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السراعيح  األراضيعلى  يإنرشار ظاهرج الرع  فيمشكلح ال راظح  لصصًث

ا على الكمياخ صر ظلثًأمما  ،أو الرثوير أو الرعريف ئيالعشواكثيزج   طواء تالثناء ورج ثا

ررفاع مع الخ الفعوج إمن  مما يشيدررفاع أظعارها إالسراعيح ول المنرعح من المؽااي

رقرار ـاإلظو  ئيذاـاألمن الغذؽقيق يح وع م السراعل  لمعظم المؽااي  الغذائيح

 .0202ى عام ـر ؽرـما فيظرراريعيح الرنميح السراعيح إوهذا ما يرنافى مع  ي،اإلقراا 

الشراعيح في ماز  ياألراضي للرعدياخ على إقراا ويهدف هذا الثؽس إلى إظزاء ذؽليل 

الشراعيح في  األراضيومن أهم أطثاب الرعدي على  وذطورها.  هاللرعزف على أهم أطثات

 قز في الزيف.ألفماز الزغثح في تناء منشل من أظل األطزج وسيا ج ؼعم األطزج الزيفيح و

ظاءخ منطقح الوظه الثؽزي في المقام األول على مظروى العمهوريح من ؼيس عد   -

الشراعيح، ذليها منطقح الاعيد، وماز الوططى، شم  األراضينرهاك إالرعدي، وؼاالخ 

 منطقح الوا ي العديد.

 الشراعيح. األراضيمقارنح تؽعم الرعدي على  إسالرهامن الرعدياخ الري ذمد  عد  قليل -

الشراعيح على مظروى العمهوريح  األراضيتلغد قيمح الخظائز الناذعح عن الرعدي على  -

 .الرزذيةمليون ظنيه على  0.6.2و مليار ظنيه 71 إلىفي مؽاصيل الشراء والايف ؼو

 :ويوصي الثؽس تما يلي 

معرمعاخ ؼضزيح ظديدج مليئح تالمزافق والخدماخ الظكنيح  إنشاء علىالعمل  .1

 .والاناعيح للشثاب

 .الشراعيح األراضي علىللمثاني الري ذم تها الرعدي وريح لفااإلسالح  .2

 ماز ،يحقراا اإلالكفاءج  ،ساالخاإل  ،الشراعيح األراضي ،: الرعديتانكهًدث اندان

 وانًشكهت انبذثُت انًقديت

كرفاء الذاذي سيا ج معدالخ اإل إلى 0202عام  ؼرىطرزاذيعيح الشراعح في ماز إذهدف 

ن القطاع الشراعي يعرثز المادر الزئيظي أوؼيس  .من معظم الظلع الغذائيح الضزوريح لالنظان

 من القطاع ن كاًل أشلس العمالح المازيح  يعمل تالقطاع الشراعي، كما  يلان ؼوألروفيز الغذاء، كما 

 كذلكالقطاع الشراعي في ذوفيز الموا  الخام والظلع الشراعيح،  علىالاناعي والرعاري يعرمدان 

هميح والمؽدو يح ورغم هذه األ ،ظنثيحمن العمالخ األظاهم في ذوفيز قدر الاا راخ الشراعيح ذ

ذرعزض لفقد كثيز  األرضن هذه أال إالشراعيح  يحقراا اإلكمور  رئيظي للموار   األرضلمور  

 . (0272)ؼنان األميز،  طرخدام غيز الشراعيإلى اإلطرخدام الشراعي ها وذؽويلها من اإليعلتالرعدي 

 ،و الثناء العشوائيأو الرعزيف أفمنها يكون تالرثويز  ؛الشراعيح األراضي علىوذخرلف صور الرعدي 

تدون سراعح لفرزاخ  األرضذزك مظاؼاخ من  يأ األرضذثويز  إلى ؼيس يلعأ تعض المشارعين

 طرغاللها في أغزاض الثناءا إلطرثعا  هذه المظاؼاخ من الشمام المشروع ذمهيدً إل حطويلح كوطيل

مما يؤ ي  ،ضعاف مظرمزج للطثقح الظطؽيح ترعزيفهاإما الرعزيف هو عملياخ أ . (.027)علي دمحم، 

ا في ؼالح ؼيانً ألها، تل  اإلنراظيحوخفض العدارج  األرضضزار ظظيمح ذرعلق تخاوتح أ إلى

الشراعيح تالثناء ذعرثز  األراضي علىما صورج الرعدي أ . الرعزيف الشائد ياعة إعا ج إطرخدامها
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لري ذواظه الشراعح المازيح ؼيس ذزذثظ ترلثيح ؼاظح ضزوريح لإلنظان وهي من أخطز المشاكل ا

 األراضيالردهور المظرمز لمعدالخ الخاوتح للرزتح في العديد من  ظانة إلىهذا  ،المأكل والمظكن

الوفاء تالمرطلثاخ  علىعوج الغذائيح وعدم القدرج ألفذظاع إمما يهد  ت اليح،الشراعيح  ذاخ العو ج الع

   .الغذائيح المخرلفح المطلوتح

 يشكهت انبذث 

الزغم من  على  ضي الشراعيحرااأل علىنرشار ظاهزج الرعدي إ ذرمصل مشكلح الدراطح في

 األراضيالكصيز من  طراالغالشراعيح، والركلفح المزذفعح إل األراضيمؽدو يح ن ماز ذعاني من أ

كرفاء الذاذي نخفاض معدالخ اإلإنريعح الشيا ج الكثيزج في الظكان و طرهالك الغذاءإرذفاع معدالخ إو

لوؼظ  هذا وقد . عوج الغذائيحألفذظاع إز  منها وألفنخفاض ناية إلكصيز من المنرعاخ الشراعيح و

الذي  مزاأل ،رزج االخيزجألفالشراعيح تاورج غيز مظثوقح في  األراضي علىذشايد ؼاالخ الرعدي 

عوج ألفذظاع إتالشراعيح في فرزج سمنيح قايزج، مما يهد   األراضيا تمظاؼاخ كثيزج من أضز كصيزً 

مع  ىمن الغذائي وهو ما يرنافعدم ذؽقيق األ يلاوسيا ج الععش في المواسنح العامح للدولح وتالر الغذائيح

  .خطظ الرنميح الشراعيح في ماز

 بذثهدف ان

ن الثؽس يهدف تافح إف ،هذه الظاهزج علىا نؽو الرعزف مشكلح الثؽس وطعيً  إلىا طرنا ً إ

 هناكولرؽقيق ذلك  ،الشراعيح في ماز األراضي علىيح لظاهزج الرعدي إقراا  راطح  إلىعامح 

 هداف الهامح منها:عد  من األ

 راظح  الشراعيح تمؽافظاخ العمهوريح، األراضي علىلظاهزج الرعدي  اليالوضع الؽ علىالرعزف 

 -0277 رزج منألفخالل تمؽافظاخ العمهوريح  هميرها النظثيح أوومظاؽرها  يرطورع   ؽاالخ الرع 

 .نرشار هذه الظاهزإ قراا يح المرررثح على إصار اآلا راطح  ،0276

 وياد ز انبُدَدث  سهوب انبذثٍألا

الثؽس  أطلوب الرؽليل الوصفي من خالل شزغ وعزض وذوصيف مشكلح الثؽس  اطرخدم

طلوب األ علىعرما  كما ذم اإل . والوضع الزاهن لهذه المشكلح ومخرلف المرغيزاخ المرعلقح تالثؽس

 وتعض المعا الخ الزياضيح المرعلقح تالثؽس  في المروططاخ الؽظاتيح والنظة المئويحالكمي مرمصاًل 

واعرمد .  الرؽليل الرطويقي للثياناخ DEAPومنها تزنامط  ؼاائيح المخرلفحاإل الثزامططرخدام إت

والعهاس المزكش  األراضي ارج ؼمايح إالثياناخ الصانويح المنشورج وغيز المنشورج  من  علىالثؽس 

تموضوع تؽاز والدراطاخ ذاخ الالح األ تعض ظانة إلى . ؼااء والثنك الدوليللرعثئح العامح واإل

 .الثؽس

 َصدئج انبذث

 .الشراعيح ظزيمح في ؼق الموار  الطثيعيح لماز األراضي علىذعد ظاهزج الرعدي 

 ،صليحؼالرها األ إلىالشراعيح  األرضعا ج إسالح ظميع هذه الرعدياخ وإ علىالزغم من الرشديد  علىو

ن عد  هذه الؽاالخ من الرعدي ماسالد مظرمزج، وهناك  ذفاوخ تين ؼاالخ الرعدي والؽاالخ أال إ

ي عزض للوضع الزاهن للرعدياخ ، وفيما يلمؽافظاخ العمهوريح ىمظرو على إسالرهاالري ذم 

  .0276 إلى 0277رزج من ألفخالل  ساالخ الري ذمدواإل

 انصزاعُت بجًهىزَت ياس انعسبُت األزاضٍ عهًشاالث انىضع انساهٍ نهصعدَدث واإل. 1

سالره إسالره ومالم يرم إالشراعيح وماذم  األراضي علىتيان تالرعدياخ  (7يوضػ العدول )

منذ أن ؼعم الرعدياخ  ؼيس ذثين ،0276/. ؼرىو  0277رزج من ألفالعمهوريح خالل  ىمظرو على
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فدان،   ألف 66627ؼالح ذعدي تمظاؼح تلغد نؽو  ألف 7272ن تلغد نؽو اآل ؼرى 0277عام 

عد  ؼاالخ الرعدي الري ذمد خالل ذلك  يلاإظممن  ٪20,.0نؽو  عد  ؼاالخ الرعدي  علىأوتلغد  

ن عد  أكما يرضػ من هذا العدول  . فدان ألف 72.70تمظاؼح تلغد نؽو  0270رزج في عام ألف

تمظاؼح  ؼالح ألف 026711نؽو  0276/. ؼرى 0277رزج من ألفخالل  إسالرهاالؽاالخ الري ذم 

ساالخ في عام هذه اإل علىأها وكاند يعلسالح الرعدياخ الري ذمد إذم  ،فدان ألف 76122تلغد نؽو 

تينما تلغد المظاؼاخ  . إسالرهاعد  الؽاالخ الري ذم  يلاإظممن  ٪00,70تنظثح تلغد نؽو  0272

 772قانون رقم  علىوالري ؼزر لها مؽاضز تناء  فدان ألف 2820.ن اآل ؼرى إسالرهاالري لم يرم 

المزكشيح لؽمايح  اإل ارجطثقا للرقاريز الري ذادرها  ؼالح ذعدي ألف 7072عد   0228 حلظن

   .األراضي

 

 ىمظرو علىسالره إسالره ومالم يرم إالشراعيح وماذم  األراضي علىتيان تالرعدياخ  .(1جدول )

 .0276/. ؼرىو  0277رزج من ألفخالل  العمهوريح
 : شانصهإيد تى  ددالث انصعدٌ تانسُ

نهًسددد

ث انصٍ 

 إشانصهدتى 

انًسددت 

انصٍ نى 

َصى 

 إشانصهد

 %

نهًسدددث 

انصٍ نى َصى 

 إشانصهد

نعد   : انعد 

انذدالث 

 ٍندجًنإل

نعد   : انعد  انًسددت

انذدالث 

 جًدنٍنإل

 تانًسدد

 : ف

 نهًسددت

 ٍندجًنإل

 ف

2111 08702. 78,60 77100 71,22 78000 6,72 7727 6,81 72217 07,72 

2112 060201 0.,20 72.70 00,70 ..662 72,28 06.. 72,18 70162 02,22 

2113 07.226 02,80 70260 02,22 01882 70,12 0271 70,2. 772.2 00,2. 

2114 020202 02,78 7.702 07,02 17672 0.,78 .0.8 02,2. 2187 72,62 

2115 721082 70,22 2777 70,61 28288 00,70 2286 02,02 .202 8,21 

4/2116 22107 0,02 007. 0,.1 02120 8,68 7272 2,27 82. 7,67 

 722 2820. 722 76122 722 026711 722 66627 722 7272800 جًدنٍاإل

 األراضيالمزكشيح لؽمايح  اإل ارج  - األراضي إطراالغالمادر: ظمعد وؼظثد من وسارج الشراعح و

 .)تياناخ غيز منشورج(

 انصزاعُت بًذدفظدث انجًهىزَت األزاضٍ عهًانىضع انساهٍ نهصعدَدث  . 1.1

تمؽافظاخ  الشراعيح  األراضي علىذطور الوضع للرعدي   (0و 0)يوضػ العدول 

ها تمخرلف مؽافظاخ يعلالرعدي ذم عد  الؽاالخ الري  إظمالين أ ذثين ؼيس ،ظمهوريح ماز العزتيح

 ألف 66620العمهوريح وتمظاؼح تلغد   ىمظرو علىؼالح ذعدي  ألف 7272العمهوريح تلغد نؽو

 . 0276/.شهز  ؼرى 0277رزج من لفافدان خالل 

 ،الوظه الثؽزيتمؽافظاخ  الشراعيح  األراضي علىالرعدياخ  إظمالي( 0يوضػ العدول )

ا رزذية  هذه المؽافظاخ طثقً ل وفقًاوذلك  هذه المؽافظاخ فيوقعد  كثز ؼعم للرعدياخأن  أؼيس ذثين 

مؽافظح  70ؼيس تلغ عد  هذه المؽافظاخ  ،هميح النظثيح لعد  ؼاالخ الرعدي ومظاؼح هذا الرعديلأل

 0060ؼالح ذعدي وتمظاؼح سراعيح  تلغد نؽو  ألف 16082تمروطظ عد  ؼاالخ الرعدي تلغ نؽو 

 .العمهوريح ىمظرو علىالرزذية  على ٪60,60، 62,10وذمصل نؽو  ،فدان ألف

ول من ؼيس عد  ( أن مؽافظح الثؽيزج ظاءخ في المزكش األ0كما يرضػ من العدول )

 ؼالح ذعدي ألف 711,127ؼيس  تلغد نؽو  ،هايؼاالخ الرعدي، ومظاؼح األراضي المرعدي  عل

 ىعلى مظرو ٪72,21، 71,22فدان، ذمصل نؽو  ألف 2,.611 وتمظاؼح سراعيح  تلغد نؽو

القليوتيح والشزقيح والدقهليح وكفز الشيخ و مياط والمنطقح، ذليها مؽافظاخ المنوفيح والغزتيح 

، 70,00، 72,.7، .0,.7، .72,2طماعيليح والظويض  تنؽو  ؼلوان واإل –طكندريح والقاهزج واأل

على ذية على الرزمن عد  ؼاالخ الرعدي  ٪2,227و 1.,2، 2,66، .0,2 ،2.,0 ،7.,8، 2,28

، ..,72هذه المؽافظاخ نؽو  فيها يكما تلغد مظاؼح األراضي الري ذم الرعدي عل .المنطقح ىمظرو
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من مظاؼح   ٪2,16و 2,18، 2,82، 0,21، 01,.، 72,22، 77,78، 77,11، 70,72، 70,27

قل أتينما ظاءخ مؽافظح تورطعيد  ، المنطقح ىعلى مظروعلى الرزذية ها يعل ىاألراضي المرعد

ها كما يرضػ يافظح في الوظه الثؽزي من ؼيس عد  ؼاالخ الرعدي ومظاؼح األراضي المرعدي علمؽ

 .0276ؼرى  0277رزج من لفاخالل  (0)من العدول 

الشراعيح تمؽافظاخ الوظه الثؽزي من  األراضي علىالرعدياخ  إظماليتيان ت .(2جدول )

 .م0276/./72 ؼرىم 02/7/0277
ددالث  عد  انًذدفظت

 انصعدٌ

: 

 نهًُطقت

: 

 نهجًهىزَت

يسددت 

انصعدٌ 

 داٌنفدب

: 

 نهًُطقت

: 

 نهجًهىزَت

يصىسظ 

 انذدنت*

 2,172 1,77 77,78 1.7,07. 8.,72 .72,2 728008 تانًُىفُ

 72.,2 72,76 72,21 2,.611 77,11 71,22 711127 انبذُسة

 7,770 2,80 ..,72 .6222,7 2,06 .0,.7 7.7.22 انغسبُت

 2,226 1,26 70,27 2022,76 2,02 72,.7 7.2.10 انقهُىبُت

 7,272 1,10 70,72 2720,72 8,20 70,00 707068 انشستقُت

 7,022 2.,1 77,11 227,72. 6,26 2,28 22220 اندتقههُت

 7,020 6,10 72,22 22.. 2,20 7.,8 80.88 كفس انشُخ

 7,081 0,10 01,. 7877,70 .0,0 2.,0 00187  يُدط

 0..,7 0,01 0,21 7276,0 7,61 .0,2 02000 سكُدزَتاأل

 7,276 2,21 2,82 082,07 2,00 1.,2 160. سًدعُهُتاإل

 .72,72 8.,2 2,16 000,00 .2,20 2,227 222 انسىَس

 0,271 2,260 2,222 0,77. 2,271 2,202 028 بىزسعُد

-انقدهسة

 دهىاٌ

6212 2,66 2,.. 000,70 2,18 2,.2 7,070 

 جًدنٍاإل

نهىجه 

 انبذسٌ

220266 722 62,1  722 60,60 7,202 

 إجًدنٍ

 انجًهىزَت

7272800   66620,72   7,222 

سالح و اإلأي ؼالح الرعدي أ/ عد  ؼاالخ الرعدي .0ها مضزوب في يعل ىمظاؼح المرعدالمروطظ الؽالح = *

 .تالقيزاط

 األراضيالمزكشيح لؽمايح  اإل ارج - األراضي إطراالغالمادر: ظمعد وؼظثد من وسارج الشراعح و

 .)تياناخ غيز منشورج(

 

الشراعيح  تمؽافظاخ ماز  األراضي علىالرعدياخ  إظمالييوضػ  ( 0العدول )ما أ

وقعد  كثز ؼعم للرعدياخأن  أؼيس ذثين  ،وتاقي مؽافظاخ خارض الوا ي العلياوماز  ىالوطط

هميح النظثيح لعد  ؼاالخ الرعدي ا لألالمؽافظاخ طثقً رزذية هذه ل وفقًاوذلك  ،العلياتمؽافظاخ ماز 

مؽافظاخ  تمروطظ عد  ؼاالخ الرعدي تلغ  2ؼيس تلغ عد  هذه المؽافظاخ  ،ومظاؼح هذا الرعدي

وذمصل نؽو  ،فدان ألف 0608,200ؼالح ذعدي وتمظاؼح سراعيح  تلغد نؽو  ألف 208.6,0نؽو 

ؼيس   ى،ذليها مؽافظاخ ماز الوطط  .العمهوريح ىمظرو علىالرزذية  على ٪72,10و 71,80

ؼالح  ألف  67722,02مؽافظاخ  تمروطظ عد  ؼاالخ الرعدي تلغ نؽو  .تلغ عد  هذه المؽافظاخ 

على الرزذية  ٪76,0و 76,0وذمصل نؽو  ،فدان ألف 0122,2تلغد نؽو  ذعدي وتمظاؼح سراعيح

كثز هذه المؽافظاخ في عد  ؼاالخ الرعدي أوقد طعلد مؽافظح المنيا  . العمهوريح مظروىعلى 

فدان على  .10.وتمظاؼح سراعيح تلغد ؼالح ذعدي  22128ومظاؼح الرعدي والري تلغد نؽو 

 الرزذية. 
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تاقي مؽافظاخ العمهوريح من في الشراعيح  األراضي علىالرعدياخ  إظماليتيان ت .(3جدول ) 

 .م0276/./72 ؼرىم 02/7/0277
ددالث  عد  انًذدفظت انًُطقت

 انصعدٌ

: 

 نهًُطقت

: 

 نهجًهىزَت

يسددت 

انصعدٌ 

 داٌنفدب

: 

 نهًُطقت

: 

 نهجًهىزَت

يصىسظ 

 انذدنت*

ياس 

 ًانىسط

 7,701 1,281 0,22. .10. 6,22 2,10. 22128 انًُُد

بٍُ 

 سىَف

60227 06,7. .,0. 0201,78 00,00 0,12 2,28. 

 7,722 0,27 07,28 0008,1 0,70 72,06 1720. ُىو نفا

 2,880 7,81 77,20 70.8,72 0,02 70,81 002.2 انجُصة

 7,260 76,06 722 72808,21 76,02 722 121..0 ًياس انىسط إجًدنٍ

ياس 

 انعهُد

 2,888 .2,0 01,28 0262,77 6,01 02,16 26017 أسُىط

 7,220 2,62 08,80 0122,70 2,10 00,70 86.10 سىهدج

 7,020 26,. 02,71 0022,77 0,82 07,80 281.6 تقُد

 0,060 0,21 72,21 02.1,76 ..,7 8,21 .0717 تقاساأل

 7,1.2 2,621 0,00 08,76. 2,02 .0,0 6201 سىاٌأ

 7,710 72,10 722 66,..707 71,80 722 062007 انعهُدياس  إجًدنٍ

يذدفظدث 

خدزج 

 انىا ٌ

 7,218 2,006 .81,2 071,76 2,072 88,06 0020 تانُىبدزَ

يسسٍ 

 يطسوح

702 0,.8 2,2286 6,6 0,66 2,2222 7,078 

انىا ٌ 

 انجدَد

12 7,81 2,22.6 0,07 7,02 2,22.8 7,727 

شًدل 

 سُُدء

002 6,02 2,2726 07,77 8,27 2,2071 0,726 

نًذدفظدث  جًدنٍاإل

 خدزج انىا ٌ

0108 722 2,0.1. 0.8,28 722 2,010 7,220 

 7,222   66620,72   7272800 انجًهىزَت إجًدنٍ

سالح و اإلأي ؼالح الرعدي أ/ عد  ؼاالخ الرعدي .0ها مضزوب في يعل ىمظاؼح المرعدال*مروطظ الؽالح = 

 .تالقيزاط

 األراضيالمزكشيح لؽمايح  اإل ارج - األراضي إطراالغالمادر: ظمعد وؼظثد من وسارج الشراعح و

 .تياناخ غيز منشورج()

 مؽافظاخ 0ن عد  المؽافظاخ خارض الوا ي  تلغ نؽو أ أيًضا (0)كما يرضػ من العدول 

ؼالح ذعدي وتمظاؼح سراعيح  تلغد  2,.20تمروطظ عد  ؼاالخ الرعدي تلغ نؽو   ومنطقح واؼدج

وهي ذعرثز  .  العمهوريح ىمظرو علىالرزذية  على ٪7,22و 2,02وذمصل نؽو  ،فدان 60,20نؽو 

لمناطق من كثز هذه اأ النوتاريحمنطقح وقد طعلد  ،قل المؽافظاخ الري ذمد تها ؼاالخ ذعديأمن 

وتمظاؼح سراعيح  ؼالح ذعدي  0020عد  ؼاالخ الرعدي ومظاؼح الرعدي والري تلغد نؽو  ؼيس

 .الرزذية علىفدان  071,76نؽوتلغد 

  بًذدفظدث انجًهىزَت  شانصهدإانىضع انساهٍ نهصعدَدث انصٍ تى . 2.1

ساالذها تمخرلف مؽافظاخ إعد  الؽاالخ الري ذمد  إظمالين أ  (2و .)يوضػ العدول  

العمهوريح وتمظاؼح تلغد   ىمظرو علىؼالح ذعدي مشالح  ألف 026,711 العمهوريح تلغد نؽو

 إظمالي( .يوضػ العدول )ف. 0276/ .شهز  ؼرى 0277رزج من لفافدان خالل  ألف76,122

وترزذية هذه  . تمؽافظاخ الوظه الثؽزي إسالرهاالشراعيح  الري ذم  األراضي علىالرعدياخ 

المشالح في  اخالرعدي هومظاؼح هذ إسالرهاهميح النظثيح لعد  ؼاالخ الرعدي الري ذم ا لألالمؽافظاخ طثقً 

ؼالح ذعدي  ألف 20.,7.2 نؽو  إسالرهاؼيس تلغد عد  ؼاالخ الرعدي الري ذم ، مؽافظح 70

 علىالرزذية  على ٪20,81و 6.,22وذمصل نؽو  ،فدان  .2202,0وتمظاؼح سراعيح  تلغد نؽو 
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سالح إكصز المؽافظاخ الري ذم تها أن مؽافظح  الشزقيح ظاءخ من أكما يرضػ   .العمهوريح ىمظرو

فدان  تنظثح تلغد نؽو  7200,2ؼالح ذعدي وتمظاؼح    0612.ؼيس تلغد نؽو  ،لؽاالخ الرعدي

 يقل المؽافظاخ الرأتينما ظاءخ مؽافظح الظويض من  .  العمهوريح ىمظرو على ٪77,22و 21,.7

قل مظاؼح أ، تينما كاند مؽافظح تورطعيد إسالرهاؼالح ذمد  27ؼيس تلغد نؽو   ،ساالخذمد تها اإل

 .0276 ؼرى 0277رزج من لفاها خالل ذلك يعلسالح الرعدي إفدان ذم  .,02تلغد نؽو 

  

الشراعيح  تمؽافظاخ الوظه  األراضي على إسالرهاالرعدياخ الري ذم  إظماليتيان ت .(4دول )ج

 .م0276/./72 ؼرىم 02/7/0277الثؽزي من 
انذدالث  عد  انًذدفظت

انصٍ تى 

 إشانصهد

 : نهًُطقت :

 نهجًهىزَت

يسددت 

 انصعدٌ

 انًصانت

 داٌنفدب

: 

 نهًُطقت

: 

 نهجًهىزَت

يصىسظ 

 انذدنت*

 0,60 0,60 82,. 7,71.. 7,01 0,17 2.6. تانًُىفُ

 .7,2 6,82 70,10 77.8,72 6,2.0 77,28 71828 انبذُسة

 .7,6 6,27 70,21 7222,00 2,08 72,61 72201 انغسبُت 

 7,272 1,72 70,78 7782,8 2.,2 78,80 08700 انقهُىبُت

 7,260 .77,2 7.,07 7200,2 21,.7 02,00 0612. انشستقُت

 7,12 8.,2 71,62 7282,78 1,07 02,.7 07027 اندتقههُت

 7,82 76,. 1,10 621,76 0,22 2,20 8866 كفس انشُخ

 7,86 7,62 .0,7 080,02 .7,0 2.,0 0660  يُدط

 0,06 7,28 0,68 000,72 2,802 7,60 0..0 سكُدزَتاأل

 7,80 7,08 0,01 .07 2,227 7,82 0878 سًدعُهُتاإل

 .02,6 2,02 2,10 62,77 2,271 .2,20 27 انسىَس

 2,80 2,70 2,00 .,02 2,207 2,267 27 بىزسعُد

 - انقدهسة

 دهىاٌ

.82 2,00 2,760 02,0 2,08 2,72 7,01 

 جًدنٍاإل

نهىجه 

 انبذسٌ

7.2.20 722 22,.6 2202,0. 722 20,81 7,.2 

 إجًدنٍ

 انجًهىزَت

026711   76122,8   7,06 

سالح و اإلأي ؼالح الرعدي أ/ عد  ؼاالخ الرعدي .0ها مضزوب في يعل ىمظاؼح المرعدال*مروطظ الؽالح = 

 .تالقيزاط

 األراضيالمزكشيح لؽمايح  اإل ارج  - األراضي إطراالغالمادر: ظمعد وؼظثد من وسارج الشراعح و

 (.غيز منشورج تياناخ)

تثاقي  إسالرهاالشراعيح  الري ذم  األراضي علىالرعدياخ  إظمالي( 2)يوضػ العدول 

هميح النظثيح لعد  ؼاالخ الرعدي الري ذم لألا مؽافظاخ العمهوريح وترزذية  هذه المؽافظااخ طثقً 

ؼيس تلغد عد  ؼاالخ الرعدي   ى،ومظاؼح هذا الرعدي المشالح في مؽافظاخ ماز الوطط إسالرها

وذمصل نؽو  ،فدان 0.62,20ؼالح ذعدي وتمظاؼح سراعيح  تلغد نؽو   10281نؽو   إسالرهاالري ذم 

ظاءخ من المنيا ن مؽافظح  أكما يرضػ   .العمهوريح ىمظرو علىالرزذية  على ٪02,62و 28,.0

ؼالح ذعدي وتمظاؼح    2.202ؼيس تلغد نؽو  ،سالح لؽاالخ الرعديإكصز المؽافظاخ الري ذم تها أ

كما يرضػ من   .العمهوريح ىمظرو على ٪62,.7و .78,0فدان  تنظثح تلغد نؽو  0.60,72

ؼالح ذعدي  12020نؽو  العليافي مؽافظاخ ماز  إسالرهاؼاالخ الرعدي الري ذم  إظمالين أالعدول 

ؼالح ذعدي  .6.ساله نؽو إما منطقح النوتاريح فقد ذم أ  . فدان  070,12.مشالح وتمظاؼح تلغد نؽو 
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مؽافظاخ خارض الوا ي نؽو الؽاالخ المشالح ت إظماليوتذلك يكون  ، فدان 02,1وتمظاؼح تلغد نؽو 

 .فدان 7,12.ؼالح ذعدي وتمظاؼح تلغد نؽو   226

تاقي مؽافظاخ في الشراعيح  األراضي على إسالرهاالرعدياخ الري ذم  إظماليتيان ت .(5جدول )

 .م0276/./72 ؼرىم 02/7/0277العمهوريح  من 
 عد  انًذدفظت انًُطقت

انذدالث 

انصٍ تى 

 إشانصهد

: 

 نهًُطقت

: 

 نهجًهىزَت

يسددت 

 انصعدٌ

 انًصانت

 داٌنفدب

: 

 نهًُطقت

: 

 نهجًهىزَت

يصىسظ 

 انذدنت*

ياس 

 ًانىسط

 7,22 62,.7 17,22 0.60,72 .78,0 10,206 2.202 انًُُد

بٍُ 

 سىَف

2721 6,220 7,10 062,2 1,20 7,26 7,00 

 7,88 7,22 2,02 .072,7 7,01 26.,2 266. ُىو نفا

 2,22 .0,2 70,01 02,8. .0,6 216,.7 .7218 انجُصة

 7,70 02,62 722 0.62,20 28,.0 722 10281 ًياس انىسط إجًدنٍ

ياس 

 انعهُد

 7,22 6.,2 07,10 272,71 1,22 02,126 02882 أسُىط

 7,07 2,26 02,70 8.8,70 2,61 00,222 76180 سىهدج

 7,20 1,10 02,10 71,.702 6,20 02,782 02.27 تقُد

 0,01 6,62 06,06 7726,76 0,18 72,2.7 77727 تقاساأل

 7,02 2,02 7,71 2,76. 2,081 7,022 8.2 سىاٌأ

 ..,7 .02,7 722 070,12. 00,1 722 12020 انعهُدياس  إجًدنٍ

يذدفظدث 

خدزج 

 انىا ٌ

 7,82 2,07 82,27 02,1 2,721 11,820 .6. تانُىبدزَ

يسسٍ 

 يطسوح

1. 70,.76 2,202 0,72 2,72 2,270 2,12 

انىا ٌ 

 انجدَد

22 2,008 2,72 0,1 8,86 2,200 7,67 

شًدل 

 سُُدء

0 2,220 2,227 2,02 2,.8 2,2270 7,62 

نًذدفظدث  جًدنٍاإل

 خدزج انىا ٌ

226 722 2,027 .7,12 722 2,02 7,68 

 7,06   76122,8   026711 انجًهىزَت إجًدنٍ

سالح و اإلأي ؼالح الرعدي أ/ عد  ؼاالخ الرعدي .0ها مضزوب في يعل ىمظاؼح المرعدال*مروطظ الؽالح = 

 .تالقيزاط

 األراضيالمزكشيح لؽمايح  اإل ارج  - األراضي إطراالغالمادر: ظمعد وؼظثد من وسارج الشراعح و

 .)تياناخ غيز منشورج(

 بًذدفظدث انجًهىزَت  إشانصهدانىضع انساهٍ نهصعدَدث انصٍ نى َصى  .3.1

ساالذها تمخرلف مؽافظاخ إعد  الؽاالخ الري لم يرم  إظمالين أ  (1و 6)يوضػ العدول 

العمهوريح وتمظاؼح تلغد   ىمظرو على إسالرهاؼالح ذعدي لم يرم  ألف 1,.707العمهوريح تلغد نؽو

 .0276/ .شهز  ؼرى 0277رزج من لفافدان خالل  ألف 77,.282.

 إسالرهاالشراعيح  الري لم يرم  األراضي علىالرعدياخ  إظمالي( 6يوضػ العدول )

هميح النظثيح لعد  ؼاالخ الرعدي الري لم ا لألوترزذية  هذه المؽافظاخ طثقً  ،تمؽافظاخ الوظه الثؽزي

ؼالح ذعدي وتمظاؼح   .8.767ؼيس تلغد نؽو  ،مؽافظح 70ومظاؼح هذا الرعدي في  إسالرهايرم 

 ىمظرو علىالرزذية  على ٪66,27و 62,02وذمصل نؽو  ،فدان 00082,08سراعيح تلغد نؽو 

سالح إم تها لم ير كصز المؽافظاخ الري أظاءخ من  الثؽيزج ن مؽافظح  أكما يرضػ    .العمهوريح

فدان  تنظثح  2602,72وتمظاؼح   غيز مشالح ؼالح ذعدي  722820لؽاالخ الرعدي ؼيس تلغد نؽو 

 تورطعيدتينما ظاءخ مؽافظح  . العمهوريح ىمظرو ىعلعلى الرزذية  ٪77,01و 70,76تلغد نؽو 
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مظاؼح ت، إسالرهالم يرم  ؼالح  761ؼيس تلغد نؽو    ،ساالختها اإللم يرم قل المؽافظاخ الرم أمن 

  .0276 ؼرى 0277رزج من لفاها خالل ذلك يعلسالح الرعدي إرم لم ي فدان  00,1تلغد نؽو 

تمؽافظاخ الوظه  الشراعيح األراضي على إسالرهاالرعدياخ الري لم يرم  إظماليتيان ت .(6جدول )

 .م0276/./72 ؼرىم 02/7/0277الثؽزي من 
عد   انًذدفظت

انذدالث 

انصٍ نى َصى 

 إشانصهد

: 

 نهًُطقت

: 

 نهجًهىزَت

يسددت 

غُس  انصعدٌ 

انًصانت 

 داٌنفدب

: 

 نهًُطقت

 %

 نهجًهىزَت

يصىسظ 

 انذدنت*

 2,618 8,60 70,88 022,0. .70,2 78,22 720080 تانًُىفُ

 ..2,8 77,01 76,82 2602,72 70,76 78,22 722820 انبذُسة

 ..7,2 2.,72 76,02 .2.22,7 72,00 27,.7 702.10 انغسبُت 

 2,812 8,02 70,00 776,1. 2,02 70,02 770002 انقهُىبُت

 2,222 2.,6 2,62 0002,72 6,02 2,00 11620 انشستقُت

 7,222 6,80 72,72 0.20 2.,6 .2,0 111.7 اندتقههُت 

 7,007 1,67 77,08 0121,8 .6,7 8,81 1.600 كفس انشُخ

 7,071 0,267 21,. 7201,72 8.,0 0,28 02778  يُدط

 7,0.6 0,017 .0,2 7780,76 7,88 0,17 00122 سكُدزَتاأل

 0,220 2,000 2.,2 766,07 2,76 2,00 ..72 سًدعُهُتاإل

 .1.,70 2,272 2,11 021,70 2,208 .2,22 28. انسىَس

 0,060 2,2.2 2,268 00,1 .2,27 2,272 761 بىزسعُد

 -انقدهسة 

 دهىاٌ

6222 2,10 2,220 021,2 2,20 2,671 7,070 

 جًدنٍاإل

نهىجه 

 انبذسٌ

8.767. 722 62,02 00082,08 722 66,27 2,220 

 إجًدنٍ

 انجًهىزَت

707.622   .282.,77   2,286 

سالح و اإلأي ؼالح الرعدي أ/ عد  ؼاالخ الرعدي .0ها مضزوب في يعل ىمظاؼح المرعدال*مروطظ الؽالح = 

 .تالقيزاط

 األراضيالمزكشيح لؽمايح  اإل ارج  - األراضي إطراالغالمادر: ظمعد وؼظثد من وسارج الشراعح و

 (.)تياناخ غيز منشورج

 

تثاقي  إسالرهاالشراعيح  الري  لم يرم  األراضي علىالرعدياخ  إظمالي( 1)يوضػ العدول 

هميح النظثيح لعد  ؼاالخ الرعدي الري لم يرم ا لألوترزذية هذه المؽافظااخ طثقً   ،مؽافظاخ العمهوريح

ؼيس تلغد   ،العليافي مؽافظاخ ماز  نظثح علىأطعلد  الغيز مشالح اخالرعدي هومظاؼح هذ إسالرها

غيز مشالح وتمظاؼح سراعيح   ؼالح ذعدي 722202نؽو   إسالرها عد  ؼاالخ الرعدي الري لم يرم

 ،العمهوريح مظروى علىالرزذية  على ٪71,82و 76,02وذمصل نؽو  ،فدان 8208,87تلغد نؽو 

ؼالح ذعدي غيز مشالح  712812نؽو إسالرهاتعد  ؼاالخ ذعدي لم يرم  الوططىيليها مؽافظاخ ماز 

 مظروى علىالرزذية  على ٪11,.7و 21,.7 وذمصل نؽو ،فدان 1062,21وتمظاؼح تلغد نؽو 

تعد  ؼاالخ ذعدي لم  ،ذي في النهايح المؽافظاخ خارض الوا ي من ؼيس الرزذيةأشم ذ  . العمهوريح

 2,06فدان وذمصل نؽو  67,.02ؼالح ذعدي غيز مشالح وتمظاؼح تلغد نؽو  07.0نؽو إسالرهايرم 

كصز أظاءخ من  طوهاضن مؽافظح  أكما يرضػ .  العمهوريح مظروى علىالرزذية  على ٪7.,2و

ؼالح ذعدي وتمظاؼح    62627ؼيس تلغد نؽو  لم ذشال خ ذعديماسالد تها ؼاال المؽافظاخ الري

ما منطقح النوتاريح أ  .العمهوريح مظروى على ٪2,82و .2,1فدان  تنظثح تلغد نؽو  02.7,00

  .فدان 787,71ؼالح ذعدي وتمظاؼح تلغد نؽو  0802نؽو  ماسالد تها
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تاقي مؽافظاخ في الشراعيح   األراضي على إسالرهاالرعدياخ الري لم يرم  إظماليتيان ت .(7جدول )

 .م0276/./72 ؼرىم 02/7/0277العمهوريح  من 
انذدالث  عد  انًذدفظت انًُطقت

انصٍ نى َصى 

 إشانصهد

: 

 نهًُطقت

: 

 نهجًهىزَت

يسددت 

 انصعدٌ 

انغُس يصانت 

 داٌأنفب

: 

 نهًُطقت

: 

 نهجًهىزَت

يصىسظ 

 انذدنت*

ياس 

 ًانىسط

 7,72 20,. 02,61 .,0062 0,16 06,10 2618. انًُُد

بٍُ 

 سىَف

2888. 0.,.6 .,82 0061,2 02,11 .,22 2,20. 

 .7,70 2.2,. 01,02 0278,76 0,22 02,07 0281. ُىو أنف

 2,827 7,62 77,76 800,77 7,270 70,22 00007 انجُصة

 7,202 11,.7 722 1062,21 21,.7 722 712812 انىسطًياس  إجًدنٍ

 2,8.0 2,02 02,67 78,..06 6,07 01,81 12080 سُىطأ انعهُدياس 

 7,270 2,82 .00,2 02.7,00 .2,1 02,20 62627 سىهدج

 7,06 201,. 00,26 78,.027 0,72 72,00 08022 تقُد

 .0,7 7,88 72,20 2.2,00 2,866 2,02 72200 تقاساأل

 7,82 2,18 06,. 082 06.,2 0,62 2718 سىاٌأ

 7,28 71,82 722 8208,87 76,02 722 722202 انعهُدياس  إجًدنٍ

يذدفظدث 

خدزج 

 انىا ٌ

 7,20 2,020 .88,2 787,71 .2,00 22,06 0802 تانُىبدزَ

 ًيسس

 يطسوح

26 7,18 2,22.6 0,72 7,2. 2,22607 7,02 

انىا ٌ 

 انجدَد

72 2,.11 2,2270 2,7. 2,268 2,22208 2,00. 

شًدل 

 سُُدء

000 1,08. 2,2727 02,72 2,82 2,2.2 0,28 

نًذدفظدث خدزج  جًدنٍاإل

 انىا ٌ

07.0 722 2,022 02.,67 722 2,.72 7,26 

 2,286   .282.   707.622 انجًهىزَت إجًدنٍ

سالح و اإلأي ؼالح الرعدي أ/ عد  ؼاالخ الرعدي .0ها مضزوب في يعل ىمظاؼح المرعدال*مروطظ الؽالح = 

 تالقيزاط

 األراضيالمزكشيح لؽمايح  اإل ارج  - األراضي إطراالغالمادر: ظمعد وؼظثد من وسارج الشراعح و

 .()تياناخ غيز منشورج

 ًذدصُم انصزاعُت انهى انصزاعُت أل األزاضٍ عهًنهصعدٌ  َتتقصاد اإل اِثدز. 2

الشراعيح من خالل  األراضي علىللرعدي  يحقراا اإل اآلشاريرضمن هذا العشء قياص 

فرزاض إ، واألراضيطرقطاع ظشء الرعدياخ من هذه إنراض المفقو ج نريعح مؽاولح ذقديز كميح وقيمح اإل

 ، العمهوريح مظروى علىهم المؽاصيل الشراعيح الري يرضمنها الرزكية المؽاولي أسراعرها ت

هميرها النظثيح في الرزكية المؽاولي لمظاؼح كل مؽاول في الرزكية المؽاولي أل وفقًاوذلك 

 .0272 – 0277رزج من لفالمروطظ  يعللفا

  انًذدصُم انشصىَت. 1.2
مصل القمػ  اإلطرزاذيعيحمؽاصيل الهم ن المظاؼح المؽاوليح ألأ  (8)يرضػ من العدول 

، .6,8، .6,.0، 0,27، 2.,2.ذمصل نظثح ول الثلدي والثال فالوالشعيز والثزطيم وتنعز الظكز و

فدان  6101,2مظاؼح المؽاصيل الشرويح والري ذثلغ نؽو   إظماليالرزذية من  على ٪1,00و 7,60

 ىالمرعد األراضيوتؽظاب ناية كل مؽاول من مظاؼح   . 0272 - 0277كمروطظ للفرزج 

لنظثح كل مؽاول من المظاؼح الكليح للمؽاصيل الشرويح،  وفقًافدان و ألف 66,62ها والري تلغد على

 877,08.، 7280,08، 226,62.، 86,.761، ..,00202نها تلغد نؽو أيرضػ 
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 ىالمرعد األراضيلهذه المؽاصيل الهامح ت كميح فاقد إظماليت ،الرزذية علىفدان  76.00,76و

طن،    ألف 700,0طن،  ألف 1,2..7ار ب،  ألف 2,..ر ب، أ ألف  782,6قدرخ تنؽو  ها يعل

 ألف 0,.1تلغد نؽو  الفاقدقيمح لهذا  إظماليت ،الرزذية علىطن  ألف 7118,8و طن ألف028,1

ظنيه  ألف 802,6ظنيه،   ألف 068,8ظنيه،  ألف 82,6ظنيه،  ألف 0,.0.ظنيه،  ألف 0,.7ظنيح، 

     .الرزذية لهذه المؽاصيل الهامح على

للمؽاصيل  الفاقدوقيمح  الفاقدها وكميح يعل ىالمرعدناية المؽاول من المظاؼح  .(8)جدول 

 .0272 – 0277رزج من لفاالشرويح لمروطظ 
انًسددت   انًذاىل

 فداٌبدن

 انًسددت :

انًذاىنُت 

يٍ 

انًسددت 

 انًصزوعت

انًسددت 

 يانًصعد

 بدنفداٌ هدُعه

َاُب 

يٍ  انًذاىل

يسددت 

 طٍبدنانصعدٌ 

يصىسظ 

 اإلَصدجُت

 (طٍ/فداٌ)

 انفدتقدكًُت 

 بدنطٍ

سعس 

 انىددة

 بدنجُُت

 انفدتقدتقًُت 

 بدنجُُت

 1.002202,02 22. 782216,00 0,18 ..,00202 66620,72 2.,2. 0008.0 انقًخ

 7.01.106,22 002 207,200.. 2,61 86,.761 66620,72 0,27 762.0 انشعُس

 0.001128,7. 020 1816,0..7 07,10 226,62. 66620,72 .6,8 62.6. بُجس انسكس

 82220.16,6 122 700071,80 7,80 7280,08 66620,72 7,60 ..722 فىل بهدٌ

 068800770,2 222 028620,02 8.,. 877,82. 66620,72 1,00 ..86. بام

 .,802288012 10. 7118188,2 06,62 76.00,76 66620,72 .6,.0 7662 بسسُى

   122018,11 77,22 1120,22 66620,72 77,26 118.6 يخسأخضس 

يذدصُم 

 يخسأ

20.6 2,82 66620,72 202,06 2,72 0.2722,06   

 إجًدنٍ 

 انشصىٌ

6101.2 722       

 األراضيالمزكشيح لؽمايح  اإل ارج  - األراضي إطراالغوسارج الشراعح و  .7 المادر: ظمعد وؼظثد من

 .()تياناخ غيز منشورج

نشزج  - قراا المزكشيح لإل اإل ارج – يحقراا اإلقطاع الشئون   - األراضي إطراالغوسارج الشراعح و .0

 عدا  مرفزقحأ -الشراعي  قراا اإل

 انًذدصُم اناُفُت. 2.2

، األرسمصل  اإلطرزاذيعيحمؽاصيل الهم ن المظاؼح المؽاوليح ألأ  (2)يرضػ من العدول 

ذمصل نظثح  ثطاطضوال قطنال، ظمظمالو اني، الظفول ال، قاة الظكز، الذرج الشاميح، الذرج الزفيعح

مظاؼح  إظماليالرزذية من  على ٪0,00و 0.,2، 2,21، 0,02، 2,7، 2,07، 06,2، 07,6

وتؽظاب  . 0272 – 0277فدان كمروطظ للفرزج  6222,7والري ذثلغ نؽو  الايفيح المؽاصيل 

لنظثح  وفقًافدان و ألف 66,62ها والري تلغد يعل ىالمرعد األراضيناية كل مؽاول من مظاؼح 

، 0,2، 71,6، .,.7نها تلغد نؽو أ، يرضػ الايفيحكل مؽاول من المظاؼح الكليح للمؽاصيل 

كميح فاقد لهذه المؽاصيل الهامح  إظماليت ،الرزذية علىفدان  ألف  7,2و 0,6، 2,62، 7,2، .,0

، ار ب ألف 722,1ار ب،  ألف .,000، طن ألف  06,8ا  قدرخ تنؽو يهعل ىالمرعد األراضيت

  طن ألف 872,2و قنطار ألف 62,8ر ب، أ ألف 01,0، ر بأ ألف .,27طن،  ألف 0021,6

 ألف 286,0ظنيه،  ألف 20,.6ظنيح،  ألف 8.,1تلغد نؽو  الفاقدقيمح لهذا  إظماليالرزذية ت على

الرزذية لهذه  على ظنيه ألف 622,2و ظنيه ألف 60,2ظنيه،   ألف .,.2ظنيه،  ألف 7,6.ظنيه، 

     .المؽاصيل الهامح
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للمؽاصيل  الفاقدوقيمح  الفاقدها وكميح يعل ىناية المؽاول من المظاؼح المرعد .(9)جدول 

 .0272 – 0277رزج من لفالمروطظ  الايفيح
 انًسددت انًذاىل

 بدنفداٌ

انًسددت  :

انًذاىنُت 

يٍ 

انًسددت 

 انًصزوعت

انًسددت 

 يانًصعد

 هدُعه

 بدنفداٌ

َاُب 

انًذاىل 

يٍ يسددت 

انصعدٌ 

 طٍبدن

يصىسظ 

 اإلَصدجُت

طٍ/ )

 (فداٌ

 انفدتقدكًُت 

 بدنطٍ

سعس 

 انىددة

 بدنجُُت

 انفدتقدتقًُت 

 تبدنجُُ

 2027.2227 7218 061270,7 27,. ..,70..7 66620,72 07,60 7.26,6 األزش

ذزة 

 شديُت

7102,. 06,.2 66620,72 71601,10 0,02 000.06,7 002 1.8.11.1 

ذزة 

 زفُعت

0.2,1 2,07 66620,72 02.0,72 0,06 722622 .02 6.202228 

تقاب 

 انسكس

002,0 2,26 66620,72 0010,28 .8,70 002160. 021,2 2860.1227 

فىل 

 سى اٍَ

7.0,0 0,02 66620,72 7.68,02 7,01 27027,60 .22 .726.282 

 2.010212 7.62 010.7,72 2,26 6.2,20 66620,72 2,21 60 سًسى

 .6081.20 .720 62821,28 2,27 0622,11 66620,72 0.,2 020,0 تقطٍ

 622212882 .82 .,872822 .70,0 7.82,22 66620,72 0,00 2,..7 بطدطس

خضس 

 أخسي

801,6 70,88 66620,72 8280,02 72,27 122.22,7   

يذدصُم 

 أخسي

222,. 72,02 66620,72 72722,76 8,.8 262.62,6   

 إجًدنٍ 

 اناُفٍ

6222,7 722 66620,72      

 األراضيالمزكشيح لؽمايح  اإل ارج  - األراضي إطراالغوسارج الشراعح و . 7المادر: ظمعد وؼظثد من 

 .) تياناخ غيز منشورج(

نشزج  – قراا المزكشيح لإل اإل ارج – يحقراا اإلقطاع الشئون  - األراضي إطراالغوسارج الشراعح و .0

 .عدا  مرفزقحأ –الشراعي  قراا اإل

جىة انغرائُت نفا عهً هى انًذدصُم انصزاعُتانصزاعُت أل األزاضٍ عهًنهصعدٌ  َتتقصاد اإل اِثدز. 3

  وانًُصاٌ انصجدزٌ
ما هذا العشء فيرناول ذقديز الكميح والقيمح الممكن فقدها في ؼالح سراعح كل المظاؼح أ 

ول الثلدي لفاوالري ذرمصل في القمػ و ،في ماز اإلطرزاذيعيحهم المؽاصيل أؼد أها تيعل ىالمرعد

عوج الغذائيح والميشان الرعاري لفا علىشز ذلك أوالذرج الشاميح وقاة الظكز وتنعز الظكز وتيان 

 نراض الؽيوانيهم مؽاصيل اإلأعرثاره من إالثزطيم ت علىكما اشرملد هذه المعموعح  . المازي

طرثدال كل المظاؼح إنه لو ذم أ (72)ؼيس يرضػ من تياناخ العدول  .(0270)الظعدني وآخزون، 

نراض الكلي الممكن الؽاول العمهوريح تالقمػ لثلغد كميح وقيمح اإل مظروى علىها  يعل ىالمرعد

ر بأ ألف 7072,2 يلاه من هذه المظاؼح من القمػ ؼويعل
7
ن أيمكن  . مليون ظنيه 81,2.تقيمح  

 أخزىطن، ومن ناؼيح  ألف  6866,61عوج القمؽيح والثالغح نؽو لفافي الؽد من  ذظاهم هذه الكميح

لمروطظ  ٪2.,7مليون ظنيه تنظثح  00,87الثالغ نؽو  ن ذخفض  الععش في الميشان الرعاريأيمكن 

 .0272 -0277رزج لفا

                                                           
1
 141كيلو جرام، أردب الذرة الشامية يزن  155كيلو جرام، أردب الفول البلدي  151أردب القمح يزن  

 كيلو جرام.
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هم المؽاصيل الغذائيح على اآلشار اإلقراا يح  للرعدي على األراضي الشراعيح أل .(11جدول )

 .0272-0277لفعوج الغذائيح والميشان الرعاري الشراعي كمروطظ للفرزج ا

يسددت  انًذاىل

انصعدٌ 

 بدنفداٌ

انكًُت 

 انًقدزة

 بدنطٍ

انقًُت 

انًقدزة 

 بأنف جُُه

نفجىة ا

 انغرائُت 

 أنف طٍ

انعجص 

 انصجدزٌ

 بدنًهُىٌ جُُه

: يٍ 

انعجص 

 انصجدزٌ

 2.,7 00872822 6866,61 0,..812. 7072,867 66620,72 انقًخ

 2,10 00872822 02. .,.00108 220,077 66620,72 أنفىل

انرزة 

 انشديُت

66620,72 71.8,27 622.20,2 .200,00 00872822 0,70 

تقاب 

 انسكس

66620,72 7622,62 660816,. 161,27 00872822 0,20 

بُجس 

 انسكس

66620,72 622,8. 012201,8 161,27 00872822 2,82 

 0,62 00872822  820762,8 0700,220 66620,72 انبسسُى

اإل ارج المزكشيح لؽمايح األراضي   -المادر: ظمعد وؼظثد من وسارج الشراعح وإطراالغ األراضي 

 .)تياناخ غيز منشورج(

 .الغذائيتياناخ الرعارج الخارظيح والميشان  –ؼااء العهاس المزكشي للرعثئح العامح واإل .0

 

 ول الثلديلفاتالعمهوريح  مظروى علىها  يعل ىطرثدال كل المظاؼح المرعدإكما انه لو ذم 

 لىاؼو ول الثلديلفامن هذه المظاؼح من  يهعلنراض الكلي الممكن الؽاول لثلغد كميح وقيمح اإل

 وللفان ذظاهم هذه الكميح  في الؽد من نقص أيمكن  . مليون ظنيه 001,0 تقيمح ار ب ألف 220,07

ن ذخفض  الععش في الميشان أيمكن  أخزىومن ناؼيح  .  طن ألف  02.المنرط والثالغح نؽو 

في ؼين لو .   0272 -0277رزج لفالمروطظ  ٪2,10مليون ظنيه تنظثح  00,87الرعاري الثالغ نؽو 

نراض لثلغد كميح وقيمح اإل  العمهوريح مظروى على ذرج شاميحها كلها يعل ىذم سراعح المظاؼح المرعد

 تقيمح ر بأ ألف 71.8,27 يلامن هذه المظاؼح من الذرج الشاميح ؼويه علالكلي الممكن الؽاول 

ن ذظاهم هذه الكميح  في الؽد من نقص الذرج الشاميح المنرعح والثالغح أمليون ظنيه، يمكن  .,622

ن ذخفض  الععش في الميشان الرعاري الثالغ نؽو أيمكن  أخزىومن ناؼيح  . مليون طن  2,.نؽو 

 .0272 -0277رزج لفالمروطظ  ٪0,07مليون ظنيه تنظثح  00,87

نه يعو  في أؼيس  ،ها تقاة الظكزيعل ىنه لو ذم سراعح ناف المظاؼح المرعدأما أ  

، لثلغد كميح الناف الصاني يشرع تثنعز الظكز في تاقي مؽافظاخ الوظه الثؽزيومؽافظاخ الاعيد 

ه من هذه المظاؼح من المؽاولين قاة الظكز وتنعز يعلنراض الكلي الممكن الؽاول وقيمح اإل

مليون  660,8  تقيمح ؼوالي الرزذية،  علىطن  ألف 622,8و طن ألف 7622,1 لىاالظكز ؼو

ن ذظاهم هذه الكميح  في الؽد من نقص كمياخ الظكز والثالغح نؽو أمليون ظنيه، يمكن 012,2و ظنيه 

 00,87ن ذخفض  الععش في الميشان الرعاري الثالغ نؽو أيمكن  أخزىطن، ومن ناؼيح  ألف  161

كما .  0272 -0277رزج لفاالرزذية للمؽاولين لمروطظ  على ٪2,82و 0,20مليون ظنيه تنظثح 

 حن ذظاهم  هذه الكميح المنرعأها كلها تالثزطيم يمكن يعل ىالمرعد نه يمكن من خالل سراعح المظاؼحأ

ظنيه  في ذوفيز مليون  820,0 لىاطن، وذثلغ قيمرها المقدرج ؼو ألف 0700,2والري ذقدر تنؽو 

ومن ناؼيح  ،نراضعوج في اإللفالثان المطلوتح في الظوق المؽلي وذغطي ؼعم كمياخ اللؽوم واأل

  ٪0,6مليون ظنيه تنظثح  00,87يمكن ان ذخفف  الععش في الميشان الرعاري الثالغ نؽو  أخزى

 .0272 -0277رزج لفالمروطظ 
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 وفقًد اإلسصساتُجُتهى انًذدصُم أَصدج إهد فٍ ُعه ةانًعصد األزاضٍسصخداو إل اإلَصدجُتانكفدءة . 4

 نًذدفظدث انجًهىزَت

الري ذظرخدم لقياص  الرطويقي للثياناخ كأؼد طزق الثزمعح الخطيح منهط الرؽليلطرخدام إت

الكفاءج الؽدو ي لمعموعح من الوؼداخ  ىيعا  منؽنكنموذض رياضي ال معلمي إل اإلنراظيحالكفاءج 

وهو منهط ذشخياي نظثي ال يضمن كفاءج الوؼدج مؽل القياص  ،قياص أ اءهاوالمرشاتهح  اإلنراظيح

من خالل  اإلنراظيحكما يظرخدم لقياص الكفاءج  . كفاءذها مقارنح تالمعموعح مؽل الدراطح ىولكن مد

الكفاءج  مظروى، تغيح ذؽديد مصل لمعموعح مدخالخ ومخزظاخ ذاخ وؼداخ مرماشلحذؽديد المشيط األ

ولهذا ذم  . (.022)عثد العال وشاهين،  خزىمعموعح الوؼداخ األ إلىنيح النظثيح لكل وؼدج لفا

ها وذؽويلها يعلعرداء الري ذم اإل األراضيلهذه  اإلنراظيحالكفاءج  علىللرعزف  طرخدام هذا الرؽليلإ

هميح أ علىراضي طكنيح، وذلك تهدف الراكيد أ إلى اإلطرزاذيعيحنراض المؽاصيل من نشاط سراعي إل

 علىويعرمد الرؽليل هنا  .  الهامح اإلطرزاذيعيحلهذه المؽاصيل  اإلنراظيحوكفاءذها  األراضيهذه 

 األراضي، ومظاؼح اإلطرزاذيعيحالمنشرعح تهذه المؽاصيل  األرضالمدخالخ في صورج مظاؼح 

   .دان تالطنلفانراظيح إي أها في هذه المؽافظاخ والمخزظاخ في صورج فيشيقيح يعلالري ذم الرعدي 

 ىراضي المعردلأل اإلطرزاذيعيحهم المؽاصيل أطرخدام إكفاءج  ) 77) يوضػ ظدولو

 .ول الثلدي والذرج الشاميح وقاة الظكز وتنعز الظكزلفاها تمؽافظاخ العمهوريح وهي القمػ وعلى

ي أ 2,8 -7ها ذزاوؼد تين يعل ىالمرعد األراضيلهذه  اإلنراظيحن الكفاءج أؼيس ذثين من العدول 

 .وخارض الوا ي العلياوماز  الوططى من الوظه الثؽزي وماز في كاًل   اإلنراظيحمزذفعح الكفاءج 

لمؽاصيل في كصيز من المؽافظاخ تين الكفاءج المروططح والكفاءج  رظح الكفاءج لخرلفد إتينما 

نه يمكن الروطع في سراعح المؽاصيل ذاخ الكفاءج المزذفعح  أمن النرائط  أيًضاويرضػ  . المنخفضح

نراظيح مروططح ومنخفضح  لهذه إوالري طعلد كفاءج  خزىفي هذه المؽافظاخ مقارنح تالمؽافظاخ األ

في تعض مؽافظاخ  علىأنراض مؽاول قاة الظكز قد ظاءخ إن كفاءج أوتالزغم من  . المؽاصيل

رذفاع ا إلطرصناء ذلك من الرؽليل نظزً إنه يمكن أال إ ،الوظه الثؽزي مقارنح تمؽافظاخ الوظه القثلي

ظانة  إلىنواذط سراعح هذا المؽاول،  علىدان تالوظه القثلي وكذلك لوظو  كياناخ قائمح لفا نراظيحإ

   .ؼزارج مزذفعح كما في صعيد ماز إلىانه مؽاول مداري يؽراض 

 ذخرلف في  رظح راضي منرعح فعاًل أها هي يعل ىالمرعد األراضين أونظرنرط من ذلك 

ويعة  الشراعيح األراضيهميح هذه أ على، مما يدل اإلطرزاذيعيحنراض هذه المؽاصيل الكفاءج إل

 .هايعلالؽفاظ 

ي شكل أالشراعيح ت األراضي علىنه التد من الؽد من ظاهزج الرعدي أنخلص مما طثق 

لهذه  اإلنراظيح علىوالمؽافظح  ،من الرعدي الظافز األراضيهذه  حنرمكن من ؼماي ؼرىشكال من األ

الميشان الغذائي والرعاري الشراعي لعمهوريح ماز  علىشكال الري ذؤشز تكافح األ األراضي

 األراضي علىلؽد من ظاهزج الرعدي لالظهيز الاؽزاوي  ذعميز ذفعيل  ور إلىضافح تاإل  .العزتيح

المظرالؽح  األراضيطزاف المؽافظاخ وسيا ج مظاؼاخ أالشراعيح وذلك تالروطع العمزاني في 

 22. نشاء  إف الدولح اطرهدإ الزغم من علىو . من الغذائيالذاخ في ذؽقيق األ علىعرما  لشيا ج اإل

 علىقزيح  ذعرمد  708منها   0277 ؼرى 0226رزج من لفاقزيح ظديدج في الظهيز الاؽزاوي خالل 

النشاط  علىقزيح ظديدج ذعرمد  060و نشطح الخدميح والرانيع الشراعيخدماخ الرعدين واأل

قزيح فقظ  01هو  0272 ؼرىالظهيز الاؽزاوي  ىن ما ذم ذنفيذه من قزألوؼظ نه أال إ ،الشراعي

في  ىهذه القز ءنشاإعدم  أيًضاكما لوؼظ   . في الظهيز الاؽزاوي ءهنشاإمن المظرهدف  ٪2ي أ

وعدم الشراعيح  األراضي علىرعدي ا للذعزضً ماكن كصز األأ ذعرثزمؽافظاخ الوظه الثؽزي والري 

   .النظثيح لظاهزج الرعدي ما تين الوظه الثؽزي والقثليهميح مزاعاج األ

ين لفاالمخ علىكصز ظديح ورفع الغزاماخ المقدرج ألذلك التد من ذفعيل القوانين تشكل  -

لركون را عح  7280يعاريح لفدان القمػ كما كان في قانون ضعف القيمح اإل 022لركون 

  .الشراعيح األراضي علىح للؽد من ظاهزج الرعدي اليكصز فعأو
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هذه  علىقيمد أح والري لفاعدم الظماغ تروصيل المزافق المخرلفح لهذه المثاني المخ -

 .الشراعيح األراضي

في الظهيز الاؽزاوي لمؽافظاخ الوظه الثؽزي للؽد من  جظديد ىنشاء قزإ علىالعمل  -

عمل قامح، والماكن لإلأالشراعيح تؽعح الظكن وعدم ذوافز  األراضي علىمشكلح الرعدي 

 .في المناطق العديدج العمل علىذشعيع المشارعين والشثاب  على

  
 .ها تمؽافظاخ العمهوريحيعل ىراضي المعردهم المؽاصيل اإلطرزاذيعيح لألأطرخدام إكفاءج  .(11جدول )

يذدفظدث يصىسطت انكفدءة  1,8 -1يذدفظدث يستفعت انكفدءة  انًُطقت انًذاىل

1,79- 1,6 

يذدفظدث يُخفضت 

 -1,59انكثدفت 

1,3  

 انقًخ

 الوظه الثؽزي

 -الدقهليــح  -كفز الشـيخ   -الغزتيـــح   -الثؽــيزج -األطكندريح

-الظــويض  -تور طـعيد -اإلطماعيليح –الشــزقيح  - ميـــاط

 القاهـــزج -القليوتيــح -المنوفيــح

  

   المنيــــا -ألفيـــوم -تنى طويف -العيـــشج ماز الوططى

   أطـــوان-األقاـــــز-قنـــــا -طـــوهاض -أطيوط ايماز العل

  خارض الوا ي
-مطـــزوغ -الوا ى العديد

 النوتاريــح
 شمال طيناء

نفىل ا

 انبهدٌ

 الوظه الثؽزي
 - ميـــاط -الدقهليــح -كفز الشـيخ-الغزتيـــح-الثؽــيزج -األطكندريح

 المنوفيــح-الظــويض -تور طـعيد -اإلطماعيليح-حالشــزقي
  

  ألفيوم -تني طويف المنيا -العيشج  ماز الوططى

  أطـــوان -قنـــــا األقاـــــز-طـــوهاض -أطيوط ماز العليا

 شمال طيناء ظنوب طيناء النوتاريــح-مطـــزوغ -الوا ى العديد خارض الوا ي

بُجس 

 انسكس

 القليوتيح -المنوفيح  -الدقهليح-الغزتيح الوظه الثؽزي

 - ميـــاط -كفز الشيخ 

تور  -اإلطماعيليح -الشــزقيح

 طـعيد

 الثؽيزج-طكندريحاأل

  لفيـــوما -تنى طويف-العيـــشج المنيا ماز الوططى

   أطيوط ماز العليا

 النوتاريح  شمال طيناء-الوا ي العديد خارض الوا ي

 انبسسُى

 الوظه الثؽزي
 -الشــزقيح - ميـــاط -الدقهليــح -كفز الشـيخ -الغزتيـــح -الثؽــيزج

 القاهـــزج -القليوتيــح-اإلطماعيليح
  المنوفيح-تورطعيد-طكندريحاأل

  المنيا -ألفيوم تنى طـويف -العيـــشج ماز الوططى

 طوانأ-قازاأل قنـــــا -طـــوهاض-أطيوط  ماز العليا

 شمال طيناء-مطزوغ النوتاريح خارض الوا ي
الوا ي العديد  

 ظنوب طيناء

انرزة 

 انشديُت

 الوظه الثؽزي
الشــزقيح  - ميـــاط -الدقهليــح  -كفز الشـيخ   -الغزتيـــح   -الثؽــيزج

 القاهزج -القليوتيح –المنوفيح  -اإلطماعيليح –
  الظويض-تورطعيد-طكندريحاأل

  المنيــــا -ألفيـــوم -طويف يتن العيشج ماز الوططى

 طوهاض -أطيوط   ماز العليا
 -األقاـــز-قنـــــا

 أطـــوان

 شمال طيناء الوا ي العديد-غمطزو النوتاريح -ظنوب طيناء  خارض الوا ي

تقاب 

 انسكس

 الوظه الثؽزي
 -لدقهليـــــــحا-كفزالشـــيخ-الغزتيــــــــح-الثؽــــــــيزج -األطــكندريح

 القليوتيــح القاهـــــــــزج-الظــويض-الشــزقيح- ميـــــــــاط
  

  لفيوما المنيا -تنى طـويف-العيـــشج ماز الوططى

  أطيوط أطـــوان-زاألقاـــ-قنـــــا-طوهاض ايماز العل

 النوتاريح   خارض الوا ي

 .DEAPطرخدام الرؽليل الرطويقي للثياناخ إئط ذؽليل الثياناخ مؽل الدراطح تالمادر: ظمعد من نرا
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 عــــــــــــــــانًزاج

كيش زالشراعيح مع الر األراضي علىيح للرعدي إقراا  راطح   (.0272) ميزؼنان عثد المعيد األ

 ،عيحرالشز اللثؽوالمعلح المازيح    ،قراا معهد تؽوز اإل  .مؽافظح االطماعيليح على

20 (0). 

اا يح  ـقرإلالكفاءج اإلنراعيح وا (..022)شاهين طعيد مؽم  فوسي و لالعا ؽما ج عث  الؽمي  عث 

  .(0) 02معلح علوم المناورج الشراعيح  . الثلػـل لنخي

للرع ياخ على األرض السراعيح  ليوالمظرقث ليالوضع الؽا (..027)على إثراهيم مؽم   

   ..027 مارص –السراعى قراا  إلمعه  ثؽوز ا .المواعهح(ل وظث -اآلصار  -ابـ)األظث

ح ـظرخ ام ثعض المخلفاخ السراعيإل يقراا إلالعائ  ا  (.0270) ماطفى مؽم  الظع نى  وأخرون

ريح ــالمعلح الما .الثؽيرج ني فيح كأعالف غير رقلي يح على اإلنراض الؽيواــلنثاريا

 (.00) .ي، ـــا  السراعــقرالإل

        http://www.albankaldawli.orgشثكح المعلوماخ الدوليح   علىموقع الثنك الدولي 

    http://www.capmas.gov.eg       ؼااء         موقع العهاس المزكشي للرعثئح العامح واإل

 تياناخ غيز منشورج  - األراضيالمزكشيح لؽمايح  اإل ارج  - األراضي إطراالغوسارج الشراعح و

 – قراا المزكشيح لإل اإل ارج - يحقراا اإلقطاع الشئون  - األراضي إطراالغوسارج الشراعح و

 عدا  مرفزقحأ –الشراعي  قراا نشزج اإل

، معلض 0202طرزاذيعيح الرنميح الشراعيح المظردامح إ - األراضي إطراالغوسارج الشراعح و

 .م0222يز الثؽوز الشراعيح والرنميح ، ينا
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THE ECONOMIC IMPACT ENCROACHMENT ON 

AGRICULTURAL LAND IN EGYPT 

Sherine F. Mansour  
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Matareya, Cairo, Egypt 
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This research aims to make an economic analysis of the 

encroachments on agricultural land in Egypt to identify the most important 

figures and causes of infringement on agricultural land. Of the most 

important reasons for infringing on agricultural land in Egypt, came the 

desire to build a house for the family and the increase of the rural family and 

poverty in the countryside,  

1- The region of lower Egypt came in the first place at the level of the 

Republic in terms of the number of cases of infringement and the area of 

agricultural land infringed upon, followed by the region of Upper Egypt, and 

Central Egypt, then the New Valley area.  

2- The little amount of the removed infringements compared to the amount 

of encroachment on agricultural land. 

3- The value of losses as a result of encroachment on agricultural land at the 

level of the Republic in the winter and summer crops amounted about 1,71 

billion pounds and 246,9 million pounds, respectively. 

The research recommends the following: 

1- Paying due care to the establishment of new urban communities full of 

residential and industrial facilities and services for young people.  

2- The immediate removal of the entire building without resorting to the 

prosecution or the judiciary. 

Keywords: encroachment, agricultural land, removals, economic efficiency, 

Egypt  
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