؼ
الجلدٕ ّك هي العو الج سٕ ( ،)X1كو٘خ الوج٘داد ( ،) X2كو٘خ العوبد الععْٕ ( ،)X3عدد
اشغبز الٌل٘ ( ٕ ،)X4اًَ ثصٗبدح عدد الْؽداد الوعزلدهخ ٔ اصًزبط ثوةداز  %1هي ك العو
الج سٕ ،كو٘خ الوج٘داد ،كو٘خ العوبد الععْٕ ،عدد اشغبز الٌل٘ ٗ ،ؤدٓ لٔ شٗبدح اصًزبط
ثٌؾْ  %0.26، %0.25، %0.22، %0.23علٔ الزسر٘ت ّقد رأكدد الوعٌْٗخ اصؽصبئ٘خ لغو٘ع
الوعلوبد الوةدزح٘ ّٗ ،س هعبه الزؾدٗد لٔ أى ًؾْ  %82هي الزي٘ساد الؾبدصخ ٔ كو٘خ اصًزبط
رعصٕ لٔ الزي٘س ٔ العٌبكس الزٖ رعوٌزِب الزةدٗساد العبثةخّٗ ،وهي هي الزةدٗساد العبثةخ
الؾصْل علٔ هعبه الوسًّخ اصعوبل٘خ ّالجبلغ ًؾْ ُّْ 0.96هب ٗعهط العبئد الوزٌبقص للععخ
أٓ أى اصًزبط ٖ الوسؽلخ الضبً٘خ ُّٔ الوسؽلخ االقزصبدٗخ لتًزبط.
 دٗاه اّزبط ّخٞو اىجيؼ اىسن٘ر ٜف ٜاىؼْٞخ: اىفئخ اىؼَشٝخ االٗى( ٜاقو ٍِ  15ػبً):رن رةدٗس دّال ًزبط ًل٘ الجلؼ العهْرٖ ثبلصْز اصؽصبئ٘خ الولزل خ ظْاء اللط٘خ أّ
اللْغبزٗزو٘ خ ّذلك الخز٘بز أ علِب ّالزٖ رز ق هع الوٌطق االقزصبدٕ ّاصؽصبئٖ ّكبًذ
الصْزح اللْغبزٗزو٘خ الوصدّعخ ُٖ اًعجِب ٖ عٌ٘خ الجؾش .ؽ٘ش رْظؼ العالقخ ث٘ي كو٘خ ًزبط
الجلؼ العهْرٖ ُّْ العبه الزبثع ّالعْاه الوؤصسح علٔ اصًزبط ُّٔ العْاه الوعزةلخ (الو عسح)،
ّرج٘ي هي الصْزح اللْغبزٗزو٘خ عدّل (ّ ،)10عْد عالقخ هْعجخ ث٘ي كو٘خ ًزبط الجلؼ العهْرٖ
ّك هي العو الج سٕ ( ،)X1كو٘خ الوج٘داد ( ،) X2كو٘خ العوبد الععْٕ ( ،)X3عدد اشغبز
الٌل٘ ( ،)X4إٔ اًَ ثصٗبدح عدد الْؽداد الوعزلدهخ ٔ اصًزبط ثوةداز  %1هي ك العو
الج سٕ ،كو٘خ الوج٘داد ،كو٘خ العوبد الععْٕ ،عدد اشغبز الٌل٘ ٗؤدٓ لٔ شٗبدح اصًزبط ثٌؾْ
 %0.19، %0.28، %0.26، %0.25علٔ الزسر٘ت ّقد رأكدد الوعٌْٗخ اصؽصبئ٘خ لغو٘ع
الوعلوبد الوةدزحّ ،ذلك كوب ٗزعؼ هي الغدّل زقن(٘ ّٗ )10س هعبه الزؾدٗد لٔ أى ًؾْ %80
هي الزي٘ساد الؾبدصخ ٔ كو٘خ اصًزبط رعصٕ لٔ الزي٘س ٔ العٌبكس الزٖ رعوٌزِب الزةدٗساد
العبثةخّٗ ،وهي هي الزةدٗساد العبثةخ الؾصْل علٔ هعبه الوسًّخ اصعوبل٘خ ّالجبلغ ًؾْ 0.98
ُّْ هب ٗعهط العبئد علٔ الععخ الوزٌبقص إٔ أى اصًزبط ٖ الوسؽلخ الضبً٘خ االقزصبدٗخ .
 اىفئخ اىؼَشٝخ اىضبّٞخ (أمجش ٍِ  15ػبً):رج٘ي هي الغدّل زقن ( )10اى الصْزح اللْغبزرو٘خ الوصدّعخ اًعت الصْز الوةدزح هي
ًبؽ٘خ الوٌطق االقزصبدٕ ّاصؽصبئٖ .ؽ٘ش رج٘ي ّعْد عالقخ هْعجخ ث٘ي كو٘خ ًزبط الجلؼ
العهْرٖ ّك العو الج سٕ ( ،)X1كو٘خ الوج٘داد ( ،) X2كو٘خ العوبد الععْٕ ( ،)X3عدد
اشغبز الٌل٘ ( ،)X4إٔ اًَ ثصٗبدح عدد الْؽداد الوعزلدهخ ٔ اصًزبط ثوةداز  %1هي ك
العو الج سٕ ،كو٘خ الوج٘داد ،كو٘خ العوبد الععْٕ ،عدد اشغبز الٌل٘ ٗؤدٓ لٔ شٗبدح

22

مجلة العلوم الزراعية والبيئية ،جامعة دمنهور -ج.م.ع.

عدد ( ، )3مجلد ()2018( )17

اصًزبط ثٌؾْ  %0.27 ،%0.20 ،% 0.21 ،%0.33علٔ الزسر٘ت ّقد رأكدد الوعٌْٗخ
اصؽصبئ٘خ لغو٘ع الوعلوبد الوةدزح٘ ّٗ ،س هعبه الزؾدٗد لٔ أى ًؾْ  %0.85هي الزي٘ساد
الؾبدصخ ٔ كو٘خ اصًزبط رعصٕ لٔ الزي٘س ٔ العٌبكس الزٖ رعوٌزِب الزةدٗساد العبثةخّٗ ،وهي
هي الزةدٗساد العبثةخ الؾصْل علٔ هعبه الوسًّخ اصعوبل٘خ ّالجبلغ ًؾْ  ُّْ 1.01هب ٗعهط
العبئد علٔ الععخ الوزصاٗد إٔ أى اصًزبط ٗغسٓ ٖ الوسؽلخ األّلٔ هي هساؽ اصًزبط ُّٖ
هسؽلخ غ٘س قزصبدٗخ هوب ٗعزلصم رهض٘ف ظزلدام الودخالد للْكْل ا لٔ الوسؽلخ الضبً٘خ ُّٔ
الوسؽلخ االقزصبدٗخ لتًزبط.
 اعَبى ٜاىؼْٞخ:رج٘ي هي الغدّل زقن ( )10اى الصْزح اللْغبزرو٘خ الوصدّعخ اًعت الصْزالوةدزح هي
ًبؽ٘خ الوٌطق االقزصبدٕ ّاصؽصبئٖ .ؽ٘ش رج٘ي ّعْد عالقخ هْعجخ ث٘ي كو٘خ ًزبط الجلؼ
العهْرٖ ّك هي العو الج سٕ ( ،)X1كو٘خ الوج٘داد ( ،) X2كو٘خ العوبد الععْٕ (،)X3
عدد اشغبز الٌل٘ ( )X4إٔ اًَ ثصٗبدح عدد الْؽداد الوعزلدهخ ٔ اصًزبط ثوةداز  %1هي ك
العو الج سٕ ،كو٘خ الوج٘داد ،كو٘خ العوبد الععْٕ ،عدد اشغبز الٌل٘ ٗؤدٓ لٔ شٗبدح
اصًزبط ثٌؾْ  %0.31 ،%0.15 ،%0.27 ،%0.22علٔ الزسر٘ت ّقد رأكدد الوعٌْٗخ
اصؽصبئ٘خ لغو٘ع الوعلوبد الوةدزح٘ ّٗ ،س هعبه الزؾدٗد لٔ أى ًؾْ  %78هي الزي٘ساد
الؾب دصخ ٔ كو٘خ اصًزبط رعصٕ لٔ الزي٘س ٔ العٌبكس الزٖ رعوٌزِب الزةدٗساد العبثةخّٗ ،وهي
هي الزةدٗساد العبثةخ الؾصْل علٔ هعبه الوسًّخ اصعوبل٘خ ّالجبلغ ًؾْ  ُّْ 0.95هب ٗعهط
العبئد الوزٌبقص للععخ إٔ أى اصًزبط ٖ الوسؽلخ الضبً٘خ االقزصبدٗخ .
سأثؼب :اىزقذٝش االؽصبئ ٚىذٗاه رنبىٞف أشغبس اىْخٞو ثبىؼْٞخ:
ٗزٌبّل ُرا الغصء هي الجؾش الزةدٗس االؽصبئٖ لدّال الزهبل٘ف ألكٌب العٌ٘خ ُّٖ
الجلدٕ ّالعهْرٖ ٖ ال ئبد العوسٗخ الولزل خ كوب ٗلٖ:
 دٗاه رنبىٞف ّخٞو اىجيؼ اىجيذ ٛف ٜاىؼْٞخ:أههي رةدٗس دّال الزهبل٘ف اصًزبع٘خ للصٌف الجلؼ الجلدٕ ٖ العٌ٘خ ّذلك ثبظزلدام
الزهبل٘ف اصًزبع٘خ كوزي٘س ربثع ،اًزبط ال داى هي الجلؼ ثبلطي كوزي٘س هعزة ّ ،قد رن رةدٗس رلك
الدالخ ٖ الصْزح الزسث٘ع٘خ ألًِب كبًذ األّ ق للوٌطق االقزصبدٕ ّاصؽصبئٖ ّرزٌبظت هع
االًزبط الصزاعٖ ّرن رةدٗس هؤشساد اله بءح اصًزبع٘خ ُّٖ الؾغن األهض لتًزبط الرٕ ٗع ن
السثؼّ ،الؾغن الودًٖ للزهبل٘ف ّذلك هي خالل دالخ الزهبل٘ف الهل٘خ.
 اىفئخ اىؼَشٝخ االٗى( ٜاقو ٍِ  15ػبً):ر ٘س الج٘بًبد الْازدح ثبلغدّل زقن ( )11أى الدالخ الوةدزح هعٌْٗخ ؽصبئ٘بّ ،ر ٘س ق٘وخ
هعبه الزؾدٗد ( )R2لٔ أى ًؾْ  %85هي الزي٘ساد ٖ الزهبل٘ف الهل٘خ ٗسعع لٔ الزي٘٘س ٖ
اًزبط ال داى هي الجلؼ ثبلطيّ ،قد رن رةدٗس ؽغن اصًزبط الرٕ ٗدًٖ هزْظػ الزهبل٘ف لٔ أدًٔ ًةطخ
ّذلك ثوعبّاح دالخ الزهبل٘ف الؾدٗخ هع دالخ الزهبل٘ف الوزْظطخّ ،قد ثلغ ؽغن اصًزبط الرٕ ٗدًٖ
هزْظػ الزهبل٘ف ؽْالٖ  4.2غي ،كوب اههي الؾصْل علٔ ؽغن اصًزبط الرٕ ٗع ن السثؼ ّذلك
عي غسٗق هعبّاح الزهبل٘ف الؾدٗخ ثبصٗساد الؾدٕ ُّْ هزْظػ ظعس ث٘ع الطي هي الجلؼ ٖ
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العٌ٘خّ ،ثإٗغبد الو زةخ األّلٔ لدالخ الزهبل٘ف الهل٘خ أههي الؾصْل علٔ الزهبل٘ف الؾدٗخ ّ ،قد ثلغ
ؽغن اصًزبط الرٕ ٗع ن السثؼ ًؾْ  4.4غيّ ، .ثوةبزًخ اصًزبع٘خ العبئدح ثعٌ٘خ الدزاظخ ّالزٖ
ثليذ  3.8غي /داى ٗزعؼ أًِب دّى الؾغن االهض لتًزبط ّالؾغن الوع ن لتًزبط.
 اىفئخ اىؼَشٝخ اىضبّٞخ (أمجش ٍِ  15ػبً):رج٘ي هي الغدّل زقن ( )11أى الدالخ الوةدزح هعٌْٗخ ؽصبئ٘بّ ،ر ٘س ق٘وخ هعبه الزؾدٗد
( )R2لٔ أى ًؾْ  %87هي الزي٘ساد ٖ الزهبل٘ف الهل٘خ رعصٕ لٔ الزي٘٘س ٖ اًزبط ال داى هي
الجلؼ ثبلطيّ ،قد رن رةدٗس ؽغن اصًزبط ٗدًٖ الزهبل٘ف ّالرٕ ثلغ ًؾْ  6.7غي ،كوب رن رةدٗس ؽغن
اصًزبط الرٕ ٗع ن السثؼ ّالرٕ ثلغ ًؾْ  7.3غيّ ،.ثوةبزًخ اصًزبع٘خ العبئدح ثعٌ٘خ الدزاظخ
ّالزٖ ثليذ  6.5غي /داى ٗزعؼ أًِب دّى الؾغن االهض لتًزبط ّالؾغن الوع ن لتًزبط.
 إعَبى ٜاىؼْٞخ:رج٘ي هي الغدّل زقن ( )11أى الدالخ الوةدزح هعٌْٗخ ؽصبئ٘بّ ،ر ٘س ق٘وخ هعبه الزؾدٗد
( )R2لٔ أى ًؾْ  %78هي الزي٘ساد ٖ الزهبل٘ف الهل٘خ رعصٕ لٔ الزي٘٘س ٖ اًزبط ال داى هي
الجلؼ ثبلطيّ ،قد رن رةدٗس ؽغن اصًزبط الرٕ ٗدًٖ الزهبل٘ف ّالرٕ ثلغ ًؾْ  5.5غي ،كوب رن رةدٗس
ؽغن اصًزبط الرٕ ٗع ن السثؼ ّالرٕ ثلغ ًؾْ  6.1غيّ ،.ثوةبزًخ اصًزبع٘خ العبئدح ثعٌ٘خ الدزاظخ
ّالزٖ ثليذ  5.7غي /داى ٗزعؼ أًِب أكجس هي الؾغن االهض لتًزبط ّدّى الؾغن الوع ن
لتًزبط.
عذٗه سقٌ ( )11اىزقذٝش االؽصبئ ٚىذٗاه رنبىٞف ّخٞو اىجيؼ ىيصْف ِٞٞاىجيذٗ ٛاىسن٘ر ٜثبىؼْٞخ ىَ٘سٌ .2017
R2
F
الوعبدالد
ال ئبد العوسٗخ
الج٘بى
TC=4988-0.56y+285.5y2
ال ئخ العوسٗخ
الجلؼ الجلدٕ
** )(3.64) ** (-4.12)** (5.01
االّلٖ
0.87
**40.69
TC=7989.5-50.3y+180.6y2
ال ئخ العوسٗخ
** )(2.04) * (-4.56)** (5.66
الضبً٘خ
0.78
**39.12
TC=5997.2-3.11y+195.7y2
عوبلٔ العٌ٘خ
** )(3.02) ** (-3.99)** (4.49
0.82
**45.26
TC=6989.2-0.51y+598.3y2
ال ئخ العوسٗخ
الجلؼ
** )(3.01) ** (-6.14)** (7.02
االّلٖ
العهْرٖ
0.79
**48.23
TC=9988.5-0.71y+475.4y2
ال ئخ العوسٗخ
** )(3.11) ** (-5.23)** (4.12
الضبً٘خ
0.72
**38.14
TC=9897.1-0.15y+589.2y2
عوبلٔ العٌ٘خ
** )(2.01) * (-3.05)** (4.06
ؽ٘ش ر ٘س = TC:الزهبل٘ف الهل٘خ الزةدٗسٗخ ثبلغٌ٘خ = Ŷ ،اًزبط ال داى هي الجلؼ ثبلطي = R2 ،هعبه الزؾدٗد
( ) = الة٘وخ الزٖ ث٘ي الةْظ٘ي رعجس عي ق٘وخ  Tالوؾعْثخ
 = Fق٘وخ هعٌْٗخ الٌوْذط،
اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي ث٘بًبد االظزج٘بى للوْظن الصزاعٖ .2017
**35.61
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دٗاه رنبىٞف ّخٞو اىجيؼ اىسن٘ر ٜف ٜاىؼْٞخ:
أههي رةدٗس دّال الزهبل٘ف اصًزبع٘خ لٌل٘ الجلؼ العهْرٖ ٖ العٌ٘خ ّذلك ثبظزلدام
الزهبل٘ف اصًزبع٘خ كوزي٘س ربثع ،اًزبط ال داى هي الجلؼ ثبلطي كوزي٘س هعزة ّ ،قد رن رةدٗس رلك
الدالخ ٖ الصْزح الزسث٘ع٘خ ألًِب كبًذ األّ ق للوٌطق االقزصبدٕ ّاصؽصبئٖ ّرزٌبظت هع
االًزبط الصزاعٖ ّرن رةدٗس هؤشساد اله بءح اصًزبع٘خ ُّٖ الؾغن اصًزبعٖ الرٕ ٗع ن السثؼ،
ّالؾغن األهض لتًزبط الودًٖ للزهبل٘ف ّذلك هي خالل دالخ الزهبل٘ف الهل٘خ.
 اىفئخ اىؼَشٝخ االٗى( ٜاقو ٍِ  15ػبً):ثبظزعساض الج٘بًبد الْازدح ثبلغدّل زقن ( )11أى الدالخ الوةدزح هعٌْٗخ ؽصبئ٘بّ ،ر ٘س
ق٘وخ هعبه الزؾدٗد ( )R2لٔ أى ًؾْ  %82هي الزي٘ساد ٖ الزهبل٘ف الهل٘خ ٗعصٕ لٔ الزي٘٘س
ٖ اًزبط ال داى هي الجلؼ ثبلطيّ ،قد رن رةدٗس ؽغن اصًزبط الرٕ ٗدًٖ هزْظػ الزهبل٘ف لٔ أدًٔ
ًةطخ ّذلك ثوعبّاح دالخ الزهبل٘ف الؾدٗخ هع دالخ الزهبل٘ف الوزْظطخّ ،قد ثلغ ؽغن اصًزبط الرٕ
ٗدًٖ هزْظػ الزهبل٘ف ًؾْ  3.42غي ،كوب اههي الؾصْل علٔ ؽغن اصًزبط الرٕ ٗع ن السثؼ
ّذلك عي غسٗق هعبّاد الزهبل٘ف الؾدٗخ ثبصٗساد الؾدٕ ُّْ هزْظػ ظعس ث٘ع الطي هي الجلؼ
ٖ العٌ٘خّ ،ثإٗغبد الو زةخ األّلٔ لدالخ الزهبل٘ف الهل٘خ أههي الؾصْل علٔ الزهبل٘ف الؾدٗخ ّ ،قد
ثلغ ؽغن اصًزبط الرٕ ٗع ن السثؼ ًؾْ  3.8غيّ ، .ثوةبزًخ اصًزبع٘خ العبئدح ثعٌ٘خ الدزاظخ ّالزٖ
ثليذ  3.6غي /داى ٗزعؼ أًِب أكجس هي الؾغن االهض لتًزبط ّدّى الؾغن الوع ن لتًزبط.
 اىفئخ اىؼَشٝخ اىضبّٞخ (أمجش ٍِ  15ػبً):رج٘ي هي الغدّل زقن ( )11أى الدالخ الوةدزح هعٌْٗخ ؽصبئ٘بّ ،ر ٘س ق٘وخ هعبه الزؾدٗد
( )R2لٔ أى ًؾْ  %79هي الزي٘ساد ٖ الزهبل٘ف الهل٘خ رعصٕ لٔ الزي٘٘س ٖ اًزبط ال داى هي
الجلؼ ثبلطيّ ،قد رن رةدٗس ؽغن اصًزبط ٗدًٖ الزهبل٘ف ّالرٕ ثلغ ًؾْ  4.6غي ،كوب رن رةدٗس ؽغن
اصًزبط الرٕ ٗع ن السثؼ ّالرٕ ثلغ ًؾْ  5.5غيّ ،.ثوةبزًخ اصًزبع٘خ العبئدح ثعٌ٘خ الدزاظخ
ّالزٖ ثليذ  5.1غي /داى ٗزعؼ أًِب أكجس هي الؾغن االهض لتًزبط ّدّى الؾغن الوع ن
لتًزبط.
 إعَبى ٜاىؼْٞخ اىؼْٞخ:رج٘ي هي الغدّل زقن ( )11أى الدالخ الوةدزح هعٌْٗخ ؽصبئ٘بّ ،ر ٘س ق٘وخ هعبه الزؾدٗد
( )R2لٔ أى ًؾْ  %72هي الزي٘ساد ٖ الزهبل٘ف الهل٘خ رعصٕ لٔ الزي٘٘س ٖ اًزبط ال داى هي
الجلؼ ثبلطيّ ،قد رن رةدٗس ؽغن اصًزبط الرٕ ٗدًٖ الزهبل٘ف ّالرٕ ثلغ ًؾْ  4.09غي ،كوب رن
رةدٗس ؽغن اصًزبط الرٕ ٗع ن السثؼ ّالرٕ ثلغ ًؾْ  4.5غيّ ،.ثوةبزًخ اصًزبع٘خ العبئدح ثعٌ٘خ
الدزاظخ ّالزٖ ثليذ  4.2غي /داى ٗزعؼ أًِب أكجس هي الؾغن االهض لتًزبط ّدّى الؾغن
الوع ن لتًزبط.
خبٍسب :اىَسيل اىزس٘ٝق ٜىَؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ ثؼْٞخ اىذساسخ:
ٗزصف الزعْٗق الوؾلٔ للؾبكالد الجعزبً٘خ ٔ عوِْزٗخ هصس العسث٘خ ثص خ عبهخ
ثبلزعة٘دّٗ ،سعع ذلك الًزبط ُرح الؾبكالد ٔ ّؽداد هصزع٘خ ظئ٘لخ الؾغنّ ،عدم روسكص
االًزبط ٔ هٌبغق هعٌ٘خُ ،را ثبالظب خ الٔ روسكص غبلج٘خ هعزِلهٔ ُرح الؾبكالد ٔ الوٌبغق
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الؾعسٗخ الجع٘دح ًعج٘ب عي هٌبغق اصًزبط ،االهس الرٓ ٗعزدعٔ ّعْد ّظطبء هزلصص٘ي ٔ
رعْٗق ُرح العلعّ ،رزعدد الوعبلك الزعْٗة٘خ للؾبكالد الجعزبً٘خّٗ ،عزجس الوعلك الزعْٗةٔ هي
الوٌزظ الٔ الوعزِلك هجبشسح اقصس ّا ع ُرح الوعبلك ٔ ح ال سّ الساٌُخّ ،الٗزجع ُرا
الوعلك الزعْٗةٔ ظْٓ كيبز الوصازع٘ي ،كوب اًَ هي الو بُد اًخ ل٘ط ذّ اُو٘خ كج٘سح ؽبل٘ب
ّٗزجع الوعلك الزعْٗةٔ هي الوٌزظ الٔ الْظ٘ػ صن الٔ الوعزِلك ٔ ؽبلخ هب اذا كبًذ الهو٘خ
الوعْقخ كي٘سح  ،كوب ٗزجع الوعلك الزعْٗةٔ هي الوٌزظ الٔ ربعس الغولخ صن الٔ ربعس الزغصئخ
هجبشسح اّ عي غسٗق عدد هي الْظطبء صن الٔ الوعزِلك ّذلك ٔ ؽبلخ هب اذا كبًذ الهو٘خ
الوعْقخ كج٘سح ًعج٘ب  .كوب ارجع ٔ ال زسح االخ٘سح الوعلك الزعْٗةٔ هي الوٌزظ الٔ الغوع٘خ
االظزِالك٘خ ّهٌِب الٔ هساكصُب السئ٘ع٘خ صن االٔ هغوعبرِب للزغصئخ صن الٔ الوعزِلكُّ ،هرا رزعدد
الوعبلك الزعْٗة٘خ ّرزٌْع ّرغدز االشبزح ٔ ُرا الوغبل الٔ اى الٌ بغ الزعْٗةٔ الصزاعٔ قد
اكزعت ٔ الْقذ الساُي اُو٘خ خبكخ لوْاكجخ االشدٗبد الؾبلٔ ٔ هعدالد الصٗبدح العهبً٘خ زأظ٘ب
ّا ة٘بًّ ،ز٘غخ الزْظعبد العوساً٘خّ ،الصٗبدح الداخل٘خّ ،الزي٘ساد الزٔ ؽدصذ ٔ اذّاق
الوعزِله٘يّ ،هب ٗصبؽت ذلك كلَ هي اشدٗبد الطلت علٔ اللدهبد الزعْٗة٘خ ( .)4، 2لرا ظْ
ٗزٌبّل ُرا الغصء هي الجؾش رعْٗق هؾصْل الجلؼ ثبلعٌ٘خ ؽ٘ش ٗجدء رعْٗق الوؾصْل عٌد
اكزوبل ًعظ الوؾصْل ّٗزن عوع الوؾصْل ثةطع الٌللخ (الةٌْ) هسح ّاؽدح ،لرا ظْ ٗزن دزاظخ
العول٘بد ّالْحبئف الزعْٗة٘خ ّاله بءح الزعْٗة٘خ كوب ٗلٖ:
 األَٕٞخ اىْسجٞخ ىيَسبىل اىزس٘ٝقٞخ اىَزجؼخ ف ٚرس٘ٝق رَ٘س ػْٞخ اىذساسخ.ثبظزعساض الج٘بًبد الْازدح ثبلغدّل زقن ( )12رج٘ي اى ربعس الغولخ ُْ الوع٘طس علٖ
شساء هؾصْل الجلؼ ٖ العٌ٘خ ؽ٘ش ثليذ ُرٍ الٌعجخ ًؾْ  %75هي اعوبلٖ هصازعٖ العٌ٘خ
ٗةْهْى ثبلج٘ع لزبعس الغولخ ّقد ٗهْى زاعع ذلك الٖ الةدزح الوبل٘خ لزبعس الغولخ علٖ الد ع ًةدا
اّهةدزرَ علٖ الزعْٗق اللبزعٖ لزغو٘ع كو٘بد كج٘سح هي الوصازع٘ي ّذلك ؽعت ازاء هصازعٖ
العٌ٘خ ،ؽ٘ش ثليذ ًعج٘خ الجلؼ العهْرٖ ّالجلدٕ الزٖ ٗةْم ث سائِب ربعس الغولخ ًؾْ ،%77.78
 %72.22علٖ الزسر٘ت ،اهب ربعس الزغصئخ ةد ثليذ ًعجزخ شسائَ ًؾْ  %19.44هي عولخ
هصازعٖ العٌ٘خ ،إٔ ًؾْ  %16.67 ،%22.22هي الجلؼ الجلدٕ ّالعهْرٖ علٖ الزسر٘ت ،اهب
الْظطبء ةد كبًذ ًعجزِن ًؾْ  %5.56هي عولخ العٌ٘خ أهب الوعزِله٘ي لن ٗركس إ هي هصازعٖ
العٌ٘خ اًِن ٗةْهْى ث ساء الجلؼ هجبشسح ّاعبثْا قد ٗهْى زاعع الٖ اًز بز الجلؼ ثصْزح كج٘سح ٖ
الوؾب خ.
عذٗه سقٌ ( )12األَٕٞخ اىْسجٞخ ىيَسبىل اىزس٘ٝقخ اىَزجؼخ ف ٜرس٘ٝق رَ٘س ػْٞخ اىذساسخ.
الْظطبء
ربعس الزغصئخ
ربعس الغولخ
ؽغن
الج٘بى
%
الزهسازد
%
الزهسازد
%
العٌ٘خ الزهسازاد
5.56
5
22.22
20
72.22
65
90
الجلدٕ
5.56
5
16.67
15
77.78
70
90
العهْرٖ
5.56
10
19.44
35
75.00
135
180
الغولخ
اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي اظزوبزاد االظزج٘بى ٖ للوْظن الصزاعٖ 2017
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 رخض ِٝصَبس اىجيؼ:رج٘ي هي ازاء رغبز الغولخ اى ًؾْ  %40هي رغبز الغولخ ٗةْهْى ثزلصٗي الضوبز ّٗزن
ث٘عِب ٖ الوْاظن ّعٌد ازر بع االظعبز ،اهب ًؾْ %60هي الزغبز ٗةْهْى ث٘عِب هجبشسح ّذلك
للؾصْل علٔ العْ٘لخ الوبل٘خ هي الج٘ع ّعدم ّعْد هلبشى لدِٗن لزلصٗي الوؾصْلّ ،عدم ّعْد
عجْاد لزلصٗي الوؾصْل ؽ٘ش اى الزلصٗي ٗهْى ٖ الغْاالد ّالزٖ رزعسض ثدّزُب الٖ
الزلف ،ثبصظب خ الٔ ّاللْ هي رةلجبد االظعبز.
 -ر٘صٞف اىَسيل اىزس٘ٝق:ٜ

المنتج
الوسطاء (تاجر القرية)

تاجر الجملة
تسويق

تسويق

تاجر

خارجي

داخلي

التجزئة

مصنع

تصدير

المستهلك
المصدر :جمعت من استمارات اإلستبيان للموسم الزراعي 2017
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 اىز٘صٝغ اىغغشاف ٚىزس٘ٝق ثيؼ ػْٞخ اىذساسخ:ٗزج٘ي هي الغدّل زقن ( )13هي دزاظخ ث٘ع هؾصْل الجلؼ للصٌ ٘ي الجلدٕ ّالعهْرٖ ٖ
عٌ٘خ الجؾش ثوسكص كْم اهجْ اى هزْظػ عولخ الزعْٗق الوؾلٖ داخ الوؾب خ ثلغ ًؾْ %52.78
هي عولخ هصازعٖ العٌ٘خ ّالجبلغ ؽْالٖ  180هصازعّ ،قد عبء الصٌف الجلدٓ ٖ هةدهخ الزعْٗق
الوؾلٖ ثٌؾْ  %66.67هي عولخ هصازعٖ العٌ٘خ ّالجبلغ عددُن ؽْالٖ  90هصازعٗ ،لِ٘ب الصٌف
العهْرٖ ثٌؾْ  %33.33هي عولخ العٌ٘خ ّالجبلغ عددُب ؽْالٖ  90هصازع ،اهب الزعْٗق خبزط
الوؾب خ ةد ثلغ ًؾْ  %38.89هي عولخ العٌ٘خ للصٌ ٘يّ ،قد عبء الجلؼ العهْرٖ ٖ الوةدهخ
ثٌؾْ  %55.56هي عولخ العٌ٘خٗ ،لِ٘ب الصٌف الجلدٕ ثٌؾْ  %27.78هي عولخ العٌ٘خ للجلؼ
العهْرٖ ،أهب هي اشبزّا اى الزعْٗق لدِٗن ٗهْى ث٘ي داخ الوؾب خ ّخبزعِب ةد ثليذ ًعجزِن
ًؾْ %8.33هي عولخ العٌ٘خّ ،عبء الجلؼ العهْرٖ ٖ الوةدهخ ثٌؾْ ٗ ،%11.11لِ٘ب الجلؼ الجلدٕ
ثٌؾْ  %5.56هي عولخ العٌ٘خ.
عذٗه سقٌ ( )13األَٕٞخ اىْسجٞخ ىنَٞخ ثيؼ ػْٞخ اىذساسخ اىَس٘قخ داخو ٍؾبفظخ أس٘اُ ٗخبسعٖب.
داخ ّخبزط الوؾب خ
خبزط الوؾب خ
داخ الوؾب خ
ؽغن
الج٘بى
العٌ٘خ
%
الزهسازد
%
الزهسازد
%
الزهسازد
5.56
5
27.78
25
66.67
60
90
الجلدٕ
45
33.33
35
90
العهْرٖ
70
52.78
95
180
الغولخ
اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي اظزوبزاد االظزج٘بى للوْظن الصزاعٖ .2017

55.56
38.89

10
15

11.11
8.33

 ر٘قٞذ اىزؼبقذ ىجٞغ ٍؾص٘ه ثيؼ ػْٞخ اىذساسخ:ٗزعؼ هي الج٘بًبد الْازدح ثبلغدّل زقن ( )14اى عو٘ع ا ساد العٌ٘خ كبى ٗزن شساء
الوؾصْل ثعد االصوبز ّذلك قد ٗهْى زاعع الٖ عدم ّعْد اّ ظ٘بدح ً بم الزعبقد علٖ ال ساء قج
االصوبزّ ،ثععِن قبل اى الزبعس ٗةْم ث عخ العةد اذا زإٔ اى االصوبز ظع٘ف خالل زسح الٌعظ
لرا الٌٗز س ال ساء قج االصوبزّ ،قد رج٘ي اى ًؾْ  %95.56هي هصازعٖ العٌ٘خ ٗةْهْى ثج٘ع
الوؾصْل ثعد عوع الوؾصْلًّ،ؾْ ٗ %4.44ةْهْى ثج٘ع الوؾصْل قج الغوع ّقد ٗهْى زاعع
ذلك الٖ اى الععس ثعد الغوع ٗهْى اعلٖ هي الععس قج عوع الوؾصْل ّقد رج٘ي هي هصازعٖ
العٌ٘خ اى ال ساء ٗزن ثبلد ع الٌةدٕ ْزا ّالْٗعد د ع ثبلزةع٘ػ.
عذٗه سقٌ ( )14االَٕٞخ اىْسجٞخ ىَ٘قٞذ اىزؼبقذ ىجٞغ ٍؾص٘ه ثيؼ ػْٞخ اىذساسخ.
ال ساء ثعد االصوبز
ال ساء قج االصوبز
ال ساء قج الغوع
ال ساء ثعد الغوع
ؽغن العٌ٘خ
الج٘بى
%
الزهسازد
%
الزهسازد
%
الزهسازد
4.44
4
95.56
86
90
الجلدٕ
4.44
4
95.56
86
90
العهْرٖ
4.44
8
95.56
172
180
الغولخ
اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي اظزوبزاد االظزج٘بى للوْظن الصزاعٖ .2017
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 األػجبء اىَبىٞخ اىزٝ ٜزؾَيٖب ربعش اىغَيخ:رج٘ي هي الغدّل زقن ( )15اى ربعس الغولخ ٗزؾو اعجبء هبل٘خ ثعد شساء الوؾصْل ّ ةد
عبءاد أعجبء الز سٗغ ّالزلصٗي ّالزجل٘س ٖ الوةدهخ ثٌؾْ ٗ ،%90.9لِ٘ب اعجبء الزؾو٘ ّالٌة
ثٌؾْ  ،%85.45الزعجئخ ثٌؾْ ّ ،% 81.82أخ٘سا الزغ ٘ف ٖ الوٌبشس ثٌؾْ .%72.73
عذٗه سقٌ ( )15االػجبء اىَبىٞخ اىزٝ ٜزؾَيٖب ربعش اىغَيخ ثؼذ ششاء اىَؾص٘ه.
الزغ ٘ف ٖ
ؽغن
الزؾو٘ ّالٌة
الزعجئخ
الج٘بى
الوٌبشس
العٌ٘خ
%
عدد
%
عدد
%
عدد
85.45
47
81.82
45
72.73
40
55
الغولخ
اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي اظزوبزاد االظزج٘بى للوْظن الصزاعٖ .2017

الز سٗ غ ّالزلصٗي
ّالزجل٘س
%
عدد
90.9
50

 اىنفبءح اىزس٘ٝقٞخ ىَؾص٘ه اىجيؼ ثبىؼْٞخ:ٗةصد ثبله بءح الزعْٗة٘خ أ ع اللدهبد الزعْٗة٘خ ثأق رهربل٘ف هوهٌرخ ،أّ شٗربدح اللردهبد
ثٌعررجخ أعلررٖ هرري شٗرربدح الزهرربل٘فّٗ ،وهرري الزعج٘ررس عرري اله رربءح ثأرِررب خرربزط قعرروخ الورردخالد علررٔ
الولسعبدّٗ ،عجس عي الودخالد ثزهبل٘ف العٌبكس الداخلخ رٖ العول٘رخ الزعرْٗة٘خ (العور – زاض
الوربل – االدازح)ّٗ ،عجرس عرري الولسعربد ثرردخ الزعرْٗق الٌربرظ هرري زظربء الوعررزِلك عري العررلع
ّاللدهبدّ .رٌةعن اله بءح الزعْٗة٘خ الٖ قعو٘ي ُوب (:)2
 -1اىنفبءح اىزنْ٘ى٘عٞخ:
ُّٖ رِزن ثزؾع٘ي الْظبئ ّالطسق ال ٌ٘خ الالشهخ لل ط رهبل٘ف رأدٗخ اللدهبد الزعْٗة٘خ
ّثدّى االقالل هي هعزْٕ اللدهبدّٗ ،زؾةرق ذلرك عربدح ثدزاظرخ ّهعس رخ أ عر ّظربئ الزصرٌ٘ع
الزعْٗةٖ هي ؽ٘ش رغِ٘ص الوٌزظ ّرعجئزخ ًّةلخ ّرلصٌٗخ ّأعدادٍ ّرجبدلخ رٖ االظرْاق ،كورب ٗزؾةرق
أٗعب ثس ع ك بءح العو ٖ الغِبش الزعْٗةٖ عي غسٗق الزدزٗت.
 -2اىنفبءح اىسؼشٝخ:
ّرِررزن ثزؾعرر٘ي ّرعررِ٘ عول٘رربد رجرربدل العررلع ّرؾدٗررد االظررعبز ررٖ االظررْاقّ ،ثبظررزلدام
ه ِْم اله بءح الزعْٗة٘خ العبثق االشبزح الَ٘ لة٘بض ك بءح رعْٗق هؾصْل الجلؼ ثبلعٌ٘خٗ ،الؽظ هري
الج٘بًبد الْازدح ثبلغدّل زقن ( )16أى هزْظػ اله بءح الزعْٗة٘خ لٌل٘ر الرجلؼ رٖ العٌ٘رخ ةرد ثليرذ
ًؾررْ ،%62.25ؽ٘ررش رساّؽررذ ثرر٘ي ًؾررْ  %60.89،%63.57ررٖ الررجلؼ الجلرردٕ ّالعررهْرٖ علررٔ
الزسر٘ت ُّْ ،هعدل هسر ع ًعج٘ب هب ٗدل علٔ ازر بع اله بءح الزعْٗة٘خ للجلؼ ٖ العٌ٘خ.
عذٗه سقٌ ( :) 16اىزنبىٞف اإلّزبعٞخ ٗاىزس٘ٝقٞخ ٗاىنفبءح اىزس٘ٝقٞخ ىَؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ ثبىؼْٞخ ىَ٘سٌ .2017
اله بءح الزعْٗة٘خ
ظعس
عؾن ظعس الزغصئخ
الزهبل٘ف اصًزبع٘خ الزهبل٘ف الزعْٗة٘خ
الج٘بى
%
غي/عٌ٘خ الغولخ غي/عٌ٘خ
العٌ٘خ
63.57
4000
6980
2400
2400
90
الجلدٕ
60.89
4200
6540
5250
5250
90
العهْرٖ
62.25
4100
6760
3825
3825
180
الوزْظػ
اله بءح الزعْٗة٘خ = ( – 100الزهبل٘ف الزعْٗة٘خ ÷ الزهبل٘ف الزعْٗة٘خ  +الزهبل٘ف االًزبع٘خ) × 100
اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي اظزوبزاد االظزج٘بى للوْظن الصزاعٖ .2017
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سبدسب :إٌٔ اىَشنالد االّزبعٞخ ٗاىزس٘ٝقٞخ ىَؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ ثبىؼْٞخ:
ٗزٌبّل ُرا الغصء أُن الو هالد االًزبع٘خ ّالزعْٗة٘خ لوؾصْل ًل٘ الجلؼ ثبلعٌ٘خ لوْظن
 2017كوب ٗلٖ:
إٌٔ اىَشنالد االّزبعٞخ ىَؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ ثبىؼْٞخ:رج٘ي هي الغدّل زقن ( )17أُن الو هالد االًزبع٘خ لوؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ العٌ٘خ ؽ٘ش
عبءد ٖ هةدهخ رلك الو هالد اًز بز اال بد ّاالهساض الصزاع٘خ ّخبكخ ظْظخ الٌل٘
ثٌؾْ %94.44هي عولخ العٌ٘خ ّالجبلغ ؽْالٖ  180ه سدحٗ ،لِ٘ب عدم رْا س العوبلخ الودزثخ
ثٌؾْٗ ،%72.22لِ٘ب عدم رْا س ال عبئ الغ٘دح ّالوعزودح ّاًز بز االكٌب هغِْلخ الوصدز
ثٌؾْٗ ،%66.67لِ٘ب ازر بع اظعبز هعزلصهبد االًزبط ثٌؾْ ٗ ،%55.56لِ٘ب عدم ّعْد هعبه
هزلصصخ لصزاعخ االًعغخ ثٌؾْٗ ،%50لِ٘ب رعسض الضوبز للزلف ّ ةد كو٘خ كج٘سح عٌد رغ ٘ف
الضوبز ثٌؾْ ٗ ،%47.22لِ٘ب اًل بض الععس الوصزعٔ ثٌؾْ ٗ ،%46.11لِ٘ب عدم ّعْد هصازع
هزلصصخ ٖ اًزبط الزوْز ّاًز بز الوصازع الع ْائ٘خ ثٌؾْ ٗ ،%44.44لِ٘ب عدم ّعْد هلبشى
هغِصح للزلصٗي ثٌؾْٗ ،%41.67لِ٘ب كضسح االشغبز الوعٌخ ثٌؾْٗ ،%38.89لِ٘ب ر ْح الضوبز
عٌد الؾصبد ثعجت ّقْع الضوبزعلٖ االزض هجبشسح ثٌؾْٗ ،%33.33لِ٘ب الزةل٘ن الغبئس ٗؤدٕ
الٖ االكبثخ ثبالهساض ثٌؾْٗ ،%27.78لِ٘ب اًل بض اًزبع٘خ الٌللخ ثٌؾْ ٗ ،%27.22لِ٘ب
اًل بض العبئد هي اًزبط الزوْز ثٌؾْٗ ،%25لِ٘ب ك هي عدم رطج٘ق االظبل٘ت الزهٌْلْع٘خ
الؾدٗضخ ٖ االًزبط ،الز زذ الؾ٘بشٕ لالزاظٖ ،ازر بع هٌعْة الو٘بٍ االزظٖ
ثٌؾْ%13.89،%19.44،%21.67علٖ الزسر٘ت.
 إٌٔ ااىَشنالد اىزس٘ٝقٞخ ىَؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ ثبىؼْٞخ:رج٘ي هي الغدّل زقن ( )18اُن الو هالد الزعْٗة٘خ لوؾصْل ًل٘ الجلؼ ٖ العٌ٘خ ؽ٘ش
عبءد ٖ هةدهخ رلك الو هالد عدم ّعْد هصبًع للزصٌ٘ع ثٌؾْ  %100هي عولخ العٌ٘خ ّالجبلغ
ؽْالٖ  180ه سدح ٗ ،لِ٘ب قلخ اّ ًدزح اللدهبد الزعْٗة٘خ كبللدهبد اللْععز٘خ هض الولبشى
الوغِصح ّغ٘سُب ثٌؾْٗ ،%97.22لِ٘ب ازر بع رهبل٘ف الٌة لٔ أهبكي الج٘ع ثٌؾْٗ ،%91.67لِ٘ب
ازر بع رهل خ العوبلخ ثٌؾْٗ ،%83.33لِ٘ب ازر بع رهبل٘ف الزلصٗي ثٌؾْٗ ،%80.56لِ٘ب اًل بض
اظعبز الج٘ع ثبلٌعجخ للوٌزظ ثٌؾْٗ ،%66.67لِ٘ب عدم رْا س العجْاد الوٌبظجخ لغوع الوؾصْل
ثٌؾْ ٗ ،%52.78لِ٘ب قلخ عْدح الوٌزظ ثٌؾْٗ ،%50لِ٘ب عدم رْا س عوع٘بد هزلصصخ ٖ
رعْٗق هؾصْل ًل٘ الجلؼ ثٌؾْٗ ،%47.22لِ٘ب اًل بض الطلت علٖ هلل بد الٌل٘
ثٌؾْٗ ،%46.11لِ٘ب ازر بع ًعجخ ال بقد للوؾصْل ثٌؾْٗ ،%44.44لِ٘ب ظ٘طسح رغبز الغولخ
علٖ االظْاق ثٌؾْ ٗ ،%42.22لِ٘ب اخزالغ االكٌب ّعدم سشُب ثٌؾْٗ ،%35.56لِ٘ب
اًل بض الطلت علٖ صوبز الجلؼ ثٌؾْ ٗ ،%33.33لِ٘ب هوبغلخ الزغبز ٖ د ع الضوي
ثٌؾْ.%30.56
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عذٗه سقٌ ( )17إٌ اىَشنالد االّزبعٞخ اىز ٜر٘اعٔ ٍضاسػٍ ٜؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ ثبىؼْٞخ ىَ٘سٌ .2017
%
الزهسازد
الو هالد
م
94.44
170
اًز بز اال بد ّاالهساض الصزاع٘خ ّخبكخ ظْظخ الٌل٘ .
1
2

عدم رْا س العوبلخ الودزثخ.

3

عدم رْا س ال عبئ الغ٘دح ّالوعزودح ّاًز بز االكٌب

4

ازر بع اظعبز هعزلصهبد اصًزبط.

100

5

عدم ّعْد هعبه هزلصصخ لصزاعخ االًعغخ.

90

50.00

6

رعسض الضوبز للزلف ّ ةد كو٘خ كج٘سح عٌد رغ ٘ف الضوبز.

85

47.22

7

اًل بض الععس الوصزعٖ.
عدم ّعْد هصازع هزلصصخ ٖ اًزبط الزوْز ّاًز بز الوصازع
الع ْائ٘خ.
عدم ّعْد هلبشى هغِصح للزلصٗي.

83

46.11

80

44.44

75

41.67

10

كضسح االشغبز الوعٌخ.

70

38.89

11

ر ْح الضوبز عٌد الؾصبد ثعجت ّقْع الضوبزعلٖ االزض هجبشسرٌب.

60

33.33

12

الزةل٘ن الغبئس ٗؤدٕ الٖ االكبثخ ثبالهساض.

50

27.78

13

اًل بض اًزبع٘خ الٌللخ.

49

27.22

14

اًل بض العبئد هي اًزبط الزوْز.

45

25.00

15

عدم رطج٘ق االظبل٘ت الزهٌْلْع٘خ الؾدٗضخ ٖ اصًزبط.

39

21.67

16

الز زذ الؾ٘بشٕ لألزاظٖ.

35

19.44

25

13.89

8
9

هغِْلخ الوصدز.

ازر بع هٌعْة الو٘بٍ األزظٖ.
17
اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي اظزوبزاد االظزج٘بى للوْظن الصزاعٖ .2017

130

72.22

120

66.67
55.56

 ٍقزشؽبد اىْٖ٘ض ثبّزبط ٗرس٘ٝق ٍؾص٘ه ّخٞو اىجيؼ: - 1االُزوبم ثبلغْاًت ال ٌ٘خ ّاالًزبع٘خ لٌل٘ الجلؼ.
 - 2االُزوبم ثبللدهبد الزعْٗةخ ّثبلدعبٗخ ّاالعالى للجلؼ.
- 3الزْظع ٔ االظْاق اللبزع٘خ لزصدٗس الجلؼ.
- 4اً بء عِبش رعْٗةٔ ٗلزص ثزعْٗق الجلؼ ٔ اللبزط ّالداخ .
 - 5ظسّزح الزعس علٔ الص بد الزٔ ٗؾزبعِب الوعزِلك ٔ العْق الداخلٔ ّاللبزعٔ.
 - 6خ ط اظعبز هعزلصهبد االًزبط هوب ٗؤدٕ الٖ خ ط رهبل٘ف االًزبط ّالزعْٗق.
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عذٗه سقٌ ( )18إٌ اىَشنالد اىزس٘ٝقٞخ اىز ٜر٘اعٔ ٍضاسػ ٜاىؼْٞخ ىَ٘سٌ .2017
الو هالد
م
عدم ّعْد هصبًع للزصٌ٘ع.
1
قلخ اّ ًدزح اللدهبد الزعْٗة٘خ كبللدهبد اللْععز٘خ هض الولبشى الوغِصح
2
ّغ٘سُب).
ازر بع رهبل٘ف الٌة لٔ أهبكي الج٘ع.
3
ازر بع رهل خ العوبلخ.
4

الزهسازد
180

%
100.00

175

97.22

165

91.67

150

83.33

5

ازر بع رهبل٘ف الزلصٗي.

145

80.56

6

اًل بض اظعبز الج٘ع ثبلٌعجخ للوٌزظ.

120

66.67

7

عدم رْا س العجْاد الوٌبظجخ لغوع الوؾصْل.

95

52.78

8

اًل بض عْدح الوٌزظ.

90

50.00

9

عدم رْا س عوع٘بد هزلصصخ ٖ رعْٗق هؾصْل ًل٘ الجلؼ.

85

47.22

10

اًل بض الطلت علٔ هلل بد الٌل٘ .

83

46.11

11

ازر بع ًعجخ ال بقد للوؾصْل.

80

44.44

12

ظ٘طسح رغبز الغولخ علٔ األظْاق.

76

42.22

ّعدم سشُب.

13

اخزالغ االكٌب

64

35.56

اًل بض الطلت علٔ صوبز الجلؼ.

60

33.33

هوبغلخ الزغبز ٖ د ع الضوي.

14

55

15
اىَصذس :عوعذ ّؽعجذ هي اظزوبزاد االظزج٘بى للوْظن الصزاعٖ .2017

30.56

 – 7رٌو٘خ شزاعخ الٌل٘ ّرطْٗسُب هي خالل الصزاعخ ثبالًعغخ ّاًزبط عبئ خبل٘خ هي
االهساض.
 – 8رْ ٘س الجؾْس ّالدزاظبد الوزلصصخ ّاللبكخ ثٌل٘ الجلؼ.
 - 9ر ع٘ دّز الغوع٘بد اللبكخ ّالزعبًّ٘بد ٘وب ٗزعلق ثزْ ٘س الوعلْهبد ال ٌ٘خ ّالزوْٗ
الالشم صًزبط ّرعْٗق الجلؼ.
 - 10اصُزوبم ثبلغبًت اصزشبدٕ ّالزدزٗجٖ لس ع اله بءح ال ٌ٘خ لوصازعٖ ًل٘ الجلؼ ّهعبعدرِن
ٖ ًزبط هٌزظ ذّ هْاك بد عبل٘خ الغْدح.
 - 11دعن ّر غ٘ع الوؤظعبد الجؾض٘خ للعو علٔ ظزٌجبغ أكٌب عد ٗدح هي الجلؼ رزْا ق هع
هزطلجبد العْق العبلوٖ.
 - 12رطْٗس ّرطِ٘س شجهبد السٕ ّالصس ّالزْظع ٖ ً بء شجهبد الصس الويطٖ.
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 - 13اصُزوبم ثدزاظخ ا ٙبد ّالؾ ساد ّاألهساض الزٖ رص٘ت ًل٘ الجلؼ ّالجؾش عي أ ع
الطسق لعالعِب ٌ٘بً ّ قزصبدٗبً ،هع الزْكَ٘ ثزطج٘ق غسق الوهب ؾخ الوزهبهلخ.
 -14عداد قبعدح ث٘بًبد ّهعلْهبد لتؽصبءاد الصزاع٘خ ثص خ عبهخ ،لٌل٘ الجلؼ ثأكٌب خ
الولزل خ علٔ اى ٗدٗسُب ّٗعو ثِب ثبؽضْى هزلصصْى ثؾ٘ش رعزود ٖ رةبزٗسُب علٔ الج٘بًبد
ال عل٘خ الصؾ٘ؾخ ،كوب رعزود ٖ رةدٗسارِب علٔ الوعبٌٗخ الوجٌ٘خ علٔ أظط ؽصبئ٘خ ّل٘ط علٖ
رةدٗساد شلص٘خ عصا ٘خ..
 – 15ظسّزح االُزوبم ثعول٘بد رصٌ٘ع ّرعجئخ ّريل٘ف صوبز الجلؼ ّالعو علٔ ر غ٘ع االظزضوبز
ٔ ُرا الوغبل ّذلك هي خالل اقبهخ هصبًع لزصٌ٘ع الزوْز ؽزٔ ٗزن االظز بدح هي الوٌزغبد
الضبًْٗخ للٌل٘ .
 – 16اعساء عول٘بد ال سش ّالزجل٘س للضوبز ثبلطسق الصؾ٘ؾخ ّالعلو٘خ.
 – 17رْ ٘س العجْاد الوٌبظجخ لغوع الوؾصْل.
 – 18االُزوبم ثعول٘خ رغ ٘ف الوؾصْل قج الزلصٗي.
 – 19الزْظع اال ةٔ ّذلك ثأظزصالػ ازاظٖ عدٗدح ٖ اظْاى ّشزاعزِب ثبلٌل٘ .
اىَشاعغ:
 -1أشس هؾود أثْ العال ،هٌٖ أؽود ظل٘ن ،دساسخ إقزصبدٝخ رؾيٞيٞخ ىيزَ٘س ف ٜاى٘غِ اىؼشث،ٜ
الوغلخ الوصسٗخ لتقزصبد الصزاعٖ ،الوغلد الضبًٖ ع س ،العدد الضبًٖ.٢٠٠٢.ًْْ٘ٗ ،
ُ-2بًٖ ظع٘د عجد السؽوي ال زلخ ،كوبل ظالهخ عس بد ،دساسخ إقزصبدٝخ إلّزبط ٗإسزٖالك
اىزَ٘س فٍ ٜصش ،هغلخ ؽْل٘بد العلْم الصزاع٘خ ثو زِس ،الوغلد الضبلش ّاللوعْى ،العدد الساثع،
دٗعوجس .٢٠٠٢
 –3زؽبة عط٘خ هؾود ،اقزصبدٝبد إّزبط ّخٞو اىجيؼ فٍ ٜؾبفظخ شَبه سْٞبء ٍقبسّخ ثجؼط
ٍْبغق االساظ ٜاىغذٝذح ،زظبلخ هبععز٘س ،قعن االقزصبد الصزاعٖ ،كل٘خ الصزاعخ ،عبهعخ ع٘ي
شوط2004.،
 -4هٌ وخ األغرٗخ ّالصزاعخ لألهن الوزؾدح (ال بّ) ،شجهخ الوعلْهبد الدّل٘خ (اصًزسًذ).
ّ -5شازح الصزاعخ ّاظزصالػ األزاظٔ ،قطبع ال ئْى االقزصبدٗخ ،اصدازح الوسكصٗخ لالقزصبد
الصزاعّٖ ،ششح االؽصبءاد ،أعداد هلزل خ.
 -6هؾب خ اظْاى ،هدٗسٗخ الصزاعخ ،سغالد إداسح االؽصبء ،ث٘بًبد غ٘س هٌ ْزح.
ّ -7شازح الصزاعخ ّاظزصالػ األزاظٔ ،هسكص الجؾْس الصزاع٘خ ،اصدازح الوسكصٗخ لالزشبد
الصزاعٖ ،صساػخ ٗاّزبط ّخٞو اىجيؼ ً ،سح زقن .1997 ،365
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An economic study for the production and marketing of Date
Palm crop in Aswan Governorate
Dr. Hussein Hassan Aly Adam

Dr. Abd El-Aty Mohammed Mahmoud Ali

Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Aswan University.

Summary:
Date Palm is one of the most important fruit crops that can be
economically exploited for export, manufacturing and increasing income
in production areas in Egypt, The research aims to study the economic and
productivity indicators of date palm crops in Egypt and Aswan
Governorate, production functions, costs, relative importance of cost
items, identification of production and economic efficiency of farmers,
Marketing behavior and marketing services, marketing efficiency,
production and marketing problems facing the producers and marketers of
date crops in Aswan Governorate, it has been shown that the average
cultivated area, the number of productive females, the productivity of the
feddan, production. The total date palm harvest in Aswan Governorate
reached about 12.50 thousand feddans, 1.14 million palms, 90.10
kg/palm, 109.19 thousand tons respectively during the period
(2000/2017). It was also found that the date varieties in Aswan are
distributed among the Scotty, Malakaby, Gandelah, Bartmoda, Al-Baladi
and other varieties, where the average number of trees of these varieties
reached about 128.92, 20.57, 25.10, 21.14, 815.34, 201.10 thousand palm
trees, representing about 10.64%, 1.70%, 2.07%, 1.74%, 67.26% and
16.59% The total number of palm trees in Aswan Governorate is
estimated at 1212.16 thousand palms during the period 2015-2017. The
geographical distribution of the number of date palm trees in Aswan
Governorate The number of productive females reached about 319.45
thousand palm trees, representing about 26.76% of the total number of
productive females in the governorate, which is about 1193.77 thousand
palms during the period 2015-2017. The area cultivated with date palms
reached about 1.79 thousand feddans About 8.83% of the total area
cultivated in the governorate of about 20.3 thousand feddan, feddan
productivity amounted to about 90.33 kg/palm, representing about
104.10% of the average total feddan productivity in the province of about
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90.26 kg / palm, with a total production of about 84.01 thousand tons
representing about 76.68 % of the average total gross production in the
governorate and about 109.57 thousand tons during the period. The center
of Kom Ombo was chosen to conduct a research sample and also to study
the geographic distribution of the most important varieties produced in the
centers of Aswan Governorate. The most important items in the center of
Kom Ombo were my country, which came in the forefront of the
produced varieties with 233.02 thousand palm trees, 74.50% of the total
number of varieties produced in the province of about 312.78 thousand
palms, and then the category of Scotty in the second phase by about 27.07
thousand palms, or about 8.66% of the average total items produced in the
province during the period (2015-2017). The two groups were selected for
the study sample. The sample was divided into two categories. The first
age group included the number of fruit trees less than 15 years. The
second age group had more than 15 years of fruit trees. Production costs,
crop sale price, total revenue, net yield, yield of the invested investor,
relative importance of cost items, production functions and costs for
different age groups. The marketing course of date palm harvest was also
studied in the sample through marketing channels. Where it was found
that the wholesaler is dominant in the purchase of date crops in the
sample, which amounted to about 75% of the total farmers sample, either
the retailer has reached a percentage of purchase about 19.44%, while the
storage of dates, it was found that about 40% 60% are selling directly, the
marketing course is defined, and the sale is either outside or inside the
governorate. The time to buy the dates after the fruit was in the sample.
The wholesaler is responsible for drying the saws, packing, loading,
transport, unloading, storage and evaporation. The marketing efficiency of
date palms in the sample was about 62.25%, ranging from about 63.57%
and 60.89% in the municipal and broccoli dates respectively, a relatively
high rate indicating the high marketing efficiency of the pollen in the
sample.
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