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 هقذهـة : 

تعتبرررس محافظررررة الرررُادي الجديررررد احررردي محافظرررراو الحررردَد الصررررحساَية الُاعررررد  

فرري مصررس العسبيررةت حيررا تةررل محافظررة الررُادي الجديررد فرري الجررص  الجىررُبي ال سبرري مرره 

ا  ال سبيرررةت َيحررردٌا مررره ال رررس  مصرررس العسبيرررةت َتمترررد ارررس  َادي الىيررر  فررري الصرررحس
محافظرررراو الصررررعيد النمررررطت المىيررررات أظرررريُ،ت ظررررٌُاجت قىررررات أظررررُانت َمرررره ال ررررمال 

محافظرررة محرررسَا َالُاحررراو البحسيرررة ح التابعرررة لمحافظرررة الجيرررص    َمررره ال رررس  ليبيرررات 

ألررر   444..َمررره الجىرررُ  العرررُدانت َتبلرررل معررراحة محافظرررة الرررُادي الجديرررد حرررُالي 
% مررره المعررراحة اليليرررة فررري مصرررست َيبلررر  عررردد  44..ل حرررُالي كيلرررُ مترررس مسبرررل تعررراد

% مررره عررردد ظررريان الجمٍُزيرررة  4486ألررر  وعرررمة تملررر  حرررُالي  8.642ظرررياوٍا حرررُالي 

 ت َتبلرررر  اليلافرررة العرررياوية بالمحافظررررة  84.2ألرررر  وعرررمة عرررا  2.688َالبرررال  حرررُالي 

اللررة مرره برريه كيلررُ متررس مسبررلت َقررد احتلرر  المحافظررة المستبررة الل 8442ليرر   44.حررُالي 
محافظررررراو الحررررردَد الصرررررحساَية مررررره حيرررررا المعررررراحة المحصرررررُلية َقيمرررررة اإلوتررررراج 

الصزاعررري َقيمرررة معرررتلصماو االوتررراج الصزاعررري َقيمرررة الررردا  الصزاعررر ت َحجرررم العمالرررة 

 6422244.ألرررر  فرررردان  28486.الصزاعيررررة علرررري التستيررررب بمتُظررررحاو بل رررر  حررررُالي 
ألررر  عامرررر  علرررري  6486جىيررررًت ألرررر   68444...ألرررر  جىيرررًت  88844..ألررر  جىيررررًت 

  14   ح 84.2 – 8444التستيب َذلك كمتُظط للفتس  ح 

َت رررتم  محافظرررة الرررُادي الجديرررد علررري ثررري  مساكرررص ز يعرررية علررري  ررري  ظلعرررلة 
كيلرررُ مترررس ٌَررري مىنف ررراو  244 -844متعسجرررة تبعرررد عررره َادي الىيررر  اسبرررا  بمعرررافة 

ٌُل مررره المحافظرررة حررررُالي َتبلرررر  معررراحة الجرررص  المرررر ت النازجرررة َالداالرررة َالفسافرررس 

% مررره اجمرررالي معررراحة المحافظرررة  حيرررا  442كيلرررُ مترررس مسبرررل يملررر  حرررُالي  84844.

% َأزاضررري شزاعيرررة تبلررر   846ي تت رررمه مىرررا،ق م ٌُلرررة بالعررريان بىعررربة تبلررر  حرررُال
َتعتبررررس الصزاعررررة بمحافظررررة الررررُادي الجديررررد و ررررا،ا  اقتصرررراديا  ٌامررررا  ت % 8846ي حررررُال

التحررررردياو ي للتُظرررررل الصزاعررررري فررررري التحررررردي بمعىررررر للعررررريان مرررررل َجرررررُد امياويررررراو

صرررعُباو أَ ي فيبرررد مررره َجرررُد بررردا   أي تُاجرررً العمررر  الصزاعررري َالصرررعُباو التررر
كمررررا تعتبررررس الميرررراي الجُفيررررة ٌرررري المصرررردز الس يعرررري للميرررراي ت م رررراك  تُاجررررً العمرررر 

َال ررررك أن اأزاضرررري المُجررررُد  علرررري امتررررداد محافظررررة الررررُادي الجديررررد ت بالمحافظررررة

معرررراحاو الجيررررد  َالةابلررررة ليظتصرررريا َالصزاعررررة َالترررري تتحلررررب التنحرررريط تصاررررس بال
الجيرررررد الظرررررتندا  الميررررراي المتاحرررررة بالمىحةرررررة َأي رررررا  اأظررررراليب العلميرررررة َالتيىُلُجيرررررا 

                                                

قحرا  ال رنُن االقتصرادية ت اإلداز  المسكصيرة ليقتصراد  َشاز  الصزاعة َاظتصيا اأزاضي ت  1ح

 الصزاعي الى س العىُية ليقتصاد الصزاعي ت اعداد متفسقة 4  
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ي اظتصررريا َشزاعرررة تلرررك الحديلرررة فررري الصزاعرررة لتحةيرررق االظرررتندا  اأف ررر  للميررراي فررر

 المعاحاو 

 هشكلة الذراسة : 

يعية للدزاظة في أوً علي تملل  الم يلة الس 
الررسام مرره تميررص أزاضرري محافظررة الررُادي الجديررد 

مىاظرررريبٍا َجررررُد  وُعيتٍررررا َقابليتٍررررا  باونفررررا 

اال أن مؤ رساو التىميررة ت َاالظررتصزا  ليظتصريا
بالمحافظرررررة ليعررررر  علررررري معرررررتُي  َاالظرررررتلماز

َقد يسجل ذلك الي تىاقص ميراي اببراز ت الحمُحاو

س مىٍا َازتفرا  تيرالي  الجُفية وتيجة للعحب الجا 

ت حفسٌررا َمررا يتررسدد حررُل معررتةب  النررصان الجررُفي
ٌرا باإلضافة الي تبايه العرعاو المصزعيرة َتفتير  

الحياشاو الصزاعية الي حياشاو قصمية بعبب وظرا  

َعرررد  الترررصا  الدَلرررة بالررردَز  ت البيرررل َالتُزيرررا
عررد  تحةيررق أف رر  ي الصزاعيررة ٌَرررا يررىعيط علرر

ترراج َاليفررا   التيىُلُجيررة عىاصررس اإلوي كفررا   فرر

ونفا  الدا  المصزعي بالمةازوة بمليليً اَبالتالي 
المتحصر  عليرً مره اررازج المصزعرة َيرىعيط أثررس 

احجرا  اليليرس مره صر از المرصازعيه عره ي ذلك فر

العم  فري أزاضريٍم َالعمر  لردي ال يرس أَ التحرُل 

أَ ت لصزاعة محاصي  أاسي تحةق لٍم عا ردا  أعلري
فظررراو أارررسي لتحعررريه معرررتُي الٍجرررس  الررري محا

معي رررتٍم َ ممرررا يرررؤثس ظرررلبا  علررري الىٍرررُ  بٍررررا 

 الةحا  العا 4 

 الهذف هي الذراسة : 

التعرسف ي يٍدف ٌرا البحا بصفة عامرة  الر

علي أثس التسكيرب الحيراشي علري اإلوتراج الصزاعري 

 -8444في محافظرة الرُادي الجديرد اريل الفترس  ح 
84.2    

  كما يٍدف بصفة ااصة ال : 

دزاظرررة أقتصرررادياو اظرررتندا  المرررُازد   .ح
اأزضية الصزاعية َالمرُازد الما يرة بعيىرة 

 البحا بالمحافظة4

دزاظرررررة بعررررررك مؤ ررررررساو اليفررررررا     8ح
المحاصرررري  الحةليررررة  إلوترررراج االقتصررررادية

الس يعية بالمحافظة مه ايل تةرديس داالو 

اإلوترررررررراج الفيصيةيررررررررة َداالو التيررررررررالي  

ة العررعة المصزعيررة بالفنرراو الحياشيررة متبايىرر
بعيىرررة البحرررا بالمحافظرررة اررريل المُظرررم 

  4 ..84/  84.2الصزاعي 

دزاظررة أٌررم المعُقرراو الترري تعترررس    2ح

تحةيررق تىميررة الةحررا  الصزاعرري بمحافظرررة 
َأٌرررررم ت الرررررُادي الجديرررررد بصرررررفة عامرررررة

الم ييو التي تُاجً الصزا  بعيىة البحا 

 بصفة ااصة4
تحديررد بعررك الُظررا   الترري يميرره أن   .ح

علررري تلرررك المعُقررراو  تعررراٌم فررري الت لرررب

َالم ييو َتحةق تىمية الةحا  الصزاعري 

 بمحافظة الُادي الجديد 4 

 هصبدر الجٍبًبت واألسلىة الجحثً : 

اعتمررردو الدزاظرررة علررري كررري مررره البياوررراو 

المى ررُز  َايررس المى ررُز  للمت يررساو االقتصررادية 
    84.2 -8444مُضل الدزاظرة للفترس  الصمىيرة ح

المسكصية ليقتصاد الصزاعي َالصادز  مه اإلداز  

الجٍرراش ت بررُشاز  الصزاعررة َاظتصرريا اأزاضرري
مسكرررررص ت المسكرررررصي للتعبنرررررة العامرررررة َاإلحصرررررا 

المعلُمرراو َدعررم اتنرراذ الةررساز بمحافظررة الررُادي 

اداز  ال ررنُن الصزاعيررة بمديسيررة الصزاعررة ت الجديررد

اداز  المياي الجُفية بجٍاش ت بمحافظة الُادي الجديد
ادزا  ت بمحافظررة الررُادي الجديررد تعميررس اأزاضرري

الحيرررراشاو الصزاعيررررة َاداز  اإلحصررررا  بمديسيررررة 

 الصزاعة بالمحافظة 4 
َقرررررد اعتمررررردو الدزاظرررررة علررررري البياوررررراو 

اإلحصا ية الميداوية لعيىة ع ُا ية متعدد  المساح  

مرره شزا  المحاصرري  الحةليررة الس يعررية بالمحافظررة 

افة ٌرا باإلضرت   ..84/  84.2للمُظم الصزاعي 
الي االظتعاوة بالبحُ  َالسظا   التي تم  في ٌرا 

 المجال َذاو الصلة بمُضُ  الدزاظة 4 

َلتحةيق اأٌداف المى ُد  مه تلك الدزاظرة 
تم اظتندا  اأظرلُ  االظرتةسا ي َكري  مره أظرلُ  

التحلي  الُصفي َأظلُ  التحلي  اليمي للمت يساو 

   84.2 -8444مُضررل الدزاظررة ارريل الفتررس  ح 
لتةرررديس ي َأظررراليب الةيررراض االحصرررا ي َالسياضررر

معادالو االتجاي الصمىي العا  للمت يساو ايل فتس  

ت 8484الدزاظرررة َالتُقعررراو المعرررتةبلية لٍرررا عرررا  

َأظرررلُ  تحليررر  االوحرررداز المتعررردد لتةرررديس داالو 
اإلوتاج الفيصيةية َداالو التيالي  المصزعية للفنراو 

البحرررا بالمحافظرررة الحياشيرررة متبايىرررة العرررعة بعيىرررة 

كمررررا تررررم ت   ..84  /  84.2للمُظررررم الصزاعرررري 
  لتستيب اأٌميرة  x2اظتندا  أظلُ  مسبل كاي ح 
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الىعربية للم راك  الترري تُاجرً الررصزا  بعيىرة البحررا 

 بالمحافظة 4 

 ًحبئح الذراسة 

تحُز أٌم المت يساو الصزاعية َاالقتصرادية  -أَال :
  في محافظة الُادي الجديد:

 الوسبحة الوسروعة ) ثبأللف فذاى ( . جطىر  -1

بدازظة تحُز المعراحة المصزَعرة بمحافظرة 
 ت  ت يس 84.2 -8444الُادي الجديد ايل الفتس ح

  الري أوٍرا بل ر  أدواٌرا فري .بياواو الجدَل زقرم ح

ت ألر  فردان 424468.  َتةدز بحرُالي 8444عا  

َاتجٍ  تلرك المعراحة الري الصيراد  المعرتمس  حتري 
َتةررردز بحرررُالي  84.2صررراٌا فررري عرررا  بل ررر  أق

َبل ررر  وعررربة الصيررراد  فررري ت ألررر  فررردان 8664286

المعاحة المصزَعة بالمحافظة اريل فترس  الدزاظرة 
% عررررره الحرررررد اأدوررررري عرررررا   6468..حرررررُالي 

  84.2 -8444تَكمتُظرط لفتررس  الدزاظررة ح8444

  فةد بل ر  المعراحة المصزَعرة بالمحافظرة حرُالي 
 أل  فدان 4  664.22.

 جطىر الوسبحة الوحصىلٍة ) ثبأللف فذاى( :  -2

  الرررري أن .ت رررريس بياورررراو الجرررردَل زقررررم ح

المعاحة المحصُلية بالمحافظة بل   أدواٌا في عا  
أل  فدان ازتفع   8488..  َتةدز بحُالي  8444

ي   حيررا بل رر  حررُال84.2الرري أقصرراٌا فرري عررا  

َبل ررر  وعررربة الصيررراد  فررري ت ألررر  فررردان 822468
ُلية بالمحافظة ايل فتس  الدزاظة المعاحة المحص

َكمتُظررط ت  8444% عرره عررا   64.8..حررُالي 

  فةد بل ر  المعراحة 84.2 -8444لفتس  الدزاظة ح

 أل  فدان4 28486.المحصُلية بالمحافظة حُالي 

ً جطوووووىر قٍووووووة كووووول هوووووي اإلًحوووووبج السراعووووو -3

 وهسحلسهبت اإلًحبج وصبفً الذخل السراعً : 

  الي شياد  قيمة .حت يس بياواو الجدَل زقم   أ ح
اإلوتاج الصزاعي بمحافظة الُادي الجديد مه 

ح كحرد أدوري       أل  جىيً  68222حُالي 

ألر   88848844الري حرُالي ت  8444عرا  
َبل رر  ت  84.2جىيررً ح كحررد أقصرري   عررا  

وعررربة الصيررراد  فررري قيمرررة اإلوتررراج الصزاعررري 

 -8444بالمحافظرررة اررريل فترررس  الدزاظرررة ح 

% عررره الحرررد  .4.46.    حرررُالي  84.2
  َكمتُظرررررط لفترررررس   8444اأدوررررري عرررررا  

الدزاظررة فةررد بل رر  قيمررة اإلوترراج الصزاعرري 

 أل  جىيً 4   64222.بالمحافظة حُالي 

ازتفعرر  قيمررة معررتلصماو اإلوترراج الصزاعرري     ح

أل  جىيً ح  682844.بالمحافظة مه حُالي 
  الرررري حررررُالي 8444كحررررد أدورررري   عررررا  

  عررا  ألرر  جىيررً ح كحررد أقصرري  2.28644

َبل رررر  وعرررربة الصيرررراد  فرررري قيمررررة ت  84.8
معتلصماو اإلوتاج الصزاعي بالمحافظرة فيمرا 

حرررُالي  اأقصررر َالحرررد  اأدوررر بررريه الحرررد 

ت 8444عررا   اأدورر % عرره الحررد  2824.2

َكمتُظرررط لفترررس  الدزاظرررة فةرررد بل ررر  قيمرررة 
معررررتلصماو اإلوترررراج الصزاعرررري بالمحافظررررة 

 أل  جىيً 4  888..حُالي 

ة صررررافي الررردا  الصزاعرررري ازتفعررر  قيمررر    ج ح
 ألر  جىيرً  48.644.بالمحافظة مه حرُالي 

ألر   84826.44الري حرُالي ت  8444عرا  

َبل ر  وعربة الصيراد  فري ت  84.2جىيً عا  
قيمرررة صرررافي الررردا  الصزاعررري بالمحافظرررة 

   84.2 – 8444ارررريل فتررررس  الدزاظررررة ح 

% عرره الحررد اأدورري عررا   488...حررُالي 

زاظة فةرد بل ر  َكمتُظط لفتس  الدت  8444
قيمرررة صرررافي الررردا  الصزاعررري بالمحافظرررة 

 أل  جىيً 4  68444...حُالي 

بتةديس االتجاي الصمىري لةيمرة كر  مره اإلوتراج 
َمعررتلصماو اإلوترراج الصزاعرري َصررافي ي الصزاعرر

الجديد ايل فتس  ي الدا  الصزاعي بمحافظة الُاد

ت  8جرررررردَل زقررررررم حت  84.2 -8444الدزاظررررررة ح 

ديس الي أن تلك المت يرساو الليثرة أ ازو وتا ج التة
أارو اتجاٌا  عاما  متصايدا  َمعىُيا  احصرا يا  اريل 

َبلر  معردل الصيراد  العرىُية حرُالي ت فترس  الدزاظرة

 8482% في قيمة اإلوتاج الصزاعي َحُالي ..4..
َحرُالي ت % في قيمة معتلصماو اإلوتراج الصزاعري

% فرررري قيمررررة صررررافي الرررردا  الصزاعرررري  442..

ت افظررة عرره متُظررحاتٍا ارريل فتررس  الدزاظررةبالمح
  معرررنُلية   R2َتفعرررس قيمرررة معامررر  التحديرررد ح

 82العُام  التي يعيعٍا عىصس الصمه عه حُالي 

علرري التستيررب مرره الت يرررساو ت % 82ت %82ت %

الحادثررررة فرررري قيمررررة كرررري مرررره اإلوترررراج الصزاعرررري 
َمعرررتلصماو اإلوترررراج الصزاعرررري َصررررافي الرررردا  

َتتُقررل ت ل فتررس  الدزاظررةالصزاعرري بالمحافظررة ارري

الدزاظة في ظ  ثباو وفط الظسَف العرا د  اريل 
فتررررس  الدزاظررررة معررررتةبي  أن تصرررر  قيمررررة اإلوترررراج 
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ت ألررر  جىيرررً ..42.224.الصزاعررري الررري حرررُالي 

َقيمرررة معرررتلصماو اإلوتررراج الصزاعررري الررري حرررُالي 

ت َقيمرررة صرررافي الررردا  ت ألررر  جىيرررً 82622484

جىيرررً  ألررر  ..2486.84الصزاعررري الررري حرررُالي 
   84844بالمحافظة عا  

الهٍكل الحٍبزي السراعً ثوحبفظة الوىادي الدذٌوذ 

 : 
تتمل  معُقاو الصزاعرة بمصرس فري مرُزدي 

اأز  َالمياي اللران يتىاقصان باظتمسازت َتسترب 

علي الصياد  العسيعة َالم حسد  في عردد العريان 

بمصررست الرري جاوررب الت ررسيعاو الترري ٌرردف  الرري 
ل الحيراش  الصزاعيرة الري المصيرد تحةيق عدالرة تُشير

مه التفت  في الحيراش  الصزاعيرة المصرسية َضر لة 

  الري  رري  2ظرعتٍات َت ريس بياورراو الجردَل زقررم ح
التسكيررب الحيرراشي للمعرراحاو اأزضررية الصزاعيررة 

َالرري تحررُز الفنرراو الحياشيررة الصزاعيررة ح أقرر  مرره 

فرردان فرر كلس   فرري محافظررة الررُادي  4.فرردان الرري 
 ت حيا ..84/  84.2لمُظم الصزاعي الجديد في ا

يتبيه أن اجمرالي عردد الحيراشاو الصزاعيرة بلر  فري 

  حررررُالي  84.2وٍايرررة فتررررس  الدزاظررررة فررري عررررا  

حياش  شزاعية بىعبة شياد  عه مليلتٍا فري  8.828

حَالبال ة حرُالي  8444بداية فتس  الدزاظة في عا  

 68484حيرراش  شزاعيررة  تةرردز بحررُالي  84444..

  2.2644.عردد الحيراشاو الملرك حرُالي %ت َبل  

% مره اجمرالي 82482حياش  شزاعية تمل  حرُالي 
 ت بيىما بل   84.2عدد الحياشاو الصزاعية في عا  

حياش  تمل   666844عدد الحياشاو اإليجاز حُالي 

% مره اجمرالي عردد الحيراشاو فري  86488حُالي 
 ت َيعصي ٌرا الي ظياد  ومط الحياشاو  84.2عا  

اعية الملك علي الحيراشاو الصزاعيرة المرؤجس  الصز

ت َينتلررر  مفٍرررُ  84.2بالمحافظرررة اررريل عرررا  

اإليجرراز فرري محافظررة الررُادي الجديررد عرره المفٍررُ  
العررا د فرري أزاضرري بةيررة محافظرراو مصررست حيررا 

يمتلررك مررير اأزاضرري فرري وفررط الُقرر  حصصررا  

محرردد  للميررراي تتىاظرررب مررل المعررراحاو المصزَعرررة 
ي تسي مياي بما يعادل احتياجراو لديٍمت َالمعت جس 

المعررراحة المعرررت جس  َقرررد يعرررتندمٍا فررري شزاعرررة 

أزضً المعت جس ت أَ يعرتندمٍا فري شزاعرة أز  
أاررسي مملُكررة لررًت اال أن مالررك االز  اأصررلية 

يعتةحل المعاحة المعرت جس  َتترسر تحر  تصرسف 

 المعت جس فإذا لم يصزعٍا تسك  بُزا  4 
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     84.2 – 8444ايل الفتس  ح  ٌم المت يساو الصزاعية َاالقتصادية مُضل الدزاظة في محافظة الُادي الجديد  : تحُز أ.جدَل زقم ح

 م

 الجٍبى

 

 السٌىات

الوسبحة 

 الوسروعة 

 )ألف فذاى (

الٌسجة 

الوئىٌة 

للوسبحة 

 الوسروعة

الوسبحة 

الوحصىلٍة 

 )ألف فذاى(

الٌسجة الوئىٌة 

للوسبحة 

 الوحصىلٍة

قٍوة 

اإلًحبج 

 السراعً 

)ألف 

 خٌٍه(

الٌسجة 

الوئىٌة لقٍوة 

االًحبج 

 السراعى

قٍوة 

هسحلسهبت 

)ألف  اإلًحبج 

 خٌٍه(

الٌسجة الوئىٌة 

لقٍوة 

هسحلسهبت 

 االًحبج

صبفً 

الذخل 

  السراعً 

)ألف 

 خٌٍه(

الٌسجة 

الوئىٌة 

الذخل ً لصبف

 السراعً

. 8444 .424468 .44%  ..8488 100% 68222 100% .6828 100% .48.6 100% 
8 844. .484284 .4.4688 .86428 111.686 66.88 113.158 .2642 109.276 .6888 114.766 

2 8448 ..64226 .464886 ...488 128.948 24828 139.915 882.8 134.906 62.22 141.987 
. 8442 .86444. ..64682 ..8484 133.339 84.8. 156.34 86..2 156.155 6.4.6 156.416 
6 844. .824644 118.908 .22428 163.329 .84..6 207.513 2..68 185.759 22662 216.512 
6 8446 .224.8. 123.23 .22468 163.525 .8.8.8 215.455 22.86 197.65 8.826 222.82 
8 8446 .28428. 128.967 .2246. 163.57 .24.2. 224.909 22842 196.068 86886 236.839 
2 8448 ..64848 135.756 .8.426 173.564 ..82.8 257.955 28868 224.077 ...264 271.968 
8 8442 .68482. 141.333 846468 184.038 .288.4 316.051 .2.82 284.543 .2.8.2 329.087 
.4 8448 .8648.8 163.553 886424 201.122 8..62. 370.72 686.6 352.158 .6.8.4 378.401 

.. 84.4 84846.2 193.998 882424 203.794 882888 394.38 66862 391.203 .6848. 395.694 

.8 84.. 8.84682 224.576 82648. 209.504 822264 403.158 68868 400.112 .66688 404.416 

.2 84.8 8624626 243.91 828484 213.503 88.822 475.076 2.286 498.176 .88686 438.812 

.. 84.2 8664224 245.57 822468 252.579 888488 504.513 .4248 240.905 84826. 511.293 
  684...  888..  64222.  28486.  664.22. المتُظـط 

 المصدز : جمع  َحعب  مه : 

 اعداد متفسقة 4 ت اليتا  اأحصا ي العىُيت الجٍاش المسكصي للتعبنة َاإلحصا  4.

 اعداد متفسقة 4 ت الى س  العىُية ليقتصاد الصزاعيت إلداز  المسكصية ليقتصاد الصزاعيات قحا  ال نُن االقتصاديةت َشاز  الصزاعة َاظتصيا اأزاضي 84

 بياواو ايس مى ُز  4 ت اداز  اإلحصا او الصزاعيةت اإلداز  المسكصية ليقتصاد الصزاعيت قحا  ال نُن االقتصاديةت َشاز  الصزاعة َاظتصيا اأزاضي 24

  بياواو ايس مى ُز  4 ت اداز  الندماو الصزاعيةت سية الصزاعة بمحافظة الُادي الجديدَشاز  الصزاعة َاظتصيا اأزاضي بمدي 4.
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     84.2 -8444بمحافظة الُادي الجديد ايل الفتس  ح  الصمىي العا  أٌم المت يساو الصزاعية َاالقتصادية مُضل الدزاظة االتجاي  :  8جدَل زقم ح

 المةدز  F العا  معادلة االتجاي الصمىي أٌم المت يساو  
R2   معام

 التحديد

متُظحة 

 الظاٌس 
 مةداز الت يس

 معدل الت يس

 ح% 

المتُقل عا  

8484 

ص ح أل  فدان  المعاحة المصزَعة .
2
 ض ٌـ 84848.+  844.62= ٌـ  

 2284468 8462 84848. 664.22. 44288 ** .28488   **84228ح  

ح أل   المعاحة المحصُلية  8

 فدان  

ص
2
  ض ٌـ8..44.+ .2466..=ٌـ  

 .286486 6426 8..44. .28486. 44868 **8..8284  **64886.ح 

ص ح أل  وعمة   عدد العيان  2
2
 ض ٌـ648.8+  .2422..=ٌـ  

 8624.22 8426 648.8 224488. 44828 ** 88646.2   **.244.8ح  

متُظط وصيب الفسد مه  .

 المعاحة المصزَعة حفدان 

ص
2
 ض ٌـ  444.2+  44684= ٌـ  

 4.82. 428. * 444.2 44288 442.4 ** 684868   **84826ح 

متُظط وصيب الفسد مه  6

 المعاحة المحصُلية حفدان 

ص
2
 ض ٌـ  44482+  442.6= ٌـ  

 .4.4. 8482 44482 4486. 44886 ** .488..   **64.86ح  

ح أل    قيمة اإلوتاج الصزاعي 6

 جىيً  

ص
2
ح  ٌـ ض 22684884.+4.86..888= ٌـ  

884888**   .884..8 ** 44886 .642224.. .22684884 ..4.. .42.224.. 

حأل    قيمة معتلصماو اإلوتاج 8

 جىيً 

ص
2
 ض ٌـ 884226..+  46.246.6.= ٌـ  

 82622484 8482 884226.. 88.464.. 44828 ** ..2848   **64884ح

حأل    صافي الدا  الصزاعي 2

 جىيً 

ص
2
 ض ٌـ  86884.42.+  82624.46.= ٌـ  

 ..2486.84 442.. 86884.42. 6.8426... 44828 **  4.48..6   ** 864284ح

ص العمالة الصزاعية حأل  عام    8
2
  8448.6ح ض ٌـ  44284+  24888= ٌـ  

 ** .424628  ** 4488. 64862 44284 64.2 ..48.8 

اجمالي أجُز العمالة الصزاعية  4.

 حأل  جىيً  

ص
2
 ض ٌـ  24.84228.+  822.4.86.= ٌـ  

 ..86.6664 6462. 24.84228. 82.88488 44268 **  8248.2   **  24668ح 

ح  متُظط أجس العام  الصزاعي ..

 جىيً / العىة  

ص
2
 ض ٌـ  2.64686.+  2.44886= ٌـ  

 82686424 8484. 2.64686. .4.2.48.  .4422  .64482   **  .8486ح

 أظف  معاميو اأوحداز في جميل المعادالو علي قيمة ح ي يس السقم المُجُد بيه قُظيهt ت حيا ص  المحعُبة
2
ت يس الي مةداز المت يساو اأقتصادية مُضل الدزاظة في العىة ح ٌـ   ت ض ٌـ  ت يس الي   ٌـ 

    ..ت 444444ت 2ت 8ت .تستيب عىصس الصمه حيا ٌـ = ح 

Rح     ت  = معىُية الىمُذجFت ح
2

   4 .المصـدز : حعب  مه بياواو الجدَل زقم ح   4  4446ح *   معىُي عىد معتُي حت  .444؛ ح **   معىُي عىد معتُي ح  يد  =  معام  التحد
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كمرررا ت ررريس بياوررراو وفرررط الجررردَل الررري أن  

العا  لمعاحة الحياشاو الصزاعية ح الملك ي اإلجمال

حرُالي  84.2+ اأيجاز   بالمحافظة بل  فري عرا  

فدان   2644644.حمىٍا حُالي فدان   88.2644.
% مرره اأجمررالي العررا   68488ملررك تملرر  حررُالي 

لمعررراحة الحيررراشاو الصزاعيرررة بالمحافظرررة ح َبلررر  

متُظط معاحة الحياش  الصزاعيرة الملرك بالمحافظرة 
فدان للحيراش  الصزاعيرة  8428  حُالي  84.2عا  

فرردان ايجرراز  2.44..6َحررُالي ت الملررك الُاحررد   

% مه اإلجمالي العا  لمعاحة  .2848تمل  حُالي 

الحياشاو الصزاعية بالمحافظةحَبل  متُظط معاحة 
  84.2الحيراش  الصزاعيرة اأيجراز بالمحافظرة عرا  

فرررردان للحيرررراش  الصزاعيررررة اإليجرررراز  .846حررررُالي 

 الُاحد   4 
  الري تُشيررل .َت ريس بياورراو الجردَل زقررم ح

عرردد معرراحة الحيرراشاو الصزاعيررة الملررك َاأيجرراز 

ي لمحافظرة علري أزبررل فنراو حياشيررة شزاعيرة ٌَرربا
ي الفنة اللاوية حفردان الرت حأق  مه فدان ي الفنة اأَل

ي الفنة اللاللة حامعة افدوة الرت اق  مه امعة افدوة 

الفنرة السابعرة حع رس  افدورة ت اقر  مره ع رس  افدورة 

فرر كلس ت حيررا يملرر  عرردد حيرراشاو الفنررة الحياشيررة 
% مرره  .442.الي اأَلرري ح أقرر  مرره فرردان   حررُ

/  84.2اأجمررالي العررا  للحيرراشاو الصزاعيررة عررا  

َتمل  معاحة حياشاو الفنة اأَلي حُالي ت  ..84
% مه اأجمالي العا  للمعاحة في وفط العا   4484

فدان للحيراش  الصزاعيرة  .446َبمتُظط بل  حُالي 

َتبلررر  فررري الحيررراشاو الصزاعيرررة الملرررك ت الُاحرررد 

بيىما فري ت فدان علي العُا  .446َااليجاز حُالي 
  فيبلرر   6أقرر  مرره  –الفنررة الحياشيررة اللاويررة ح فرردان 

 668844.عررردد الحيررراشاو الصزاعيرررة بٍرررا حرررُالي 

% مررررره  ..684حيرررراش  شزاعيرررررة تملرررر  حرررررُالي 
 84.2اأجمالي العا  لعدد الحياشاو الصزاعية عا  

َتبل  جملة معاحة حياشاو الفنة اللاوية ت   ..84/ 

% مه  82488فدان تمل  حُالي  628844.حُالي 
اإلجمررررالي العررررا  لمعرررراحة الحيرررراشاو الصزاعيرررررة 

َبمتُظررط بلرر  حررُالي ت بالمحافظررة فرري وفررط العررا 

تستفرل الري ت فردان للحيراش  الصزاعيرة الُاحرد  8488

ت فدان فري الحيراشاو الصزاعيرة الملرك 2446حُالي 
فرردان فرري الحيرراشاو  .842َتررىنفك الرري حررُالي 

بيىمرا ت از بالمحافظرة فري وفرط العرا الصزاعية اأيج

 4.أقرر  مرره  –فرردان  6فرري الفنررة الحياشيررة اللاللررة ح 
 62.844فرردان   فيبلرر  عرردد الحيرراشاو بٍررا حررُالي 

% مررررره  8.486حيرررراش  شزاعيرررررة تملرررر  حرررررُالي 

اأجمالي العرا  لعردد الحيراشاو الصزاعيرة فري وفرط 

َتبلرر  جملررة معرراحة حيرراشاو الفنررة اللاللررة ت العررا 

% مه  8488.فدان تمل  حُالي  2622844حُالي 
االجمررررالي العررررا  لمعرررراحة الحيرررراشاو الصزاعيرررررة 

َبمتُظررط بلرر  حررُالي ت بالمحافظررة فرري وفررط العررا 

بل   حُالي ت فدان للحياش  الصزاعية الُاحد  6466
تستفل الري ت فدان في الحياش  الصزاعية الملك 6466

فرردان فرري الحيرراش  الصزاعيررة اأيجرراز  .844حررُالي 

أمرررا الفنرررة الحياشيرررة ت محافظرررة فررري وفرررط العرررا بال

فررردان فررر كلس   فيبلررر  عررردد  4.الصزاعيرررة السابعرررةح 
حيررراش   68844.الحيرراشاو الصزاعيرررة بٍرررا حرررُالي 

% مره اأجمرالي العرا   6488شزاعية تمل  حرُالي 

/  84.2لعردد الحيرراشاو الصزاعيررة بالمحافظررة عررا  
 َتبل  جملة معاحة حيراشاو الفنرة السابعرةت  ..84

%  .6248فرردان تملر  حررُالي  682244..حرُالي 

مرره اأجمررالي العررا  لمعرراحة الحيرراشاو الصزاعيررة 
َبمتُظررط بلرر  حررُالي ت بالمحافظررة فرري وفررط العررا 

بل ررر  ت فررردان للحيررراش  الصزاعيرررة الُاحرررد  82482

ت فردان فري الحيراش  الصزاعيرة الملرك 6.4.2حُالي 

فررردان فررري الحيررراش   8428..تستفرررل الررري حرررُالي 
   ..84/  84.2ية اأيجاز بالمحافظة عا  الصزاع

 4 

تبريه ممررا ظرربق أن عردد الحيرراشاو الصزاعيررة 
أقر  مره  –بالفنرة الحياشيرة الصزاعيرة اللاويرة ح فردان 

يبلررر  حرررُالي  ..84/  84.2  بالمحافظرررة عرررا  6

%  ..684حياش  شزاعية تملر  حرُالي  668844.

مرره اأجمررالي العررا  لعرردد الحيرراشاو الصزاعيررة فرري 
َتمل  معاحة تلك الحيراشاو بٍرري الفنرة ت العا  وفط

% مرره اأجمررالي  82488الحياشيررة اللاويررة حررُالي 

العررا  لمعرراحة الحيرراشاو الصزاعيررة بالمحافظررة فرري 
% مرررره عرررردد  28426َأن حررررُالي ت وفررررط العررررا 

الحيررراشاو الصزاعيرررة بٍرررري الفنرررة الحياشيرررة تملررر  

% مررره اأجمرررالي العرررا   .8648معررراحتٍا حرررُالي 
 84.2الحياشاو الصزاعية بالمحافظرة عرا   لمعاحة

َيعصي ٌرا الي عد  العدالة في التُشيل ت   ..84/ 

برريه الفنرراو الحياشيررة الصزاعيررة بمحافظررة الررُادي 

 الجديد 4 
َلةررد تستررب علرري تفترر  الحيرراشاو الصزاعيررة 

اليبيررس  الرري حيرراشاو قصميررة صرر يس  َجررُد آثرراز 

برررسامج َاحررط تىميرررة َتحرررُيس ي ظررلبية ترررؤثس علرر
مصرررس بصرررفة عامرررة َفررري ي فررري الةحرررا  الصزاعررر
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محافظة الرُادي الجديرد بصرفة ااصرة مىٍرا ازتفرا  

َحرررداو العمرررر  الب ررررسي َصرررعُبة التُظررررل فرررري 

اظررتندا  َتحبيررق اأظرراليب العلميررة َالتيىُلُجيررة 

الحديلة َالعم  ابلي َالمييىة الصزاعية الحديلة في 
الصزاعرة َازتفرا  التيرالي  االوتاجيرة َعرد  تحةيرق 

عا د مجرسي للرصزا  ي رجعٍم علري اأظرتمساز فري 

ٌررا باإلضرافة الري عرد  ت ممازظة الى ا، الصزاعي
االظتفاد  مه المميصاو اأقتصادية للععة المصزعية 

َتصايرد الفاقرد فرري السقعرة الصزاعيرة بعرربب ت اليبيرس 

كلررس  الحررُاجص الترري يةيمٍرررا الررصزا  للفصرر  بررريه 

 حياشاتٍم الصزاعية الص يس  4 
جٍة م ريلة تفتر  الحيراشاو الصزاعيرة َلمُا

َوتا جٍا العلبية علي اإلوتاج الصزاعري يلرص  اأمرس 

َضررل ت ررسيل متيامرر  للحررد مرره تفتيرر  الحيرراشاو 
الصزاعية ح ظرُا  برالبيل أَ الميرسا  أَ التصرسفاو 

ََضل ظياظاو َبسامج ت المنتلفة   دَن حد معيه

شزاعية تٍدف الي التجميل الصزاعي َالعم  بىظرا  

لردَز  الصزاعيررة َتُعيرة الررصزا  ب ضرساز التفترر  ا

 الحياشي َآثازي العلبية علي اإلوتاج الصزاعي 4 

 الحركٍت الوحصىلً ثوحبفظة الىادي الدذٌذ : 

بدزاظررررة التسكيررررب المحصررررُلي بمحافظررررة 
ت   ..84/ 84.2الُادي الجديد للمُظرم الصزاعري 

َالري يت مه الحاصيو الحةليرة ت  6جدَل زقم ح

يتبررريه أن ت يه ال رررتُية َالصررريفية َالىيليرررةَالبعرررات
معرررررراحة الحاصرررررريو ال ررررررتُية بل رررررر  حررررررُالي 

% مررره  6.488فررردان تملررر  حرررُالي  88.82464.

اإلجمالي العا  للصما  المرصزَ  بالمحافظرة َالبرال  

فررردان ح للمُظرررم الصزاعرررري  ..8662864حرررُالي 
َتبلررر  معررراحة الن رررس ال ررررتُية ت ..84/ 84.2

الصزاعررررري حرررررُالي بالمحافظرررررة لرررررىفط المُظرررررم 

% مرررره  2424فرررردان  يملرررر  حررررُالي  ..8226.4
كما بل  ت العا  للصما  المصزَ  بالمحافظة اإلجمالي

أجمرالي معراحة المعمررساو ح الحردا ق َونير  الرربلح 

َالبسظررررررريم الحجرررررررراشي   بالمحافظررررررررة حررررررررُالي 
 % 4  .8648فدان تمل  حُالي  686.24.8

    ..84/  84.2بمحافظة الُادي الجديد عا   حياشية الصزاعية   : التسكيب الحياشي بالفناو ال2جدَل زقم ح

 ح المعاحة بالفدان  

 الفناو

 البيـان

 اإلجمالي فدان ف كلس 4. 4.أق  مه  –6 6أق  مه  –فدان  أق  مه فدان
 معاحة عدد معاحة عدد معاحة عدد معاحة عدد معاحة عدد

 26446. 2.26. 88.86 26.. 888.8 882. 22686 468.. 462. 866. ملك 
 .2..6 6668 2.22. 228 8626 .42. .862. 84.. 288 ..6 أيجاز 

 88.26. 8.828 6822.. 688. 26228 62.8 6288. 6688. 286. 8686 أجمالي 

 المصدز : جمع  َحعب  مه : 

 بياواو ايس مى ُز  ت ظجيو اداز  اإلحصا او الصزاعيةت مديسية الصزاعةت محافظة الُادي الجديد
 

  4..84.2/84الجديد عا  ي بمحافظة الُادي  4 مؤ ساو الٍيي  الحياش.جدَل زقم ح
 الفناو
 المؤ س

 أق  مه فدان المعتُي
أق  مه  –فدان 
 فدان 6

أق   –فدان  6
 فدان 4.مه 

 اأجمالي فدان ف كلس 4.

 4444. 6488 8.486 ..684 .442. جملة  % للحدد 

 4444. .6248 8488. 82488 4484 جملة  % للمعاحة 
متُظط معاحة 
 الحياش  حفدان  

 8428 6.4.2 6466 2446 .446 ملك 
 848 8428.. .844 .842 .446 أيجاز 

 8488 82482 6466 8488 .446 الجملــة

   4 2المصدز : حعب  مه بياواو الجدَل زقم ح

مررررره االجمرررررالي العرررررا  للصمرررررا  المرررررصزَ  

بال  حُالي   َال ..84/  84.2بالمحافظة للمُظم 
فرررردانت َبل رررر  اجمررررالي المعرررراحة  ..8662864

المحصررُلية بالمحافظررة فرري وفررط المُظررم حررُالي 

فرررردانت َتملرررر  معرررراحة المحاصرررري   6482..262

%ت َمعرررراحة الن ررررس  .6846ال ررررتُية حررررُالي 

%ت َمعررراحة المحاصررري   .646ال رررتُية حرررُالي 

% َمعررررراحة  884.2الصررررريفية َالىيليرررررة حرررررُالي 
%ت َمعاحة  8468لية حُالي الن س الصيفية َالىي

% علررري التستيرررب مررره  8442المعمرررساو حرررُالي 

اجمرررالي المعررراحة المحصرررُلية بمحافظرررة الرررُادي 

   4 ..84/  84.2الجديد للمُظم الصزاعي 
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َبرررالىظس الررري معررراحة المحاصررري  ال رررتُية 

/  84.2المصزَعة بالمحافظة في المُظم الصزاعي 

  ت تبررريه أن معررراحة محصرررُل الةمرررح بل ررر ..84

%  684.6فرردان تملر  حررُالي  2468444.حرُالي 
مه اجمرالي معراحة المحاصري  ال رتُية المصزَعرة 

فردانت َأن  46...8.4بالمحافظة َالبال ة حرُالي 

معررراحة محصرررُل الررررز  ال رررامية بل ررر  حرررُالي 
% مرررره  244.2فررردان تملرررر  حررررُالي  ..822884

اجمررررالي معرررراحة المحاصررررري  الصرررريفية َالىيليرررررة 

فردانت كمرا  822.6484حرُالي  بالمحافظة َالبال ة

بل   معاحة البحرا،ط ال رتُية بالمحافظرة حرُالي 

% مررررره  2446.فرررردان تملررررر  حررررُالي  446244.

اجمالي معاحة الن س ال تُية بالمحافظة َالبال رة 

فرردانت َأن معرراحة محصررُل  ..8226.4حررُالي 
البحررررا،ط الصررررريفية بالمحافظرررررة بل ررررر  حرررررُالي 

اجمرالي  % مره88446فدان تمل  حرُالي  8.6444

معاحة الن س الصيفية َالىيلية بالمحافظة َالبال ة 
/  84.2فرردان للمُظررم الصزاعرري  8.8.44حررُالي 

84..  4   

  ..84/  84.2  : التسكيب المحصُلي بمحافظة الُادي الجديد للمُظم الصزاعي 6جدَل زقم ح

 المحاصيـــــ 

المعاحة 

المصزَعة 
 حفدان 

% أجمالي 
 ــ المحاصيـــــ ال تُي

المعاحة 

 المصزَعة
 ح فدان 

% أجمالي 

الصيفي 
 َالىيلي

 المحاصي  الصيفية َالىيلية : المحاصي  ال تُية 
 6482 2864.8. اأزش  86482 2468444. الةمح

 244.2 ..822884 الرز  ال امية  84.2 62.444. ال عيس 
 482. 26.4.8. الرز  السفيعة  466. 86284.4 الفُل البدي 

 8446. 8884.4.. الفُل العُداوي  8486 228844. يم المعةاَي البسظ
 4482 8.8444 ظمعم  424. 88.64.8 البص  
 4448 6.46 عباد ال مط  44.6 88648 الحلبة 

 6424 82.4.2. لب جسمة  .444 8444 بىجس العيس 
 6482 6.2444 داه  4446 8.44 بعلة 
 2484 864244 ذز  ظيسية  4448 .884 تسمط 
 8.462 ..88684. أعيف صيفية َويلية  4442 24.8. كمُن 
    .444 844. كساَية 

 4.6. 2884.8 محاصي  صيفية َويلية أاسي  .448 26642 بسدقُغ 
    4444 244 زيحان 

    444. .628848 محاصي  أاسي
اجمالي المحاصي  

 44444. 88.82464. ال تُية 
اجمالي المحاصي  الصيفية 

 4444. 822.6484 ية َالىيل

  الن س ال تُية : 
% الن س 
  الن س الصيفي َالىيلي :  ال تُية 

% الن س 
 الصيفي 

 486. 66484. الحما،م  482. 44444. الحما،م 

 88446 8.6444 البحا،ط  2446. 446244. البحا،ط 
 .48. 6.482. كُظة  4422 8.46. بعلة 

 8466 8.4488 ملُاية  .48. 6244.. جسجيس 
 2464 228428 اياز َقلا   6484. .486246. ا س أاسي 

اجمالي الن س 
 6468 6884.2 بحيخ َ ما   44444. ..8226.4 ال نتُية 

المعمساو بعاتيه + 
 .648 628426 ا س أاسي  .844. 686.24.8 بسظيم حجاشي 

 44444. 866286422 اإلجمالي العا  

اجمالي الن س الصيفي 
 44444. 8.8444 َالىيلي 

اجمالي المحاصي  َالن س 
 44444. 28828484 َاأعيف 

لىيلري حمحاصري  َا رس  +  +أجمالي الصريفي َاسجمالي المعاحة المحصُلية = أجمالي ال تُيحمحاصي  َا را

 فدان 4  6482..262=  686.24.8+  8.8.44+  822.6484+  ..8226.4+  88.82464.=  المعمساو
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 : مه المصدز: جمع  َحعب 

بياوراو ت اداز  النردماو الصزاعيرةت مديسية الصزاعة بمحافظة الُادي الجديدت َشاز  الصزاعة َاظتصيا اأزاضي  

 ايس مى ُز  4 

ٌَررررا ي ررريس الررري االونفرررا  الىعررربي فررري  
معاحة كي مه الن س ال رتُية َالن رس الصريفية 

َالىيلية بالىعبة أجمالي معاحة اأز  المصزَعة 

 84.2ُادي الجديد في المُظم الصزاعي بمحافظة ال
 /84.. 4   

اإلًحبخٍة الفذاًٍوة واالًحوبج الكلوً ألاون الحبصو ت 

 الحقلٍة والخضر ثبلوحبفظة : 

  الرري متُظررط 6ت رريس بياورراو الجرردَل زقررم ح
االوتاجيررة الفداويررة َاالوترراج اليلرري مرره المحاصرري  

الحةليررررة َالن ررررس ال ررررتُية َالصرررريفية َالىيليررررة 

 84.2ُادي الجديد في المُظم الصزاعي بمحافظة ال
َمىٍرررا يتبررريه أن بعرررك تلرررك المحاصررري   ..84/

بالمحافظة قد تفُ  في اوتاجيتً َاوتاجً اليلي علري 

مليلرررً بالجمٍُزيرررة َالررربعك ابارررس قررراز  مليلرررً 
في حريه أونفرك الربعك ابارس عره ت بالجمٍُزية

 مليلً بالجمٍُزية في وفط المُظم 4 

دٌٍه وصوبفً عبئوذ الوذورات صبفً عبئذ الفذاى ثبل

 الجذٌلة ثبلوحبفظة  : 
  الرري صررافي 8ت رريس بيىرراو الجرردَل زقررم ح

عا رررد الفررردان بالجىيرررً أٌرررم المحاصررري  الس يعرررية 

َالن س ال تُية َالصيفية بمحافظة الُادي الجديد 
 84.2 – 84.4/  8448ايل المُاظم الصزاعية ح

ةا  َتستيب الدَزاو الصزاعية البديلة َفت    ..84/

 84.4/  8448لمتُظط صافي عا د الفدان للفتس  ح

  ت َمه الجدَل يتبيه ما يلي : ..84/ 84.2 –

 صبفً عبئذ الفذاى للوحبصٍل الشحىٌة :  -1

حةررق محصررُل البصرر  الفتيرر  أعلرري صررافي 

يليً كري ت جىيً 824.44عا د للفدان َيةدز بحُالي 
مه البص  المةُز َالبص  الرسَض َالةمرح َالفرُل 

لدي َال رعيس َالبسظريم المعرةاَي علري التستيرب الب

 22.44.ت 884.44بصافي عا د للفدان بل  حُالي 
جىيرررررً  66844.ت 88.844ت 8244..ت 84844.ت 

 علي التستيب في متُظط وفط الفتس  4 

 صبفً عبئذ الفذاى للخضر الشحىٌة :  -2

حةرررق محصرررُل البحرررا،ط ال رررتُية أعلررري 
ت جىيً 844....صافي عا د للفدان َيةدز بحُالي 

يليررً كرري  مرره الحمررا،م َاللررُ  َاليسوررب َاليُظررة 

علررري التستيرررب بصرررافي عا رررد للفررردان بلررر  حرررُالي 
جىيررررررررررً  26.644ت 86.644ت 2.2244ت 8.8244

 علي التستيب في متُظط وفط الفتس  4

  صافي عا د الفدان للمحاصي  الصيفية : -2
حةق محصُل الرز  ال امية الصيفية أعلري  

جىيرًت  62244.للفردان َيةردز بحرُالي صافي عا د 

يليً كي مه محاصري  لرب جُزمرة َالةحره َالفرُل 

العررُداوي َاأزش َالرررز  السفيعررة َالعمعررم علرري 
ت 6.44..التستيب بصافي عا د للفردان بلر  حرُالي 

ت 8844..ت 8.8.44ت 88.844ت 26.844

جىيرررً علررري التستيرررب فررري متُظرررط وفرررط  8644..
 الفتس 4 

 دان للن س الصيفية : صافي عا د الف -.

حةق محصُل الحما،م الصيفية أعلي صافي عا رد 
جىيًت يليً كي مه  6.44...للفدان َيةدز بحُالي 

محاصي  ال ما  َالبحا،ط َالبحيخ َالنياز علري 

ت 646844التستيب بصافي عا د للفردان بلر  حرُالي 

جىيً علري التستيرب  46844.ت 8244..ت 2.844.
/  84.2 – 84.4/  8448فرررري متُظررررط الفتررررس  ح

84.. 4   

صووبفً عبئووذ الووذورات السراعٍووة الجذٌلووة ثوحبفظووة 

 الىادي الدذٌذ : 

 ت الرري تستيررب 8ت ريس بياورراو الجرردَل زقررم ح

الدَزاو الصزاعية البديلرة بمحافظرة الرُادي الجديرد 

َفةا  لصافي العا د المتحةق مه ك  مىٍا في متُظط 
مىٍا    ت َ..84/  84.2 -84.4/  8448الفتس  ح

يتبرريه أن الرردَزاو الصزاعيررة البديلررة الترري ا ررتمل  

علرري محصررُل الحمررا،م قررد حةةرر  صررافي عا ررد 
مستفرررل للفررردان عررره ايسٌرررا مررره بررراقي الررردَزاو 

الصزاعيرررة البديلرررةت حيرررا حةةررر  دَز  محصرررُلي 

الةمررح َالحمررا،م الصرريفي أعلرري صررافي عا ررد بلرر  
جىيً للفدان حيا احتل  المستبرة  666244.حُالي 

ت بيىما أحتل  دَز  محصُلي البص  الفتير  اأَل 

َالرررررز  ال رررراميةت ثررررم دَز  محصررررُلي الحمررررا،م 

ال ررررتُية َالرررررز  ال رررراميةت ثررررم دَز  محصررررُلي 
الحمررا،م ال ررتُية َالةحرره علرري التستيررب المساتررب 

اللاويررة َاللاللررة َالسابعررة بصررافي عا ررد للفرردان بلرر  

جىيرًت  888444.ت  44..4..ت 22.44..حُالي 
س بياوررراو وفرررط الجررردَل الررري تستيرررب ٌَيررررا ت ررري
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الدَزاو الصزاعيرة البديلرة بالمحافظرة َفةرا  لصرافي 

العا ررد المتحةررق مرره كرر  مىٍررا أعتبررازا  مرره المستبررة 

اأَلررري َت رررم  دَز  الةمرررح َالحمرررا،م الصررريفي 

َالتي حةة  أعلي صافي عا د للفدان َحتي المستبة 
الع سيه َت م  دَز  الفُل البلدي َالعمعم َالتي 

 628.44ةة  أق  صافي عا د للفدان بلر  حرُالي ح

 84.2 – 84.4/  8448جىيً في متُظرط الفترس  ح
 /84.. 4   

تعتمررد محافظررة الررُادي الجديررد اعتمررادا  كليررا  

علي المياي الجُفيرة كمصردز ز يعري َحيرُي لميراي 

ال س  َالصزاعةت َقد أجسي  العديد مه الدزاظاو 
ياويررراو لتحديرررد حجرررم النرررصان الجرررُفي َمررردي ام

التُظرررل الصزاعررري اأفةررري بالمحافظرررة ب ظتصررريا 

أزاضرري جديررد  َزيٍررا بميرراي ٌرررا النررصان الجررُفيت 
َقد أَضح  الدزاظاو أن المياي تتُاجرد فري ،بةرة 

الحجس السملي الىُبي التي تمتد تح  ك  الصحسا  

ال سبيررة علرري ،بةرراو صررنسية ما يررة علرري اعمررا  
سملري منتلفة مه ظرحح اأز ت َيتيرُن الحجرس ال

مررره تسظررريباو مررره الحبةررراو السمليرررة ذاو وفاذيرررة 

متُظررحة َتتنللٍررا ،بةرراو مرره الحفرر  ايررس المىفرررت 

َيحتُي ٌرا الحجس السملي علي ،بةاو متعدد  بٍا 
%  مه ٌري المعا   84معا  حاملة للميايت َحُالي 

مملررُ   بالميررايت كمرررا تتُاجررد الميررراي علرري اعمرررا  

الجُفي ما بريه منتلفةت َيتساَا عمق مياي النصان 
مترس  444.متس بمرىنفك النازجرةت  44. – 844

متس في مىنفك  8444بمىنفك الداالةت َحُالي 

 الفسافس  4 

َتةدز كمية المياي في النصان الجُفي الممترد 
أل  ملياز  644444عبس الصحسا  ال سبية بحُالي 

متررس ميعررب أي مةررداز حصررة مصررس مرره ميرراي وٍررس 

 844444مىٍا حُالي  الىي  بما يةس  مه أل  مس ت
ألرر  مليرراز متررس ميعررب تحرر  المىنف رراو الليثررة 

النازجرررة َالداالرررة َالفسافرررس  بمحافظرررة الررررُادي 

الجديرردت َيعتبررس وظررا  الررسي العررا د بالمحافظررة ٌررُ 
وظررا  الررسي العررححي بررال مس باببرراز عرره ،سيررق 

 – 64.قىررُاو مي ررُفةت َكرر  بنررس يررسَي مررا برريه 

تري يسَيٍرا البنرس فدان مىفصلة عه المىحةرة ال 844

  اباس 4 
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   ..84/ 84.2بمحافظة الُادي الجديد للمُظم الصزاعي    : بيان بالمحاصي  َالن س َاأعيف ال تُية َالصيفية َالىيلية6جدَل زقم ح
 يلياأوتاج ال اأوتاجية المعاحة حفدان  الُحد  المحاصي   اأوتاج اليلي اأوتاجية المعاحة حفدان  الُحد  المحاصي 

 المحاصي  الصيفية  المحاصي  ال تُية  :

 288844 244 886844 ،ه اأزش  88286846. 6424. 24684. أزد  الةمح

 264444. 248. 8264.8 أزد   الرز  ال امية   88.28.44 8428. 62.4. أزد   ال عيس 

 8.8646. 848 82446. أزد   الرز  السفيعة   8848646 2488 86284.4 أزد   الفُل البلدي 

 8228.44. 244. 8884.4.. أزد   الفُل العُداوي  88.6.48 4444. 88.64.8 ،ه  البص  

 62444 848 8.64.8 أزد   ظمعم   6844. 642 .884 أزد   التسمط 

 488... 644 84.8. قىحاز  قحه   8444. 648 8.444 أزد   البعلة 

 2246 44226 2244 ،ه   عباد ال مط  422468. 2482 88648 أزد   الحلبة 

 66868444 642. 2682648 ،ه  بسظيم حجاشي  26444 244. 8444 ،ه  بىجس العيس 

 2.484 44.64 6.644 ،ه  حجاشي تةاَي  8.64444. 84.8.. 24.8. كيلُ  كمُن 

 .86864 44624 82.4.2. كيلُ  لب جسمة   2444 44. 2444 ،ه  زيحان 

 6.2.444 248. 68.46. ،ه   امي عل    22.22844 82482 228844. ،ه  بسظيم معةاَي 

 8882642 842. 64.442 ،ه  زفيعة عل    86486. 422. 2664.2 ،ه  بسدقُغ 

 66.844. 646 864244 ،ه  ذز  ظيسية   644444 644444 8444. كيلُ  كساَية 

 62.844. 846 66244. ،ه  لُبيا عل    الن س ال تُية 

 2.42844 646 66.4.8. ،ه  داه   244444 244 44444. ،ه  ،ما،م 

 8622466. 8646 ..6624 ،ه  عل  ظه الفي   6488644. 644. 446244. ،ه  بحا،ط 

 ا س صيفي َوي   82844 644 844. ،ه  ثُ  

 44..6 844 8848 ،ه  ،ما،م   646486 846 8.46. ،ه  بعلة 

 8822444 48.. 444..8 ،ه  بحا،ط   824644 844 6244.. ،ه  جسجيس 

 8462..8 648 .884. ،ه  بحيخ َ ما    22248 .24 8244 ،ه  ظباوخ 

 286428 42. 884.6. ،ه  اياز َقلا    2.844 648 6444 ،ه  كسوب 

 88466. 44. 2.488 ،ه  كُظة   4444. 44. 8644 ،ه  فلف  

 .86.4 .4. 8224.8 ،ه  بامية   8848. 642 2.44 ،ه  لف  

 682462 .4. 684.8. ،ه  ملُاية   8444 844 644. ،ه  وط  ب  َبةدَ

 844.6. 44. 8.4.8. ،ه  فلف    88844 644 2844 ،ه  اياز 

 8644 446. 844 ،ه  جسجيس  

 8.644 644 44.. ،ه  كاوتلُ        

  بياواو ايس مى ُز  4ت اداز  الندماو الصزاعيةت دي الجديد مديسية الصزاعة بمحافظة الُات َشاز  الصزاعة َاظتصيا اأزاضي المصدز : جمع  َحعب  مه : 
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 – 84.4/ 8448ح  بمحافظرة الرُادي الجديرد اريل المُاظرم الصزاعيرة   صافي عا د الفدان بالجىيرً أٌرم المحاصري  َالن رس ال رتُية الصريفية 8جدَل زقم ح

   َتستيب الدَزاو البديلة..84/ 84.2
 البيان  

 
 المحاصي 

 الفدان للمحاصي  َالن س ح بالجىيً  صافي عا د 
متُظط صافي عا د الفدان 

  8448/84.2ح
الدَزاو الصزاعية 

 البديلة
صافي العا د 
 حجىيً 

تستيب 
 الدَزاو

8448 
/84.4 

84.4/ 
84.. 

84../ 
84.8 

84.8/ 
84.2 

84.2 
/84.. 

 المحاصي  ال تُية 
 . 6662. حما،مال –قمح  848. 226. 866. 666. 2224 8888 الةمح .
 8 .22.. ذز   امي –بص   88.8 8284 628. 2468 .8.8 6.8. ال عيس 8
 2 ..4.. ذز   امية –،ما،م  82.. 68.8 6622 2886 28.2 888. الفُل البلدي 2
 . 8884. قحه –،ما،م  .824 886.. 2.64. 8286 8888 2628 بص  فتي  .

 6 86.2. فُل ظُداوي –بص   .884 422.. 4626. 6646 62.8 2.68 بص  مةُز 6
 6 8.84. فُل ظُداوي –،ما،م  .22. 6848 8226 .2.8 8.48 82.. بص  زَض 6
بسظيم  8

 معةاَي
 8 886.. بص  أزش 668. 868. 244. 886. 8... 228.

 8 668.. أزش –،ما،م  .... 8.8. 862. 884. 268. 668. حلبـة 2
 8 882.. ذز  زفيعة –بص   82.. 822. 666 828. 688. 8268 بعلة 8
 4. 4888. بص  بسظيم 66.6 2224 8.82 62.8 68.4 288. بسدقُغ 4.
 .. 4846. ،ما،م ذز  زفيعة        

 الن س ال تُية  :

 8. .468. ظمعم –،ما،م  8.82 824.. 88.4 2846 2688 2888 ،ما،م ..

 2. 2826 ذز   امي –قمح  8.... 86284 8.666 2.26 6.88 8888 بحا،ط 8.

 .. .286 ذز   امي –فُل  2.22 6.26 224.. 62.4 868.. 8688 ثُ  2.

 6. ..26 ا از صيفي –قمح  2.66 .668 8.6. 8826 48.. 2.88 كُظة ..

 6. 6286 قمح أزش 86.6 8.8.. 668. 68.4 8.8. 68.8 كسوب 6.

 

 – 84.4/ 8448ل تُية الصيفية بمحافظة الُادي الجديد ايل المُاظم الصزاعية ح   صافي عا د الفدان بالجىيً أٌم المحاصي  َالن س ا8جدَل زقم ح –تابل 

   َتستيب الدَزاو البديلة ..84/ 84.2
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 البيان  
 المحاصي 

 صافي عا د الفدان للمحاصي  َالن س ح بالجىيً  
متُظط الصافي عا د الفدان 

  8448/84.2ح

الدَزاو الصزاعية 

 البديلة

 صافي العا د للفدان

 ىيً حج

تستيب 

 الدَزاو
8448 

/84.4 
84.4/ 
84.. 

84../ 
84.8 

84.8/ 
84.2 

84.2 
/84.. 

 المحاصي  الصيفية

 8. 6248 أزش –فُل  .8.8 8864 82.4 8..2 286 8.6. اأزش 6.

 2. 6688 قمح ذز  زفيعة 622. .264 86.8 6228 8688 .886 الرز  ال امية 8.

 8. 6666 ذز  زفيعة –فُل  88.. 8888 86.. 668. 868 828 الرز  السفيعة 2.

فُل  8.
 العُداوي

 84 .628 ظمعم –فُل  88.8 226. 2.26 8..2 .246 4..8

    86.. 888. .22. 8... 2.2 266 العمعم 84
    26.8 884. 64.. 28.8 .2.6 88.6 الةحه .8
    .6.. 6868 6686 2868 8288 2..2 لب جُزمة 88

 الن س الصيفية : 
    .6... .8.8. 464.. 4628. 828.. .844. ،ما،م 82
    2.8. 68.. 88.. 888. 488. 468. بحا،ط .8
    82.. .6.. 28.6 648. 868. .4.. بحيخ 86
    6468 86.. 8824 6468 68.. 486.  ما  86
    468. 62.6 68.6 888. 8628 82.6 اياز 88

 المصدز : جمع  َحعب  : 
 بياواو ايس مى ُز  4 ت اداز  الندماو الصزاعيةت اظتصيا اأزاضي مديسية الصزاعة بمحافظة الُادي الجديدَشاز  الصزاعة َ
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جىزٌووووب اَثووووبة السووووطحٍة واليوٍقووووة الحكىهٍووووة 

 واألسحثوبرٌة علً هراكس الوحبفظة : 

ٌىرار وُعران مرره اببراز اأَل مىٍمرا اببرراز 

 ٌَري عبراز  عرهت العححية َتعمر  بالتردفق الرراتي
الحفررس علرري أعمررا  منتلفررة قسيبررة وُعررا  مرره ظررحح 

اأز  َتُضل مُاظيس ثم تتدفق الميراي ذاتيرا  لمرد  

َتُجرد االبيرة اببراز ت عرا  24 – 84تةدز مرا بريه 
بيىمرررا ت العررححية فررري مرررىنفك الداالرررة َالفسافرررس 

الىُ  اللاوي مه ابباز ٌُ ابباز العميةة َالتري يرتم 

لحلمبرراو َيتسكررص زفررل الميرراي مىٍررا أمررا بُاظررحة ا

أَ بالتررردفق الرررراتي ت أالبٍرررا فررري مىحةرررة النازجرررة
َتتسكررص فرري الداالرررة َالفسافررس  بمحافظررة الرررُادي 

 الجديد 4 

  الري تُشيرل 4.َت يس بياواو الجدَل زقم ح
عرررردد اببرررراز العررررححية علرررري مساكررررص المحافظررررة 

َمىٍرررا ت .844/ 8444َتصرررسفاتٍا اليُميرررة عرررا  

لعححية بالمحافظة بل  يتبيه أن اجمالي عدد ابباز ا
بنررس  664444بنررسا  مىٍررا حررُالي  888444حررُالي 

بنرررس بالُاحررراو  28444َحرررُالي ت بمسكرررص الداالرررة

ت بنرررس بمسكرررص النازجرررة 8244َحرررُالي ت البحسيرررة

بنرررس بمسكررص الفسافرررس  َبتصرررسفاو  644.َحررُالي 
يُميررة تنتلرر  مرره مسكررص باررس بالمحافظررة ارريل 

 وفط العىة 4 

  الررري ..َل زقررم حكمررا ت رريس بياوررراو الجررد
تُشيررل عرردد اببرراز العميةررة علرري مساكررص المحافظررة 

َمىٍررا ت  .844/  8444َتصررسفاتٍا اليُميررة عررا  

يتبرريه أن اجمررالي عرردد اببرراز العميةررة حزفررل آلرري  

بنررسا  مىٍررا حررُالي  84844بالمحافظررة بلرر  حررُالي 
بنررس  8844َحررُالي ت بنررس بمسكررص النازجررة 244..

ت بنررس بالصيرراو 244.َحررُالي ت بالُاحرراو البحسيررة

َبتصرررسفاو ت بنررس بمسكرررص الداالررة 844.َحررُالي 
يُميررة منتلفررة مرره مسكررص باررس بالمحافظررة ارريل 

 وفط العىة 4 

َأن عرررردد اببرررراز العميةررررة ح ترررردفق ذاترررري   
بنررسا  مىٍررا حررُالي  26644بالمحافظررة بلرر  حررُالي 

بنررس  2.44َحررُالي ت بنررس بمسكررص الداالررة  44..8

بنرررررس ب رررررس   8644بمسكرررررص الفسافرررررس  َحرررررُالي 

بنرررس بمسكرررص النازجرررة  44..َحرررُالي ت المٌُرررُ 
َحررُالي ت بنررس بالُاحرراو البحسيررة 844.تَحررُالي 

صسفاو يُمية منتلفة مه آباز في أبُمىةاز َبت 844

 4 مسكص باس

  الري تُشيرل 8.َت يس بياواو الجدَل زقم ح

َاأٌرالي بالمحافظرة  َاالظرتلمازيةابباز الحيُمية 

َمىٍا يتبيه شياد  عردد اببراز    ..84.2/84عا  

العررىُي مرره الميرراي وتيجررة  االظررتٍيرَشيرراد  حجررم 
لصياد  عدد ظيان المحافظة َشياد  السقعة الصزاعية 

بٍررا َاظتصررريا معررراحاو َاظرررعة مررره اأزاضررري 

َذلررك ت َالصزاعررة بالمحافظررة ليظتصررياالةابلررة 
بالمةازوة بعدد ابباز َحجم االظتٍير العىُي مره 

 4  .844/ 8444المحافظة عا  المياي ب

 عٌٍة الجحث وهراحل اخحٍبراب : 

تم ااتياز مسكص النازجرة بالىعربة لمحصرُل 
الةمررحت حيررا بل رر  معرراحتً المصزَعررة بررالمسكص 

% مرره  844فرردان تملرر  حررُالي  86.44..حررُالي 

اجمالي معاحة الةمح المصزَعة بالمحافظة للمُظرم 
افررس   ت كمررا تررم ااتيرراز مسكررص الفس..84/  84.2

بالىعبة لمحصُل الرز  ال امية حيا بل   معاحتً 

فرردان تملررر   8684.8المصزَعررة بررالمسكص حرررُالي 
معاحة الرز  ال امية  اجمالي% مه  88426حُالي 

المصزَعة بالمحافظة فري وفرط المُظرمت َبلر  عردد 

 6.مفرسد  مُشعرة بُاقرل  84مفسداو عيىة البحرا 

ة حياشية مفسد  لي  فن 6.مفسد  لي  مسكص َبُاقل 
مه الفناو الليثةت َتم اظتيفا  البياواو المدَوة فري 

عره ،سيرق المةابر  ال نصرية  االظتبياناظتمازاو 

لصزا  عيىة البحا بالمحافظة في المُظم الصزاعي 
ت َتررم تةررديس داالو ااوترراج الفيصيةيررة ..84/ 84.2

َداالو التيرررالي  المصزعيرررة لمحصرررُلي الةمرررح ح 

  ال امية حبمسكص الفسافس  بمسكص النازجية   َالرز

 اإلوتاجية  بعيىة البحا َذلك لةياض ت ثيس العىاصس 
الصزاعيرة المتاحررة علرري أوترراج محصررُلي الدزاظررةت 

َالتعسف علي كفرا   اظرتندا  المرُازد االقتصرادية 

الصزاعية في أوتاج محصُلي الدزاظة بعيىة البحات 
حيا أ ازو وتا ج التةديس الري أن بعرك مصازعري 

ي الةمررح َالرررز  ال ررامية بعيىررة البحررا لررم محصررُل

يصرر  بحررُالي َضررل يعظررم الررسبح َال الرري َضررل 
يرردوي التيررالي ت ٌَىررار الفسصررة أمررا  المررصازعيه 

لصيرراد  الحاقررة اإلوتاجيررة َتحةيرررق كرر  مرره الحجرررم 

َذلررك عرره  لإلوترراجالمعظررم الررسبح َالحجررم اأملرر  

،سيق تُفيس معتلصماو اإلوتاج بحالة جيد  َأظعاز 
ة َفرري المُاعيررد المىاظرربة إلجررسا  العمليرراو مىاظررب

الصزاعيرررة َاشالرررة كافرررة الم رررييو التررري تُاجرررً 

المصازعيه َتحعيه اأظعاز المصزاعية للمحاصري  
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فري الصزاعرة 4  االظتمسازللمصازعيه ي جعٍم علي بما ي حري التيرالي  اإلوتاجيرة َيحةرق عا رد مجرصي 

  .844/  8444تصسفاتٍا اليُمية علي مساكص المحافظة عا    : تُشيل عدد ابباز العححية 4َ.جدَل زقم ح

 التصسف اليُمي  عدد ابباز  المسكص 

  8  .242 82 النازجة 

  2أل    824866. 664 الداالة 

  2أل    .426. 6. الفسافس  
  2أل    264444 284 الُاحاو البحسية 

  888 ي اإلجـمـالـ

 المصدز :  جمع  َحعب  مه: 

 بياواو ايس مى ُز  4 ت اداز  المياي الجُفيةت جٍاش تعميس اأزاضيت ة الُادي الجديدمحافظ
   .844/  8444  : تُشيل عدد ابباز العميةة َتصسفاتٍا اليُمية علي مساكص المحافظة عا  ..جدَل زقم ح

 يالتصسف اليُم عدد ابباز حتدفق ذاتي  التصسف اليُمي عدد ابباز حزفل آلي  المىحةة  

  2أل    4866.. ..  2أل    48.8..2  2.. النازجة  .

 2أل    2664286 ..8  2أل    824244 8. الداالة  8

 - --  2أل    24.62. 2. الصياو  2

  2أل    664848. 86 - - اس  المٌُُ   .

  2أل    64428. 8.  2أل    4868.. 88 البحسية  6

  2 أل   8484.86. .2 - - الفسافس   6

  2أل    .684.2 8 - - أبُمىةاز  8

 - 266 - 848 اإلجمــالي  

 المصدز : جمع  َحعب  مه : 

 بياواو ايس مى ُز  4 ت اداز  المياي الجُفيةت جٍاش تعميس اأزاضيت الجديدي محافظة الُاد
 

 ..84/  84.2عا    2  :  تُشيل عدد ابباز بالمحافظة َحجم اإلظتٍير العىُي بالمليُن  8.جدَل زقم ح

ابباز  المىحةة    

 الحيُمية 

اأظتٍير 

 العىُي 

آباز 

  اظتنماز 

 االظتٍير

 العىُي 

عيُن 

 اأٌالي 

 االظتٍير

 العىُي 

جملة 

  االظتٍير

 8.42 842 82 248 2 2646 8.. النازجة  .

8 

مسكص بازيط 

َدز  

 .664 - - .4. . 6644 42. اأزبعيه 

2 

مسكص الداالة 

 44... 2242. 8.88 46. 6.. 8848. 222 ، َبي

. 
مسكص 

 .2444 .24 .. 846.. 24 6.48. 88. الفسافس  

 22844 44... 8.66 8.. 88. 8846. 828. اإلجمــالي  

 المصدز :  جمع  َحعب  مه : 
 بياواو ايس مى ُز 4 ت اإلداز  العامة للمياي الجُفية ت مديسية الصزاعة ت محافظة الُادي الجديد

أان الوشك ت الحً جىاخه الوسراعٍي ثيٌٍة الجحث 

 م: 2014/ 2013ثبلوحبفظة للوىسن السراعً 
المرصازعيه بعيىرة  اظرتبيانباظتندا  اظتماز  

البحررا بمحافظررة الررُادي الجديررد للمُظررم الصزاعرري 

 اإلوتاجيرة  أميه حصس أٌم الم ري ..84/  84.2

َالتعرررررُيةية َالتمُيليرررررة التررررري ترررررُاجٍٍم َأٌرررررم 

سحرراتٍم للت لررب عليٍررا ََفةررا  لةيمررة مسبررل كرراي مةت
   أميه التُص  الي الىتا ج التالية :  X2ح

تتعد الم ييو المتمللة في ازتفا  أظعاز  -.

أجُز  ازتفا ت معتلصماو اإلوتاج الصزاعي
َازتفا  التيالي  اإلوتاجية ت العمالة الصزاعية



 أثس التسكيب الحياشي علي اإلوتاج الصزاعي في محافظة الُادي الجديد

- 223 - 

 

تَصعُبة اظتندا  المييىة الصزاعية في 

َعد  اوتظا  مىاَباو السي ت ةالحياشاو الةصمي

َقلة مياي السي َعد  كفايتٍا َعد  َصُلٍا 

الي وٍاياو بعك الحةُل تعد مه أٌم 
 الم ييو اإلوتاجية 4 

تعد الم ييو المتمللة في اونفا  اأظعاز  -8

المصزعية لبعك المحاصي  َصعُبة تعُيةٍا 
َازتفا  تيالي   الىة  َعد  تُافس الحس  

ط بيه قسي َمساكص الممٍد  التي تسب

َعد  تُافس ت المحافظة َالمحافظاو المجاَز 

عه اأظعاز  للمصازعيهالمعلُماو التعُيةية 
تعد ت َالعس  َالحلب للمحاصي  باأظُا 

 مه أٌم الم ييو التعُيةية 4 

تعد الم ييو المتمللة في ازتفا  أظعاز  -2
الفا د  علي الةسَ  الىةدية َعد  كفايتٍا 

و المحلُبة للحصُل عليٍا َكلس  ال ماوا

ت َكلس  النصُماو َالعمُالو عىد ظدادٌا
َضع  الحالة المادية لبعك ص از الصزا  

مما ي حسٌم لبيل المحصُل مةدما  للتجاز 

تعد مه أٌم الم ييو ت ب ظعاز مىنف ة

 التمُيلية التي تُاجً شزا  العيىة 4 
تعد المةتسحاو المتمللة في ضسَز  تُفيس  -.

وتاج الصزاعي بحالة جيد  معتلصماو اإل

ت َأظعاز مىاظبة َفي أَقاو الحاجة اليٍا
َتةديم الةسَ  الىةدية َالعيىية اليافية 

لمتحلباو العملياو الصزاعية َب ظعاز فا د  

مىاظبة َضماواو َ سَ، ميعس  تَتحعيه 

اأظعاز المصزعية للمحاصي  بما يتىاظب مل 
ت اإلوتاجيةاأزتفا  المعتمس في التيالي  

َتةديم الندمة ابلية ََظا   الىة  الحديلة 

ب ظعاز مىاظبة تَتُفيس الحس  الممٍد  بيه 
مساكص المحافظة َالمحافظاو المجاَز  

لتعٍي  تعُيق مىتجاو محافظة الُادي 

 تعد مه أٌم مةتسحاو شزا  العيىة 4ت الجديد

 هلخص الذراسة وأان الٌحبئح والحىصٍبت : 

علي اثس التسكيب اظتٍدف  الدزاظة التعسف 

الحياشي علي اإلوتاج الصزاعي في محافظة الرُادي 

َدزاظرة ت     84.2 -8444الجديد ايل الفترس  ح 
اقتصررادياو أظررتندا  المررُازد اأزضررية َالمررُازد 

الما يررة بعيىررة البحررا بالمحافظررة للمُظررم الصزاعرري 

َدزاظة بعك مؤ ساو اليفا   ت   ..84/  84.2
َ  الحةليررررة الس يعررررية الررررصز إلوترررراجاأقتصررررادية 

بالمحافظاو مه ايل تةديس داالو اإلوتاج الفيصيةية 

َداالو التيالي  المصزعية بالفناو الحياشية متابيىة 

َالتعرسف علري أٌرم ت الععة بعيىة البحا بالمحافظة

المعُقررراو التررري تُاجرررً تىميرررة الةحرررا  الصزاعررري 
َأٌم الم ييو التي تُاجً المصازعيه ت بالمحافظة

البحرررا بمحافظرررة الرررُادي الجديرررد للمُظرررم  بعيىرررة

   4 ..84/ 84.2الصزاعي 
ت َلتحةيررق اأٌررداف المى ررُد  مرره الدزاظررة

اعتمدو الدزاظة علي البياوراو اأحصرا ية اللاوُيرة 

المى ررُز  َايررس المى ررُز  للمت يررساو اأقتصررادية 

  84.2 -8444مُضررل الدزاظررة للفتررس  الصمىيررة ح
 اعتمردوكمرا ت رلكَالصادز  مه الجٍاو المعىيرة بر

الدزاظة في الحصرُل علري بياواتٍرا اأظاظرية علري 

الةحاعية لعيىة ع ُا ية متعدد   اإلحصا يةالبياواو 
المساحررر  مررره شزا  المحاصررري  الحةليرررة الس يعرررية 

برررالمساكص المنتررراز  بالمحافظرررة للمُظرررم الصزاعررري 

 االظررررتعاوةٌررررا باإلضرررافة الررري ت   ..84/ 84.2
لمية العابةة َالتي تم  في بالبحُ  َالدزاظاو الع

 ٌرا المجال َذاو الصلة بمُضُ  الدزاظة 4 

وهي أان الٌحوبئح الحوً جىصولث هلٍهوب الذراسوة ثووب 

 ٌلً : 
بل   وعبة الصياد  في ك  مه المعاحة  -.

المصزَعة َالمعاحة المحصُلية 

بالمحافظة ايل فتس  الدزاظة حُالي 
ت % علي التستيب 64.8..ت % 6468..

متُظط وصيب الفسد مه  َفي ك  مه

المعاحة المصزَعة َالمعاحة المحصُلية 

% عه  6.446ت % 86446حُالي 
كما بل  معدل ت  8444وظا سٌا في عا  

الصياد  العىُية في ك  مه المعاحة 

المصزَعة َالمعاحة المحصُلية َفي 
متُظط وصيب الفسد مىٍا علي التستيب 

ت % 428.ت % 6426ت % 8462حُالي 

ي التستيب مه متُظحاتٍا % عل 8482
 بالمحافظة ايل فتس  الدزاظة 4 

بل   وعبة الصياد  في قيمة ك  مه االوتاج  -8

َصافي  اإلوتاجالصزاعي َمعتلصماو 

الدا  الصزاعي بالمحافظة علي التستيب 
ت % .4.46.ايل فتس  الدزاظة حُالي 

% عه الحد  488...ت % 2824.2

د  َبل  معدل الصيات  8444عا   اأدو 
العىُية في تلك المت يساو الليثة حُالي 
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% علي  442..ت % 8482ت % ..4..

التستيب مه متُظحاتٍا ايل فتس  

 الدزاظة 4 

بل   وعبة الصياد  في ك  مه معاحة  -2
المحاصي  َمعاحة الن س َمعاحة 

البعاتيه بالمحافظة علي التستيب حُالي 

%  2.4.8ت % 82422.ت % 64488.
َبل  ت يل فتس  الدزاظةعه الحد اأدوي ا

معدل الصياد  العىُية في تلك المت يساو 

ت % 446..ت %8488الليثة حُالي 

% علي التستيب مه متُظحاتٍا  488.
 بالمحافظة ايل فتس  الدزاظة 4 

بل   وعبة الصياد  في معاحة ك  مه  -.

الصما  المىصز  َالصما  اليلي بالمحافظة 
 864.8ت %6468..علي التستيب حُالي 

ت % عه الحد اأدوي ايل فتس  الدزاظة

َبل  معدل الصياد  العىُية فيٍما علي 
% مه  8442ت % 8462التستيب حُالي 

متُظحيٍما بالمحافظة ايل فتس  

في  االونفا َبل   وعبة ت الدزاظة

معاحة البُز َالمىافل بالمحافظة ايل 
% عه الحد  8.428فتس  الدزاظة حُالي 

َبل  معدل ت الدزاظة ايل فتس  اأقص 

%  4426العىُي لٍا حُالي  االونفا 
 مه متُظحٍا بالمحافظة 4 

بدزاظة التسكيب المحصُلي بمحافظة  -6

/  84.2الُادي الجديد للمُظم الصزاعي 

  تبيه أن معاحة الحاصيو  ..84
ت % 6.488الحةلية ال تُية تمل  حُالي 

َتمل  معاحة الن س ال تُية حُالي 

معاحة المعمساو  َتمل ت % 2424
% مه اأجمالي العا   .8648حُالي 

لمعاحة الصما  المىصز  بالمحافظة في 

كما تمل  معاحة ت وفط المُظم الصزاعي
%  .6846المحاصي  ال تُية حُالي 

 .646َمعاحة الن س ال تُية حُالي 

َمعاحة المحاصي  الصيفية َالىيلية ت %

َمعاحة الن س ت % 884.2حُالي 
ت % 8468ىيلية حُالي الصيفية َال

% علي  8442َمعاحة المعمساو حُالي 

التستيب مه اجمالي المعاحة المحصُلية 
بالمحافظةت كما أن معاحة الةمح 

ي بالمحافظة للمُظم الصزاع

% مه  684.6حُالي  ..84.2/84

َتمل  ت اجمالي معاحة المحاصي  ال تُية

%  244.2معاحة الرز  ال امية حُالي 
ة المحاصي  الصيفية مه اجمالي معاح

َتمل  معاحة البحا،ط ال تُية ت َالىيلية

% مه اجمالي معاحة 2446.حُالي 
َتمل  معاحة البحا،ط ت الن س ال تُية

% مه اجمالي  88446الصيفية حُالي 

معاحة الن س الصيفية َالىيلية 

المصزَعة بالمحافظة في وفط المُظم 
َي يس ٌرا الي االونفا  ت الصزاعي

معاحة كي مه الن س  الىعبي في

ال تُية َالن س الصيفية َالىيلية بالىعبة 
الجمالي معاحة الصما  المىصز  

 بالمحافظة لىفط المُظم 4 

بتستيب الدَزاو الصزاعية البديلة  -6
بالمحافظة َفةا  لصافي العا د للفدان 

المتحةق مه ك  مىٍا في متُظط الفتس  ح 

  تبيه ..84/ 84.2 – 84.4/  8448

َزاو الصزاعية البديلة َالتي أن الد
ا تمل  علي محصُل الحما،م قد حةة  

صافي عا د مستفل عه ايسٌا مه باقي 

حيا حةة  ت الدَزاو الصزاعية البديلة
دَز  محصُلي الةمح َالحما،م الصيفي 

أعلي صافي عا د للفدان بل  حُالي 

ت جىيً َاحتل  المستبة اأَلي 666244.

لفتي  َالرز  تليٍا دَز  محصُلي البص  ا
ال امية ثم دَز  محصُلي الحما،م 

ال تُي َالرز  ال امية ثم دَز  محصُلي 

الحما،م ال تُي َالةحه المساتب اللاوية 
َاللاللة َالسابعة علي التستيب بصافي 

ت 22.44..عا د للفدان بل  حُالي 

جىيً علي  888444.ت  44..4..
التستيب ٌَيرا حتي المستبة الع سيه 

  محصُلي الفُل البلدي َت م  دَز

َالعمعم بصافي عا د للفدان بل  حُالي 

 جىيً لىفط المُظم 4  628.44

وفً ضىة الٌحبئح الحً جن الحىصل هلٍهب فإى 

 :  هب ٌلًي الذراسة جر

لمُاجٍة م يلة تفت  الحياشاو  -.
الصزاعية َآثازٌا العلبية علي اإلوتاج 



 أثس التسكيب الحياشي علي اإلوتاج الصزاعي في محافظة الُادي الجديد

- 225 - 

 

الصزاعي البد مه اتناذ قسازاو 

ة حاظمة تحد مه َاجسا او شزاعي

التُظل في تفت  الحياشاو الصزاعية 

 :ابتيي تتمل  ف
َضل ظياظاو َبسامج شزاعية تٍدف    أح

الي التجميل الصزاعي َتحبيق وظا  

الدَزاو الصزاعية َتفعي  دَز 
اإلز اد الصزاعي في تُعية الصزا  

 ب ضساز التفت  الحياشي4

ح   او ا  كياواو شزاعية كبيس  ال تة  

دان تيُن المليية فيٍا ف 4444.عه 
 4. -6عه ،سيق أظٍم تتساَا مه 

فدان لي  مصاز  َتةُ  ٌري اليياواو 

بجميل أعمال اأظتصيا َاظتصزا  
ٌري المعاحاو َتعُيق مىتجاو 

 المصازعيه المعاٌميه فيٍا 4 

تىمية اظتندا  المياي الجُفية َتىظيم  -8
العحب مىٍا َتةلي  الفُاقد الما ية عه 

لمساَي َالمعاقي ،سيق تبحيه ا

الحةلية َتحُيس السي العححي 

َالتُظل في اظتندا  ،س  السي 
َالتُظل في ت الحديلة بالسغ َالتىةيط

حفس ابباز العميةة َالعححية 

َضسَز  أتبا  المصازعيه لىظا  السي 
الليلي َااللتصا  باأدَاز َالمىاَباو في 

 مُاعيد السي 4 

التُظل في او ا   بية مه الحس   -2

مٍد  َالمسصُفة كسبط مساكص الم
المحافظة بالمحافظاو المجاَز  بما 

يعاعد علي تعٍي  تعُيق مىتجاو 

باإلضافة الي تُفيس َظا   ت المحافظة
الىة  الحديلة َالمجٍص  بُظا   تبسيد 

لتةلي  الفاقد َالتال  مه تلك المىتجاو 

 َبتيالي  وة  مىاظبة 4 
الصزاعي  اإلوتاجتُفيس معتلصماو  -.

أَقاو ي جيد  َب ظعاز مىاظبة ف بحالة

َالعم  علي تحةيق ت الحاجة اليٍا

اظتةساز تُشيل حصص معتلصماو 
 اإلوتاج ااصة اأظمد  الييماَية4 

تعٍي  اجسا او الحصُل علي  -6

الةسَ  الىةدية َالعيىية اليافية مه 
البىُر الصزاعية َب ظعاز فا د  مىاظبة 

َضماواو َ سَ، ميعس  َفي أَقاو 

ليٍا إلجسا  العملية الصزاعية الحاجة ا

َأن يساعي البىك الظسَف المادية 

 للصزا  عىد العداد 4
العم  بىظا  التعاقداو المعتةبلية  -6

ااصة للنسيجيه مه المىتجيه 

الصزاعييه مل بىُر الةسي َاعين 
أظعاز المحاصي  لٍم مبيسا  قب  

شزاعتٍا َالتعاقد ب ظتيمٍا َتعُيةٍا 

َفُز اظتيمٍا َدفل ثمىٍا للمىتجيه 

 دَن أي م اك  4 
تُفيس  بية معلُماو لى س المعلُماو  -8

الفىية الحديلة َالدقيةة عه اأوتاج 

َالمحاصي  المعتٍدف شزاعتٍا 
َأظعاز معتلصماو اإلوتاج َالحدَد 

الدويا لألظعاز المتُقعة للمحاصي  

الس يعية َالعس  َالحلب للمحاصي  
باأظُا  المحلية َالنازجية حتي 

تس د بٍا المىتجيه الصزاعييه عىد يع

 اتناذ قسازاتٍم اإلوتاجية َالتعُيةية 4 

تفعي  دَز اإلز اد الصزاعي اإلوتاجي  -2
َالتعُيةي في تُعية َاز اد الصزا  

َالنسيجيه لُظا   الحفاظ علي البينة 

َاأزاضي مه التلُ  ظُا  عه ،سيق 
اأظمد  أَ المبيداو َذلك عه ،سيق 

َاز ادٌم ت ية لٍمتىظيم دَزاو تدزيب

باليمياو المىاظبة مه اأظمد  

ت َوُعيتٍا َالمتعلةة بالتسبة َالمياي
اظتندا  االظمد  الجيُية ي َالتُظل ف

 َالع ُية4

 الوراخـــــــب
عبرررد الُكيررر  ابرررساٌيم احمرررد َآارررسَن حدكررراتسي ت 

 "دزاظة َصفية لربعك العرماو االقتصرادية

جمٍُزيرررة ي الجديرررد فررري برررالُاد المصزعيرررة
التاظررررل ي س العسبيررررةت المررررؤتمس الرررردَلمصرررر

لإلحصررررا  َالحعرررراباو العلميررررة َالبحررررُ  

ابسير   4.-مرازض .2اإلجتماعيرةت الةراٌس ت 

.82.4 
صرريا ت ظررعيد عبرردالسحمه ال ررتلً حدكتررُز ي ٌرراو

محمررُد عبررد المحعرره حدكتررُز ت "مؤ ررساو 

ي الةحرررا  الصزاعررري فررري التيىُلرررُج الت يرررس
صرسية الجديرد"ت المجلرة المي بمحافظة الرُاد



 84.6دمحم كمال ظليمان َآاسَن ت 
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 ت العررردد 82ليقتصررراد الصزاعررر ت المجلرررد ح

 84.24السابلت ديعمبس 

ٌالررة دمحم وررُز الررديه عبرردة حدكتررُز  ت أمرر  عبررد 

عبد المتعال صالح حدكتُز  ت "ابفا  ي ال ى
المعررررتةبلية للرررردَز  الصزاعيررررة َالتساكيررررب 

ي المحصُلية لتحةيق التىمية الصزاعية بالُاد

ع ررررررسَن َالي الجديررررررد"ت المررررررؤتمس اللرررررراو
 2.-8.ليقتصررادييه الررصزاعييهت الةرراٌس ت 

 4..84وُفمبس 

جمعرررر  مرررره المتجرررريه ي اظررررتماز  اإلظررررتبيان الترررر

ي الررصزاعييه بعيىررة البحرررا بمحافظررة الرررُاد
 4..84-84.2ي الجديد للمُظم الصزاع

  واألخٌجٍة:الٌشرات اليرثٍة 

ت َاإلحصررا الجٍرراش المسكررصي للتعبنررة العامررة 

أعررررداد ت العررررىُي اإلحصررررا ياليتررررا  

 الةاٌس 4  -مديىة وصس –متفسقة 

قحرا  ت َشاز  الصزاعة َاظتصيا اأزاضري
اإلداز  المسكصيررة ت ال ررنُن االقتصررادية

الى رس  العررىُية ت الصزاعرري ليقتصرادي

 -أعرررداد متفسقرررة ت ليقتصررراد الصزاعررري
 الجيص 4 

ت َشاز  الصزاعررررررة َاظتصرررررريا اأزاضرررررري

مديسيررررة الصزاعررررة بمحافظررررة الررررُادي 

مسكرص المعلُمراو َدعرم اتنراذ  تالجديد
 بياواو ايس مى ُز  4 ت الةساز

جٍررررراش تعميرررررس ت محافظرررررة الرررررُادي الجديرررررد

بياواو ت اداز  المياي الجُفيةت اأزاضي
  مى ررررررررررررررررررُز 4ايرررررررررررررررررس 
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ABSTRACT 

The province of New valley , Governorate of the Governorates of the desert 

border promising , and has ranked third among the provinces of the desert border in 
terms of crop area , the value of agricultural  production , the value of agricultural 

inputs , the value of agricultural income , the size of agricultural Labor , averages 

amounted to about 165.5 thousand faddans , 160383.0  thousand pounds , 41992.0 

thousand pounds , 114620.0 pounds , 6.75 thousand agricultural labor respectively 
to the pounds , 6.75 thousand agricultural labor respectively to the  average for the 

period of study ( 2000 – 2013 ) . The study aims mainly to measure the efficiency 

of the use of elemental production (capital and labor ) in the province of New 
valley Governorate . Also this research aims at studying of holding structure 

impact in Agricultural production in the new valley Governorate. The study was 

depending on published and unpublished statistical data pertaining to the period of 
study ( 2000- 2013) in the Arab Republic  of Egypt and in the Valley Governorate , 

Also on primary field data through  a questionnaire designed and directed to a 

random  sample  of a crop producers at New valley Governorate during the 2013/ 

2014 agricultural season . Both descriptive as well as quantitative analysis have 
been applied to analyze collected data . The study indicated the social impacts in 

the form of confiscated in come , and the structure of agricultural shadings , while 

sources  the economic effects included production costs and average production , 
and not yield per feddan , and efficiency measurement economic productivity , as 

well as marketing problems , the study found the presence of negative effects of 

fragmentation possessor that effect the programs and development plans and the 
development of the agriculture sector in Egypt as well as New valley Governorate . 

The study estimated and measured the production and cost functions to determine 

the factors which most effect on agriculture production for crops at New valley 

governorate , and to determine optimal size of production which maximizes profits 
to producers at research sample in New Valley Governorate . The statistical 

analysis of marketing and production problems which faces producers at research 

sample , show that increasing production costs , low farm price , competition 
among traders and high interest rate for loans are the major marketing production 

problems . The study presented several recommendations that can help producers at 

New valley Governorate to achieve the optimum use of agricultural production and 

help them to expend their production at New valley Governorate.  


