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Abstract 
n achievement food security in Egypt is facing many problems 
resulting in the inability of the agricultural sector to meet the needs 
of population of food, clothing, and the further widening the gap 

between food production and national consumption of agricultural crops. 
The study aims at sheding light on the problems and difficulties facing the 
Egyptian agricultural production and a study, analysis the productive and 
economic efficiency of plant production. problems and obstacles of plant 
production and the increase in the self-sufficiency ratio of Egyptian food 
crops. The research used descriptive and quantitative analysis of the 
economic variables, in addition to on secondary data. The research tackles 
the problems and difficulties faced by the Egyptian agricultural sector and 
how to overcome them, which are: 

1. The fragmentation of agricultural holdings, and the dominance of dwarf holdings, where 
about 92.1% of the total number of owners in the Republic owns an area of agricultural 
land about 47.2% of the total area of agricultural owned, thus leaving about 8% of the 
total number of owners in the Republic owns the area of the agricultural land, amounting 
to about 52.8% of the total agricultural land owned. 

2. Increasing the encroachment on agricultural land for urban expansion and also by 
excavation, especially in the period from 25/1/2011 to 18/3/2014. 

3. Neglecting the maintenance of agricultural economic resources by land clearing, poor 
service operations, wasteful irrigation and poor drainage. 

4. The risks of climate change on land, leading to high salinity of soil, land development, 
rising groundwater level, coastal erosion and displacement of the northern coastal 
population. 

5. Social and economic problems, namely, the complete liberalization of the agricultural sector 
in 1990, and the release of agricultural land rents in full in 1997, which led to the increase 
in the value of production inputs in addition to the increase in wages of agricultural 
workers and fuel prices. 

6. An abolition of subsidies on agricultural loans and hence the increase in interest rates on it 
agricultural loans. 

7. A decline of role cooperative marketing and cooperative societies, which led to high 
production costs in addition to the cancellation of the agricultural cropping system, which 
led to increase the size of the food gap in the main crops in the average period (2011-
2015) to 45% for wheat, 50% for 94% for lentils, 88% for vegetable oils, 70% for 
municipal beans, 30% for sugar, 23% for dairy products and 25% for red meat. This gap is 
covered by imports from the dollar markets. Exchange of the dollar in Egyptian pounds. 

8. The negative role in some cases for many of the farmers and the state in the improvement 
and development of agricultural production in Egypt, represented by the neglect of the 
farms in the purification and maintenance of small agricultural banks, leading to poor 
drainage. 

9. The absence of a national plan for the state to exploit groundwater, especially in the area 
of Siwa, With the increase of the number of chemical fertilizers and pesticides, or the 
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specific rates of crops, to an increase in the incidence of liver and kidney diseases and 
cancers among consumers. 

10. Low efficiency of agricultural marketing methods. 
11. The ratio of agricultural GDP to GDP declined to about 9.8% between 2000 and 2015. 
12. The ratio of agricultural investments to total national investments decreased to 56.64% 

between 2000 and 2015. 
13. The migration of agricultural labor in general and trained in particular from the countryside 

to the city or abroad to improve their standard of living. The relative importance of total 
agricultural employment in the country has decreased to about 9.8% between 2000 and 
2015. 
Also, the research indicates that the obstacles of agricultural development in Egypt during 

the study period (2000-2015) is the slow increase of agricultural land resources in the face of 
population increase. Therefore, it is necessary to increase reclaimed land within available water 
resources at a rate greater than population growth rate. As a political commodity of a strategic 
nature, which is used as a tool for the pressure of exporting countries on importing countries 
for food commodities. 

RECOMMENDATIONS 
1. To overcome the problem of fragmentation of agricultural holdings, the study recommends 

the collection of fragmented holdings in large areas in which the exploitation of land 
collectively, and this through agricultural associations or companies. 

2. To overcome the problem of urban encroachment on agricultural land and its scrapping the 
study recommends that the state must address the firmness and strength of this 
phenomenon. 

3. For the maintenance of agricultural economic resources, the study recommends that the 
extension of agricultural guidance to farmers in the right way to all the various agricultural 
operations. 

4. The extension of agricultural extension system to inform the farms of the water and sludge 
necessary for each crop separately, and methods of use and concentrations of pesticides. 

5. Cooperation between the state and the farms to overcome the rise in the level of ground 
water and increase the salinity of agricultural land. 

6. The study considers the increase in the size of agricultural GDP to the degree that helps in 
achieving horizontal and vertical agricultural development. 

7. To overcome the problem of low proportion of agricultural investments from total 
investments the study recommends the following. 

a. Making an investments map for the agricultural sector to identify the available resources 
from land, water and employment. 

b. Providing loans through the agricultural Development and credit Bank for agro-plant- and 
livestock production on soft terms and low interest rates. 

8. To overcome the problem of agricultural labor migration from villages to cities at home or 
abroad to improve their standard of living and income, the study recommends and increase 
investments in the agricultural sector to provide employment opportunities for agricultural 
workers with high wages. 
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  تؤدى إلي اتساع التيالزراعية ات معوقالمشاكل والأهم 
  في مصر ةالزراعيالمحاصيل  منحجم الفجوة الغذائية  

  
  عزام عبد اللطيف السيد  ،شحاتة عبد المقصود غنيم  

  السيد محمد قابيل  ةمفيد  ،عبد الستار علي مبارك  محمد 
  

  مركز البحوث الزراعية –معهد بحوث االقتصاد الزراعي 
  

   ةـــدمـــقـمـال
  : تمهيد

ـشكال ـجه م ـعداد إن تحقيق األمن الغذائي في مصر يوا ـفي أ ـضطردة  ـيادة الم ـجة الز ـيدة نتي ت عد
مليون نسمة  140ومن المتوقع أن يبلغ نحو  2018مليون نسمة عام  100السكان حيث بلغ عددهم نحو 

حــف2050عــام  يــة، والز يــازة الزراع تــت الح شــاكل تف لــي م ضــافة إ هــذا باإل لــي األرض  ،  نــي ع العمرا
ـفاض الزراعية، فضًال عن انخفاض ارتفاع مستوى الماء  ـفي انخ ـسبب  ـما يت ـمالح م ـسبة األ ـضي ون األر

ـضافة  ومن جهة أخريإنتاجية هذه األراضي،  ـية باإل انخفاض كفاءة التسويق واألجهزة التسويقية الزراع
ـه ـهدد ج ـية إلي غيرها من المشاكل االجتماعية للمزارع المصري مما ي ـصادية واالجتماع ـية االقت ود التنم

  للزراعة المصرية.
الزراعي من أهم القطاعات الرئيسية في االقتصاد القومي المصري، وواحد من  ويعتبر القطاع  

أهم القطاعات اإلنتاجية التي تعتمد عليه نسبة كبيرة من السكان كمصدر دخل ومعيشة باإلضافة إلي 
ة ء لهم، وكذلك توفير النقد األجنبي الضروري لتحقيق التنمية االقتصاديتوفير أكبر قدر من الغذاء والكسا

أن انخفضت نسبة الناتج المحلي الزراعي إلي الناتج  تاج الزراعيمن مشاكل اإلنوواالجتماعية لمصر، 
  .)9(2015% عام 15,1إلي  2000% عام  16,8المحلى اإلجمالي من 

% عام 4,9إلي  2000% عام  11,13ستثمار الكلي من كما انخفضت نسبة االستثمار الزراعي من اال
2015)8(.  

إلي  2000% عام 28,9ت األهمية النسبية للعمالة الزراعية إلى العمالة القومية من كما انخفض
  .)2(2015% عام 26,1

مما سبق يتضح أنه من الضرورة الحتمية والملحة تنمية القطاع الزراعي بمعدالت تفوق   
ادية واالجتماعية كاني، لما تمثله التنمية الزراعية من أهمية كبيره في التنمية االقتصمعدالت النمو الس

  .ستقرار السياسي واالجتماعيالشاملة وبالتالي تؤثر علي اال
وتعتبر مشكلة تفتت األراضي الزراعية وما يترتب عليها من آثار من أهم المشاكل المؤدية إلي 

  لتالي انخفاض صافي العائد الفداني. خفض اإلنتاج وزيادة التكاليف، وبا
  بحثمشكلة ال

أن القطاع الزراعي المصري يواجه العديد من المشاكل والمعوقات  حث فيتتلخص مشكلة الب  
علي الوفاء باحتياجات السكان من المأكل والملبس، وزيادة اتساع حجم الفجوة  تهعدم قدر التي تؤدى إلى

، ولسد هذه الفجوة تضطر الزراعية المحاصيللكثير من الك القومي تهسالغذائية بين اإلنتاج المحلي واال
  حجم األعباء علي االقتصاد المصري. يزدادلحكومة إلي زيادة الواردات منها وبالتالي ا
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  بحثهدف ال
 الغذائية الزراعية لمحاصيلمن ا الغذائية الفجوةق يإلي إلقاء الضوء على كيفية تضي بحثلاهدف ي

 حاليًا للمزارع الفداني العائد صافي وزيادة المحاصيل هذه إنتاج من الذاتي كتفاءالا نسبة وزيادة
  :التالية الفرعية األهداف دراسة من البد الرئيسي الهدف ولتحقيق ومستقبًال،

إلقاء الضوء علي المشاكل والصعوبات التي تواجه اإلنتاج الزراعي المصري، والتي تعيق  -1
  ) 2015-2000خالل فترة الدراسة ( يقتحقيق التوسع الزراعي األف

مشاكل الالحد من محاولة ة واالقتصادية لإلنتاج النباتي والكفاءة اإلنتاجيدراسة وتحليل   -2
  وزيادة نسبة االكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية المصرية . التي تواجههمعوقات الو

  األسلوب البحثي
ها، كما شكلة ومعرفة مكوناتها وتطوراتملأسلوب التحليل الوصفي لتوصيف ا البحث استخدم

يل الكمي واالستنباطي للتعرف علي طبيعة وتطور المتغيرات االقتصادية استخدمت بعض أساليب التحل
 االقتصادية موضوع الدراسة للفترةتحليل بيانات السالسل الزمنية للمتغيرات وموضوع الدراسة، 

واالستعانة باألساليب المختلفة  ر المتعدد المرحلياداالنحدار البسيط واالنحتقدير ), و2000-2015(
المعادالت، هذا باإلضافة إلي تقدير معدل التغير والمتوسطات الحسابية، وكذا دراسة  الختيار أفضل

تحليل أهم معايير الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمحاصيل الدراسة. وذلك باستخدام بعض األساليب 
 بين One Way Analysis Of Variance في اتجاه واحد تحليل التباين راإلحصائية باستخدام اختبا

   بحث.المجموعات الختبار الفرق بين متوسطات المؤشرات االقتصادية المستخدمة لتحقيق هدف ال
  مصادر البيانات 

سواء  Secondary Dataالبيانات الثانوية  مصدر علي مصدرين للبيانات أولهما بحثال اعتمد
) 2015 – 2000خالل الفترة ( لبحثغير المنشورة للمتغيرات االقتصادية موضوع ا وأالمنشورة 

والتي تصدرها الجهات الحكومية المتمثلة في كل من وزارة الزراعة واستصالح األراضي بهيئاتها 
قطاع الشئون االقتصادية الزراعية بما يحتوى من نشرات االقتصاد ( والتي من أهمها المتعددة،

اء، شبكة المعلومات ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحص)شرات الميزان الغذائينوالزراعي، 
لبعض المواقع المتخصصة، موسوعة المجالس القومية المتخصصة، قطاع التخطيط بوزارة األشغال 
العامة والموارد المائية، معهد التخطيط القومي، معهد بحوث األراضي والمياه بمركز البحوث 

رار فة ومركز دعم اتخاذ القمديرية الزراعة بالغربية وإداراتها الزراعية بمراكزها المختل ،ةالزراعي
بالعديد من األبحاث والدراسات والمجالت البحثية والتي لها صله  بحثال بمحافظة الغربية، وقد استعان

   .بحثبموضوع ال
  نتائج البحث

  والمياه في مصر  يةعاالزرأوًال: التحديات والمخاطر التي تواجه األراضي 
  تفتت الحيازة الزراعية:   - أ

لم تتسع بالشكل الكافي والمتوازن مع النمو السكاني المتزايد باإلضافة إلى  رقعة زراعية ضيقة
التوريث الخاصة بتوزيع التركة إلى تفتت  وكذا نظام وقوانين ذلك فقد أدت قوانين اإلصالح الزراعي

عة انتشارًا في الزرا واألكثريازات والمزارع القزمية هي السائدة حلوبعثرة الحيازة الزراعية وأصبحت ا
المصرية، وهذا يؤدى إلى عدم االستفادة من المميزات االقتصادية للسعة المزرعية الكبيرة, وصعوبة 

العلمية التكنولوجية الحديثة في تلك الحيازات  األساليبوزيادة تكاليف استخدام الميكنة, وصعوبة تطبيق 
والقنوات التي يقيمها الزراع ثرة الحواجز ة, وكذلك زيادة الفاقد في الرقعة الزراعية بسبب كريالصغ
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) التي توضح توزيع الملكية الزراعية في 1االستعانة ببيانات الجدول رقم (بللفصل بين حيازاتهم, و
 2010بعد عام  بيانات عن توزيع الملكية الزراعية لم تتوفرجمهورية مصر العربية (مع مالحظة أنه 

, يتبين 2010وحتي عام  1961الزراعي عام  ) من بعد صدور قوانين اإلصالحا البحثحتى كتابة هذ
ألف مالك  2919ازدياد عدد مالك الفئة األولي من الحيازة الزراعية (أقل من خمسة أفدانه) من 

% من الرقعة 52,1يملكون حوالي و% من إجمالي عدد المالك بالجمهورية)  94,1(يمثلون حوالي
ألف مالك (يمثلون حوالي  3645إلي  1961الزراعي عام  اإلصالحلمملوكة بعد صدور قانون ا

% من الرقعة المملوكة عام 56,5% من إجمالي عدد المالك بالجمهورية) يملكون حوالي 89,9
) حتي بلغ هن، ثم استمرت زيادة عدد مالك الفئة األولى من الحيازة الزراعية (أقل من خمسة أفد2000

% من إجمالي عدد المالك 92,1(يمثلون حوالي  مالكألف  4184حوالي  2010في عام 
% من 8% من الرقعة الزراعية المملوكة, وبهذا يتبقى حوالي 47,17يملكون حوالي  وبالجمهورية)

اعية, رزالمملوكة من الحيازة ال الزراعية النصف اآلخر من الرقعة ونملكيإجمالي المالك بالجمهورية 
 اآلنوحتي  1961إلصالح الزراعي عام ) أنه بعد صدور قانون ا1-1أيضًا من بيانات جدول ( يتضحو

 .  فدان فأكثر 200انعدام فئة المالك لـ  حدثت ظاهرة 
تطبيق قانون اإلصالح الزراعي وتوزيع حيازات  - 1ومن أهم أسباب حدوث هذه الظاهرة 

لحيازات القائمة وتناثرها مما نظام التوريث وتجزئة ا- 2يشي عمصغيرة على الزراع لتحسين مستواهم ال
  عنه وحدات إنتاجية عديدة يعانى أغلبها من ضآلة السعة. جنت
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  2010وحتى عام  1961الزراعــي عام  اإلصالح) تــوزيع الملكيـة الزراعية في جمهورية مصر العربية بعد صــدور قوانين 1جدول رقم (          
  عدد المالك: باآللف        المساحة: باآللف فدان                                                                                                            

  البيان                            

  

  حجم 

 الملكية

 2010توزيع الملكية الزراعية  2000عام  ةتوزيع الملكية الزراعي 1961الزراعي عام  اإلصالحبعد صدور قانون 

 % ساحةالم
عدد 

 المالك
 % المساحة %

عدد 

 المالك
 % المساحة %

عدد 

 المالك
% 

 92,10 4184 47,17 4216 89,9 3645 56,5 3393 94,1 2919 52,2 3172 أفدنة 5أقل من 

 5,15 234 16,13 1442 4,3 176 10,6 636 2,6 80 8,5 516 أفدنة 10أفدنة إلى أقل من  5 

 1,80 82 11,74 1049 2,8 115 9,8 592 2,1 65 10,7 648 فدان 20أفدنه إلي أقل من 10

 0,75 34 10,44 933 1,4 55 9,5 571 0,8 26 13,5 818 فدان 50إلي أقل من  فدان20

 0,13 6 4,00 357 0,9 38 4,9 293 0,2 6 6,9 420 فدان 100إلي أقل من  فدان 50

 0,07 3 10,52 941 0,7 27 8,7 523 0,2 5 8,2 500 فدان 200ن ل مقأإلي  فدان100

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  فأكثرفدان  200

 100 4543 100 8938 100 4056 100 6008 100 3101 100 6074 الجملة

  حيث : 
بيانات عن توزيع الملكية الزراعية ولم تتوفر ، حصاءواإلة بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة يريتم جمع البيانات كل خمس سنوات  من مأموريات الضرائب  العقارية بمحافظات الجمهو        

  حتي كتابة هذه الدراسة. 2010بعد عام 
أعداد مختلفة. – الكتاب االحصائي السنوي – واإلحصاءجمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة  المصدر:
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  اضي الزراعيةرالزحف العمراني على األ - ب
اإلنتاج الزراعي، هي ندرة األراضي الزراعية, واستنزافها وقلة خصوبتها نتيجة  المشكلة الرئيسية التي تعوق

وتأثيره السلبي على خصوبة التربة, هذا باإلضافة إلى أن المتوسط السنوي للتعدي  دام الزائد، والري المفرطاالستخ
التي فقدت حوالى نصف ألف فدان سنويًا, ووصلت جملة األراضي  30 وعلى األراضي الزراعية بالبناء بلغ نح

 على مدار السنوات األربعوذلك عليها بالبناء للسكن وإقامة مشاريع أخرى غير زراعية  مليون فدان نتيجة التعدي
 )3(، بمعدالت كبيرة بالرغم من صدور قوانين وتشريعات صارمة في هذا الشأن2011 عاميناير  25بعد ثورة 

األمن الغذائي في مصر, ويؤدى إلى نقص األراضي  ددالتجريف يهالزراعية بالبناء و األراضيفالتعدي على 
المحصولية, ومما يزيد من تعقد  , وهذا يؤدى إلى نقص الرقعة المنزرعة وبالتالي نقص المساحةاإلنتاجالقديمة جيدة 

ساحات كثيرة ية, باإلضافة إلى ذلك فإنه مازالت توجد منامشكلة عجز برامج التوسع األفقي عن مالحقة الزيادة السك
عليها نتيجة حركة التشييد والتجريف رغم صدور قوانين صارمة في هذا  يعة تتعرض للتعدالمنزر األراضيمن 

(فترة ب)  2014 عام مارس 18حتي  2011 عام يناير 25الشأن، وقد تم حصر حاالت التعدي في الفترة من 
 1076,1ا نحو االت التعدي في (الفترة ب) عدده) أن ح2ول (الفترة ب، وتشير بيانات الجد لبوحاالت التعدي ق

 115,2على مستوى الجمهورية, وتقدر عدد الحاالت التي تم إزالتها نحو  فدانألف  46,5حالة ومساحتها نحوألف 
كما تقدر مساحة الحاالت  % من اجمالي عدد حاالت التعدي على مستوى الجمهورية,10,71حالة تمثل نحو ألف 

% من اجمالي حاالت التعدي على مستوى الجمهورية في 14,31فدان تمثل  نحو ألف  6,7حو ن إزالتهاالتي تم 
  الفترة (ب).

% من إجمالي عدد حاالت 89,29حالة تمثل نحو ألف  961وتقدر عدد الحاالت التي لم يتم إزالتها نحو
تمثل نحو  فدانألف  39,8مساحة الحاالت التي لم يتم إزالتها نحو  ردالتعدي على مستوي الجمهورية, كما تق

  من إجمالي مساحات التعدي على مستوى الجمهورية في الفترة (ب)  85,69%
  المصرية راعيةالز ) إجمالي التعدي على األراضي2دول رقم (ج
  وما قبل هذه الفترة 18/3/2014حتى  25/1/2011من  

  البيــان
  

 التعدي ةفتر
 إزالتها لم يتم حاالت التعدي التي  إزالتهاتم  حاالت التعدي التي  حاالت التعديمالي جإ

  عدد
 باأللف

ألف ب(المساحة   
 )فدان

  عدد
 باأللف

(بألف المساحة   
 )فدان

  عدد
 باأللف

  المساحة  
 )فدان(بألف  

ب)
ة (

فتر
ال

  
 

 نمــــــــــــــــــ
25/1/

20
11

لــي
إ

 
18/3/

20
14

   

  عدد
 39,8 961 6,7 115,2 46,5 1076,1 ومساحة

 النسبة المئوية
100% 100% 10,71% 14,31% 89,29% 85,69% 

(أ) 
رة 

فتــ
ال

مــا 
ل  

قبــ
25/1/

20
11

 

  عدد
 39,7 956,3 6,5 113,2 46,2 1070  ومساحة

 النسبة المئوية
100% 100% 10,89% 14,10% 89,41% 85,90% 

 79,5 1917,3 13,2 228,4 92,7 2146,1 اإلجمالي (أ+ ب)
 0,1 4,7 0,2 2,0 0,3 6,1 أ) -الفرق (ب 

  معدل التعدي
  x100أ) -ب( = 
 أ        

0,6 0,7 1,8 3,1 0,5 0,3 

محمد صالح الدين الجندي  - 2بيانات غير منشورة . - األراضيالمركزية لحماية  اإلدارةسجالت – األراضيوزارة الزراعة واستصالح  - 1- جمعت وحسبت من: المصدر:
الجمعية  - ارد الزراعية ودورها في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصريتحليل قياسي لكفاءة استخدام المو - تور)، كد(دكتور)، حمدي الصوالحي (

  . 2014نوفمبر  13- 12المؤتمر الثاني والعشرون لالقتصاديين الزراعيين  - المصرية لالقتصاد الزراعي

ا عدده الذكر أن حاالت التعدي في الفترة (أ) ستدل أيضًا من بيانات نفس الجدول سالفكما ُي
فدان على مستوى الجمهورية وتقدر عدد الحاالت التي ألف  46,2حالة ومساحتها نحو مليون  1,070

عدد الحاالت على مستوى  إجمالي% من 10,89حالة تمثل نحو ألف  113,2تمت إزالتها حوالي 
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من % 14,10فدان تمثل نحو ألف  6,5تها حوالي لاالجمهورية, كما تقدر مساحة الحاالت التي تمت إز
إجمالي مساحة حاالت التعدي على مستوى الجمهورية في الفترة (أ), وتقدر عدد الحاالت التي لم تتم 

عدد حاالت التعدي على مستوى  إجمالي% من 89,41حالة تمثل نحو ألف  956,3زالتها نحو إ
% من 85,90تمثل نحو  نفداألف  39,7تتم إزالتها نحو  الجمهورية, كما تقدر مساحة الحاالت التي لم

  عدد مساحات التعدي على مستوى الجمهورية في الفترة (أ). إجمالي
بعد قد زادت مما سبق يتضح أن حاالت التعدي بالبناء على األراضي الزراعية في الجمهورية 

 25فترة ما بعد ثورة (خيرة ة األنوفي اآل ضحأويدت بصورة (أ) إال إنها تزا الفترة أي اتنفترة الثماني
الفترة (ب) وما صاحبها من االنفالت األمني وصعوبة تنفيذ القوانين والتشريعات ) أي 2011يناير 

المتاحة إلي ارتفاع الخاصة بعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها, حيث تشير البيانات 
الفترة (ب) عن  2011يناير  25لفترة ما بعد ثورة بالبناء  ت التعدي, وحجم التعدينسبة زيادة عدد حاال

  على التوالي. 0,7، 0,6فترة (أ) بحوالي  أي الفترة السابقة لها
   )1(صيانة الموارد االقتصادية الزراعية إهمالثانيًا: 

  التنمية الزراعية ما يلي: تباطؤ من أهم المشكالت التي تسبب تدهور خصوبة التربة وبالتالي
استنزاف  أدى إلىللسكن أو إلقامة المنشآت ي إقامة المباني على األراضي الزراعية ف عسالتو -1

 .األراضي الخصبة
 ارتفاع مستوى الماء األرضي ونسبة األمالح بالتربة. -2
 تجريف األرض الزراعية لبيع الطمي المجرف بأسعار خيالية. -3
  في الري وسوء الصرف. واإلسرافسوء عمليات الخدمة الزراعية  -4
 .تربةنت له آثار سلبية على خصوبة الكاالبلدية وغياب الطمي  األسمدةقلة استخدام  -5

   : مشاكل اجتماعية واقتصادية:ثالثًا
م صدرت بعض التشريعات لتحرير قطاع الزراعة تدريجيًا حتى تم 1986اعتبارًا من عام 

ية على نسق اره السلبثأمما كان له الوصول إلى تطبيق قواعد السوق الحرة في الزراعة المصرية, 
   :)5(وأهمها اآلتي ى التنمية الزراعيةعلو الزراعة المصرية

المخاطرة التي يواجهها المزارعون فيما يتعلق وغياب دور التعاونيات في تسويق المحاصيل  -1
 بتقلبات األسعار الزدياد الدور االحتكاري للقطاع الخاص.

 ر في فرض أسعار مرتفعة.اجنقص وسوء توزيع مستلزمات اإلنتاج, وتحكم الت -2
 خفاض اإلنتاجية نتيجة عدم تطبيق الدورة الزراعية الثالثية أو الثنائية.تدهور التربة وان -3
 عدم إجراء انتخابات دورية في الجمعيات الزراعية لدعمها بمجالس إدارات فعالة ونشطة. -4
 ي المتخصص.نويواجه المزارعون العديد من المشاكل التمويلية نتيجة غياب البنك التعا -5
تواجدها في المناطق عدم ن المهندسين الزراعيين وعدم توافر شبكة إرشاد زراعي م -6

، وعدم تعيين مرشدين زراعيين جدد واالكتفاء بكبار الزراعية وسط المجتمع الزراعي
 المرشدين.

 الدول العربية أو إلي من الريف إلى المدينة أو وذلكهجرة مستمرة للقوة العاملة المنتجة  -7
  .فضل للعملا عن فرص أبحًثوذلك ، كيةاألوربية واألمري

ارتفاع في تكاليف اإلنتاج ال تقابله زيادة مماثلة في كمية اإلنتاج ونوعيته, وقلة العائد من  -8
 .غير الزراعية الزراعة بالمقارنة بعائد األنشطة األخرى



GHONUIM, SHEHATA A.M., et al. 

 

843

ئية ومياه الكهربا ةمن الطاق ث تدهور في المرافق العامة في كٍلفي شتى أنحاء الريف حد -9
طرق والمواصالت, وهذه المرافق تلزم إلحداث تنمية الشرب والصرف الصحي وال

 ريفية متكاملة.
 قصور السياسة السعرية عن تحقيق عائد مناسب للزراع. - 10
 مالحقة الزيادة في السكان. عنعجز برامج التوسع األفقي والرأسي  - 11

حيث يتضح من بيانات  ،رها مصنمتعانى  غذائية عميقةنتيجة لما سبق حدثت فجوة 
% من احتياجاتها  الغذائية من الخارج, وتتربع 50أن مصر تستورد أكثر من )3( جدول رقم

مصر على قائمة الدول األكثر استيرادًا للقمح حيث وصل حجم الفجوة الغذائية لهذا المحصول 
عالف أل% من مكونات ا80الذرة الذي يشكل نحو محصول % في 50ونحو%, 45حوالي 

من محصول العدس, الزيوت النباتية,  ائية في كٍلفجوة الغذحجم الالحيوانية والداجنة, كما بلغ 
%, 70%, 88%, 94محصول الفول البلدي, السكر, األلبان ومنتجاتها واللحوم الحمراء نحو 

), ويتم تغطية هذه 2015 -2011%, على الترتيب, وذلك في الفترة (%25, %23, 35
يعرض األمن الغذائي المصري  عالمية, وهذاطريق االستيراد من األسواق ال الفجوة عن

لمخاطر ارتفاع سعر الصرف للدوالر بالجنيه المصري, وارتفاع األسعار العالمية النخفاض 
المعروض العالمي للتجارة العالمية, وهذا أدى إلى ارتفاع األسعار المحلية لكثير من السلع 

  ت تكلفة الغذاء لمعظم السلع الغذائية.عفالغذائية، وبالتالي ارت
 )2015-2011) حجم الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل في الفترة من (3ول رقم (جد

 % حجم الفجوة الغذائية المحصول % حجم الفجوة الغذائية المحصول

 %70 الفول البلدي %45 القمح

 %35 السكر %50 الذرة

 %23 األلبان ومنتجاتها %94 العدس

 %25 اللحوم الحمراء %88 وت النباتيةيزال
  اإلنتاج المحلي لهذا المحصول. –الفجوة االستهالكية لمحصول ما = االستهالك القومي لهذا المحصول  حجم -
االستهالك المحلي لهذا الفجوة االستهالكية من المحصول/ % حجم الفجوة االستهالكية لمحصول ما =(حجم -

  .x 100المحصول) 
  االستهالكية لهذا المحصول). % حجم الفجوة - 100صول ما =  (الذاتي لمح ءا% نسبة االكتف -

نشرة الميزان  -المركزية لالقتصاد الزراعي اإلدارة -قطاع الشئون االقتصادية - جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر:
 متفرقة.    أعداد -الغذائي

عــي من الزراع والدولة في تحسين وتطوير  ثيرلك دور السلبي في بعض الحاالت: الرابعًا اإلنتاج الزرا
  كاألمثلة التالية: )6)(4(في مصر.

مــة  . 1 يــة بإقا ضــي الزراع لــى األرا عــدي ع لــزراع بالت عــض ا يــام ب هــا, أو ق شــآت علي بــاني والمن الم
  ها, وأيضا التعدي على جسور الترع والمصارف والطرق بزراعتها.تبوير

ـفي إهمال  . 2 ـيرطتبعض المزارعيين  ـصيانة ه ـصغيرة  و ـصارف ال ـتي  الم ـشأتهاال ـفي  أن ـلة  الدو
  .الزراعي مما يؤدي إلى سوء الصرفأراضيهم 

ـعي,  . 3 ـسليف الزرا ـنك الت ـلى ب ـيدها إ بعض الزراع يتهرب من سداد القروض الزراعية في مواع
ـيات  ـفي عمل ـها  ـمن اجل ـصت  ـتي خص وأيضًا عدم استخدام القروض الزراعية في األغراض ال

  ئب الزراعية في مواعيدها.عي, وكذلك تهرب بعض الزراع من سداد الضرااراإلنتاج الز
ـصيب  . 4 ـتي ت ـمراض ال جهل الفالح المصري وعدم معرفته بنوعية المبيدات المناسبة لمكافحة األ

  محاصيله.
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ـسيوه,  . 5 ـقة  ـفي منط ـصة  عدم وجود خطة قومية للدولة الستغالل المياه الجوفية في الزراعة وخا
  يق االكتفاء الذاتي منها.حيث يمكن زراعة هذه المناطق بالقمح وتحق اهوالمناطق المحيطة ب

ـحده,  . 6 ـلى  ـصول ع ـكل مح جهل الفالح المصري بالمقننات المائية والسمادية المقررة والالزمة ل
ـيدات  ـية والمب ـسمدة الكيماو ـيز األ ـيادة ترك وطرق استخدام المبيدات وتركيزاتها, حيث تؤدي ز

  لى والسرطانات بين المستهلكين.كلإلى ارتفاع أمراض الكبد وا
ـفاض ارتفاع مس . 7 ـسبب انخ ـيةتوى المياه األرضية وزيادة ملوحة األراضي الزراعية مما ي  إنتاج

  هذه األراضي.
  إهدار مياه الري بكميات ضخمة وخاصة في األراضي السمراء. . 8
  : انخفاض كفاءة األجهزة التسويقية الزراعية.خامسًا

   )4(:كاآلتية التسويقية الزراعية هي زهأهم الصعاب التي تواجه األج
 م توافر المعلومات التسويقية الكافية لألجهزة التسويقية الزراعية.عد . 1
ـعد  . 2 ـما ب أصبح من الضروري تحسين العمليات التسويقية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة في

  الحصاد كالنقل, والتخزين, والمماثلة, والفرز, والتدريج, والتعبئة.
ـعي، جيه القدر الالزم من الموارد إلجراء تو نمالبد  . 3 ـسويق الزرا ـجال الت البحوث الكافية ، في م

  باإلضافة إلى تنشيط أجهزة اإلرشاد التسويقي في مراحل اإلنتاج والتسويق.
ـسبة،  . 4 ـبوات المنا ـتوفر الع ـعدم  ـتداول , و ـسوء ال ـجة  ـعي  نتي ـنتج الزرا ـمن الم زيادة نسبة الفاقد 

ـمع ر المعلومات الصحيحة والقياسية لدى الفالفووأسلوب النقل، وعدم ت ح المصري لعمليات الج
  والتعبئة مما أدى إلى سوء جودة المنتج.

   اإلجماليلناتج المحلى الزراعي إلى الناتج المحلى الزيادة في اة نسبًا: انخفاض دسسا
تحقيق  قأن من المعوقات والمشاكل التي تعو )4رقم ( ويمكن االستدالل من بيانات الجدول

 الزيادة في ةنسبهو انخفاض )2015-2000خالل الفترة (العربية ية مصر التنمية الزراعية في جمهور
الزيادة نسبة عن  2015، 2000% فيما بين عامي 420,31لناتج المحلى الزراعي والتي بلغت نحو ا

  % خالل نفس فترة الدراسة.477,02والتي بلغت نحو  اإلجماليلناتج المحلى في ا
ـناتج التو نــي لل ـجاه الزم يــاس االت ـتائج ق ـضح ن ـيو ســعار الجار ـعي باأل لــي الزرا ســة مح ـترة الدرا خــالل ف ة 
ـقم (2في المعادلة رقم (، )2015- 2000( ـجدول ر ـمًا 5)  ـهًا عا ـخذ اتجا ـمالي أ ـلي اإلج ـناتج المح ) أن ال

ـستوى  ـلى م ـصائيًا ع ـسنوي  0,01متزايدًا ومعنوي إح ـعدل  ـيد بم ـسة, ويتزا ـترة الدرا ـحو ـلبـخالل ف غ ن
ـحو 12,21بلغ نحو  السنويمليار جنيه, ومعدل النمو  112,712 ـبالغ ن ـسط ال  923,486% من المتو

ـض ـقم(مليار جنيه خالل فترة الدراسة, كما تبين أي ـلة ر ـمن المعاد ـقم(1ًا  ـجدول ر ـلي 5)  ـناتج المح ) أن ال
ـستوى  الزراعي اتخذ اتجاهًا عامًا متزايدًا ومعنوي إحصائيًا ـلى م ـعدل ـخالل 0,01ع ـسة, بم ـترة الدرا  ف

مليار جنيه إال أنه أقل من معدل النمو 131,87وذلك من المتوسط البالغ نحو  %11,45سنوي بلغ نحو 
ـيد 12,2السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الذي بلغ نحو  ـمل التحد ـمة معا ـما أن قي ـترة, ك ـفس الف % خالل ن

ـمة % من التغيرات التي تؤثر على92, %94المعدل تشير إلى أن  ـمن قي ـمالي  ـكل  ـلي اإلج ـناتج المح ال
ـيب اعي باألسعار الجاريةوالزر ـسها  على الترت ـتي يعك ـصادية ال ـية واالقت ـمل التكنولوج ـلى العوا ـجع إ تر

  عنصر الزمن , بينما ترجع النسب الباقية إلى عوامل أخرى غير مقيسة.
   اإلجمالي إليانخفاض نسبة الناتج المحلي الزراعي 

للناتج المحلي الزراعي لمئوية اة ) إلي تراجع النسب4( رقم جدولالانات يبيمكن االستدالل من 
ثم تزايدت  2013% عام 12,11إلى نحو  2000% عام 16,7من حوالي  اإلجماليإلي الناتج المحلي 
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لزيادة في كل لالمئوية ة لنسبما قورنت با إذا، وتعد تلك النسبة ضئيلة 2015% عام 15,06إلى نحو 
  في نفس الفترة.  مالياإلجة األخرى إلى الناتج المحلى قتصاديالاالقطاعات من 

المعوقات والمشاكل التي تعوق التنمية  أهمن أبيانات نفس الجدول، ويمكن االستدالل من 
للناتج المحلي الزراعي من الناتج المحلي اإلجمالي والتي بلغت  المئوية ةالنسبالزراعية، هو انخفاض 

لى ضآلة قيمة الناتج المحلي ، وهذا االنخفاض الكبير يشير إ2015، 2000 % ما بين عامي9,8نحو 
 األفقيةالمصري، وهذا يؤثر بالسلب على التنمية الزراعية  اإلجماليالزراعي من الناتج المحلي 

قع القطاع الزراعي بالنسبة والرأسية الموجهة للقطاع الزراعي، وهذا ال يتناسب مع أهمية ومكانة ومو
  ومي.قلا ناتجلل

ـقم ( لــة ر ـمن المعاد ســتدالل  ـكن اال ـقم (3ويم جــدول ر عــام) 5) بال ـنى ال جــاه الزم ســبل أن االت  ةلن
ـستوي  المئوية ـند م ـنوي ع ـسنوي مع ـعدل  للناتج المحلي الزراعي إلى الناتج المحلي االجمالي يتناقص بم

ـح كذامليار جنية و 0,21% بلغ نحو 1معنوية  ـلغ ن ـسنوي ب ـمن 1,42 ومعدل االنخفاض في النمو ال  %
من % 49خالل فترة الدراسة، ويشير معامل التحديد المعدل أن % 14,76 المتوسط الهندسي البالغ نحو

ـن المئوية ةالنسبالتغيرات التي تؤثر في  ـلي ال ـعي إ ـلي الزرا ـلى تاللناتج المح ـجع إ ـمالي تر ـلي اإلج ج المح
ـم ةالعوامل التكنولوجي ـلزمن، بين ـصر ا ـسها عن ـجع الن اواالقتصادية التي يعك ـمل ـستر ـلى عوا ـية إ بة الباق

  مقيسة.    أخري غير
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  ، معدل نموالناتج المحلي اإلجمالي) تطور كل من الناتج المحلى الزراعي و4جدول(
  اإلجماليالمحلى  لناتج المحلى الزراعي إلى الناتجلو الناتج المحلى االجمالي والنسبة المئوية 

  )2015-2000خالل الفترة ( 
  القيمة: (بالمليار جنيه)                                                      

مسلسل
 عيالناتج المحلى الزرا البيان 

الناتج المحلى اإلجمالي بتكلفة 
 اإلنتاجعوامل 

 باألسعار الجارية %نمو المعدل 
لناتج ل المئوية نسبةال

المحلى الزراعي إلى 
الناتج المحلى 

 اإلجمالي
 السنوات

 باألسعار
 الجارية

الرقم 
 القياسي

باألسعار 
 الجارية

 الرقم القياسي
للناتج المحلي 

 الزراعي 
للناتج المحلي 

 لياإلجما

 1999 45,18  - 282,36  -  -  -  - 

1 2000 52,85 100 316,40 100 17,0 12,1 16,70 

2 2001 56,86 107,6 338,60 107,02 7,6 7,0 16,79 

3 2002 60,96 115,4 363,14 114,77 7,2 7,3 16,79 

4 2003 63,82 120,8 390,62 123,46 4,7 7,6 16,34 

5 2004 69,25 131,1 456,34 144.23 8,5 16,8 15,18 

6 2005 75,29 142,5 506,51 160,08 8,7 11,0 14,86 

7 2006 81,77 154,7 581,14 183,67 8,6 14,7 14,07 

8 2007 99,95 189,1 710,39 224,52 22,2 22,2 14,07 

9 2008 113,10 214,0 855,30 270,32 13,16 20,4 13,22 

10 2009 135,47 256,3 994,06 314,17 19,8 16,2 13,63 

11 2010 160,97 304,6 1150,6 363,66 18,8 15,8 13,99 

12 2011 195,16 359,8 1309,9 414,00 18,1 13,8 14,90 

13 2012 218,27 412,9 1475,4 466,29 14,8 12,6 14,79 

14 2013 209,75 396,9 1731,5 547,24  -3,9 17,4 12,11 

15 2014 241,49 457,0 1770,2 559,47 15,1 2,2 13,64 

16 2015 274,97 520,3 1825,7 577,02 13,9 3,1 15,06 

     14775,8  2109,93 اإلجمالي

 #,7614 12,52 12,14  923,49  131,87 المتوسط

  .100=2000ي سنة حيث: الرقم القياس

  100× للسنة السابقةزراعي قيمة الناتج المحلي ال -سنة الحالية لل زراعيقيمة الناتج المحلي ال =زراعيالمحلي ال  معدل النمو باألسعار الجارية للناتج

  للسنة السابقة زراعيمة الناتج المحلي القي                                                                              

  متوسط الهندسي يرمز له بالرمز #، ال100×] 1س )/1س -2س[(= ( معدل الزيادة السنوية)  معدل النمو باألسعار الجارية

  x100=420,3%]52,9)/274,97-52,9([)=2000-2015زيادة في الناتج المحلى الزراعي خالل الفترة (المئوية للنسبة ال

   x100=477,02%]316,4)/316,4-1825,7)=[(2015-2000ي الناتج المحلى اإلجمالي خالل الفترة (زيادة فالمئوية للة نسبال

- =x100]16,7)/16,7-15,06)=[(2015-2000المحلى الزراعي إلى الناتج المحلى اإلجمالي في الفترة ( في الناتج نقصانلية لالمئو نسبةال

9,8%  

  .متفرقة أعداد -السنوي اإلحصائيالكتاب  -واإلحصاءالعامة  هاز المركزي للتعبئةجمعت وحسبت من الج لمصدر:ا
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  ونسبة الناتج المحلى اإلجماليالناتج المحلى الزراعي، الناتج المحلى ن ) االتجاه الزمني العام لكل م5جدول رقم (
  )2015-2000خالل الفترة ( الناتج المحلى اإلجمالي إلىالزراعي  

متوسط  R-2 تجاه الزمني العامادالت االـمع البيان رقم المعادلة
 F الظاهرة

 معدل النمو% مقدار التغير

الناتج المحلى الزراعي  1
 الجاريةباألسعار 

   هس 3,964+15,011=  ه^ص 
           )0,36)  (13,16(** 0,92  131,87 173,14 3,964 3,02 

 اإلجماليالناتج المحلى  2
 باألسعار الجارية 

  هس  112,71+34,56- =  ه^ص 

 )-0,50)  (15,78(** 0,94 923,49 249,02 112,71 12,21 

3 
نسبة الناتج المحلى 

الناتج  إلىالزراعي 
 حلى اإلجماليالم

  هس  0,21- 16,51=  ه^ص  

           )32,15)  (-3,93(** 

 
0,49 7614,# 15,47 -0,21 -1,42 

  :حيث
  100متوسط الظاهرة × /مقدار التغيرير أو معدل النمو = # = المتوسط الهندسي للنسبة، معدل التغ

  نة (هـ) وهى تشير إلى المتغير التابع.= القيمة التقديرية للمتغيرات االقتصادية موضع الدراسة في الس ه^ص 
  ) بالسنوات. وهى المتغير المستقل.16،15،....،3،2،1= تشير إلى ترتيب عنصر الزمن حيث ه = ( هس 

2-R0,05(*) تشير إلى المعنوية عند مستوى  ،0,01شير إلى المعنوية عند مستوى تتحديد المعدل، (**) = معامل ال  
  تشير إلى معنوية النموذج ككل. Fأسفل معامالت االنحدار تشير إلى قيمة ت المحسوبة،  األقواس(   ) األرقام بين 

)4من بيانات الجدول رقم ( جمعت وحسبت المصدر :ـ
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  االستثمارات القومية  إليالزراعية الستثمارات اة نسبض ًا:ـ انخفاسابع
صر العربية قد تراوحت أن االستثمارات الكلية بجمهورية م )6( الجدول رقمبيانات يتضح من 

ـعام  هجني ونملي 271500د أقصي بلغ نحو وح 2002جنيه عام ون ملي 68200حد أدني بلغ نحو  بين
ـنةملي 537نحو ية بين حد أدني بلغ ، كما تراوحت االستثمارات الزراع2015 ـحد و 2012ـعام  ون جي

  خالل فترة الدراسة.  2015عام  هجني ونملي 13300أقصي بلغ نحو 
ـهو ومن ا ـية  ـصر العرب ـية م لمعوقات والمشاكل التي تعوق تحقيق التنمية الزراعية في جمهور

ـغت المئوية للزيادة في اة النسبانخفاض  ـتي بل ـحو الستثمارات الزراعية وال ـبين% 63,52ن ـما  ـعامي  في
ســب 2015، 2000 فــي اة عــن الن يــادة  يــة للز صــرية المئو يــة الم ســتثمارات الكل حــو إل غــت ن تــي بل وال

ـقم  خالل نفس فترة الدراسة 2015، 2000فيما بين عامي % 271,38 كما هو موضح أسفل الجدول ر
)6(.  

, )2015-2000الدراسة (وتوضح نتائج قياس االتجاه الزمنى لالستثمارات الكلية خالل فترة 
) أن االستثمارات الكلية أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا 7) جدول (4باألسعار الجارية في المعادلة رقم (

خالل فترة الدراسة, وتتزايد بمعدل سنوي معنوي بلغ نحو  0,01ومعنوي إحصائيًا عند مستوى 
حو البالغ ن من المتوسط% 9,75مليون جنيه، وبلغ معدل النمو السنوي حوالى  16133,48

) أن 7) جدول (5يضًا من المعادلة رقم (تبين أ خالل فترة الدراسة, كما هجني ونملي 164661,13
كما هو  مليون جنيه، 129,05االستثمارات الزراعية أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا غير معنوي بلغ نحو 

ت الزراعية نحو لالستثمارا و السنوي) وايضًا بلغ معدل النم7) جدول (4مبين من المعادلة رقم (
 أنه أقل من معدل النمو السنوي مليون جنيه إال 8145,96 والبالغ نح % وذلك من المتوسط1,58

  % خالل نفس الفترة.9,75لالستثمارات الكلية والذى بلغ نحو 
إلى % من التغيرات في قيمة االستثمارات الكلية 92إلى أن  R-2ويشير معامل التحديد المعدل 

ترجع النسبة الباقية إلى عوامل  وجية واالقتصادية التي يعكسها عنصر الزمن، بينماالعوامل التكنول
  أخرى غير مقيسه.

ن من أ)، 2015 - 2000خالل الفترة ( )6رقم (ويمكن االستدالل من بيانات نفس الجدول 
سبة نلعربية, هو انخفاض المعوقات والمشاكل التي تعوق تحقيق التنمية الزراعية في جمهورية مصر ا

، 2015% عام 4,9إلى  2000% عام 11,13من ة االستثمارات الكلي إلىالستثمارات الزراعية ا
يشير إلى ضآلة حجم االستثمارات الموجهة للقطاع  في االستثمارات الزراعية وهذا االنخفاض الكبير

اعية الرأسية الزر  طلبات التنميةوأهمية مت ةالزراعي إلى حجم االستثمارات الكلية إذا قورنت بمكان
يتناسب مع أهمية ومكانة هذا القطاع في االقتصاد القومي  الموجهة للقطاع الزراعي المصري بما

  المصري.
) جدول 6معادلة رقم (في الكلية  إلىالستثمارات الزراعية ا لنسبة وبتقدير االتجاه الزمني العام

، همليون جني 0,63بلغ نحو و 0,01 د مستوي معنوية), وجد أنه يتناقص بمعدل سنوي معنوي عن7(
 %6,36% من المتوسط الهندسي البالغ نحو 11,44خفاض في النمو السنوي نحو وكذلك بلغ معدل االن
  خالل فترة الدراسة.

الستثمارات انسبة % من التغيرات التي تؤثر في 69ويشير معامل التحديد المعدل أن 
ل التكنولوجية واالقتصادية التي يعكسها عنصر إلى العوام ترجع ليةاالستثمارات الك إلىالزراعية 

  من, بينما ترجع النسبة الباقية إلى عوامل أخري غير مقيسه.الز
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  )2015-2000واالستثمارات الزراعية خالل الفترة ( اإلجمالية) تطور االستثمارات 6جدول (
  : مليون جنيهالقيمة

مسلسل
  

 السنوات

نسبة  معدل النمو باألسعار الجارية الستثمارات الزراعيةا االستثمارات الكلية
االستثمارات 
الزراعية إلى 

 % الكلية

باألسعار 

 الجارية

الرقم 

 القياسي

باألسعار 

 الجارية

الرقم 

 القياسي

االستثمارات 

 الكلية

االستثمارات 

 الزراعية

 1999 68577  8419,1     

1 2000 73106 100,00 8133,5 100 6,6  -90,3 11,13 

2 2001 80500 110,11 8197,3 100,78 10,1 0,8 10,18 

3 2002 68200 93,29 9593,5 117,95  -15,3 17,0 14,07 

4 2003 70500 96,44 6403,6 78,73 3,4  -33,3 9,08 

5 2004 82200 112,44 7559,0 92,94 16,6 18,0 9,20 

6 2005 96800 132,41 7420,2 91,23 17,8  -1,8 7,67 

7 2006 115700 158,26 8043,8 98,90 19,5 8,4 6,95 

8 2007 155342 212,94 7791,2 95,79 34,3  -3,1 5,02 

9 2008 200500 274,26 8072,5 99,25 29,1 3,6 4,03 

10 2009 200000 273,58 6862,3 84,37  -0,3  -15,0 3,43 

11 2010 223530 321,86 6743,1 82,91 17,7  -1,7 3,02 

12 2011 232500 320,77 6833,7 84,02  -0,32 1,3 2,94 

13 2012 268400 367,14 5370,7 66,03 14,5 21,4 2,00 

14 2013 245800 336,22 8384,4 103,08  -1,4 56,1 3,41 

15 2014 250000 341,97 11626,6 142,95 1,7 38,7 4,65 

16 2015 271500 371,38 13300,0 163,52 8,6 14,4 4,90 

     130335  2634578 الجماليا

 #36,6 0,52 9,71  8145,96  164661,1 المتوسط

  إجمالي االستثمارات الزراعية =استثمارات القطاع العام + استثمارات القطاع الخاصحيث: 
  زون)= االستثمارات الكلية + التغير في المخاإلجمالي على االستثمارات الكلية (التكوين الرأسمالي اإلنفاقجملة 
-13300[( =)2015-2000( في الفترة من االستثمارات الزراعية للزيادة فيالمئوية  النسبة

8133,5(/8133,5[x100=63,52%  
- 271500[( =)2015-2000( من في الفترة النسبة المئوية للزيادة في االستثمارات الكلية

73106/(73106[x100=271,38%  
  متفرقة. أعداد - السنوي اإلحصائي الكتاب - واإلحصاءمة عبئة العاتلل ) الجهاز المركزي1المصدر:(

   www. Mop.gov.eg شبكة المعلومات الدولية – اإلحصائيةقاعدة البيانات  – اإلداري واإلصالح والمتابعة ) وزارة التخطيط2(
 أعداد -غذائينشرة الميزان ال -عيالمركزية لالقتصاد الزرا اإلدارة - ئون االقتصاديةقطاع الش -) وزارة الزراعة واستصالح األراضي3(

  متفرقة.
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  )2015-2000االستثمارات الكلية واالستثمارات الزراعية ونسبة االستثمارات الزراعية من الكلية خالل الفترة () االتجاه الزمني العام لكل من 7جدول رقم (
  

 F متوسط الظاهرة R-2 ـادالت االتجاه الزمني العامعـم البيان رقم المعادلة

معدل  مقدار التغير
 لنمو%ا

االستثمارات الكلية  4
 باألسعار الجارية

  هس 16133,48+28387,15=  ه^ص 

)2,35(  *) 12,89(** 0,92 164661,13 166,12 16133,48 9,75 

االستثمارات الزراعية  5
 باألسعار الجارية

  هس  9,0512+7049,01=  ه^ص 

)6,957(  **) 1,23( 0,03 8145,96 1,517 129,05 1,58 

ستثمارات نسبة اال 6
 الزراعية من الكلية

  هس  0,63-11,67=  ه^ص 

)11,37( * *) -5,90(* 
 

0,69 6,36# 34,829 0,63 -11,44 

  حيث:

  100الظاهرة × # = المتوسط الهندسي للنسبة، معدل التغير أو معدل النمو = مقدار التغير / متوسط 

  ة في السنة (هـ) وهى تشير إلى المتغير التابع.قتصادية موضع الدراس= القيمة التقديرية للمتغيرات اال ه^ص 

  ) بالسنوات. وهى المتغير المستقل.6،151،....،3،2،1= تشير إلى ترتيب عنصر الزمن حيث ه = ( هس 
2-R0,05،(*) تشير إلى المعنوية عند مستوى  0,01ند مستوى = معامل التحديد المعدل، (**) تشير إلى المعنوية ع  

  تشير إلى معنوية النموذج ككل. Fأسفل معامالت االنحدار تشير إلى قيمة ت المحسوبة،  األقواس(   ) األرقام بين 

)6من بيانات الجدول رقم ( جمعت وحسبت المصدر :ـ
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  ًا: هجرة العمالة الزراعية: ثامن    
 اسة % خالل فترة الدر29 القوة العاملة المصرية نحو إجماليالعاملة الزراعية من  بلغت نسبة القوة

) إلى تطور إجمالي العمالة الزراعية القومية المصرية, 8(, وتشير بيانات جدول رقم2015- 2000
لتي ومن المعوقات والمشاكل التي تعوق التنمية الزراعية هو انخفاض األهمية النسبية للعمالة الزراعية ا

القوة العاملة ية النسبية إلجمالي عن األهم 2015، 2000% فيما بين عامي 29,94بلغت نحو 
وتم  خالل نفس فترة الدراسة 2015، 2000% فيما بين عامي 44,04حوالي المصرية والتي بلغت 

  .)8حساب ذلك أسفل جدول رقم (
الداخلية للعمالة الزراعية إلى ومن المشاكل الرئيسية التي يعاني منها القطاع الزراعي الهجرة 

طاع الخدمات, وقطاع المباني والمعمار والمقاوالت، قطاع الصناعة, وق( ىالقطاعات األخر العمل في
جور أبسبب ارتفاع  ، ......،إلخ) وذلكوقطاع التجارة، والسياحة, وقطاع أعمال الميكانيكا والكهرباء

ذلك تحدث الهجرة الداخلية من الريف المصري إلى القطاعات عن القطاع الزراعي، ول تلك لعمل فيا
الزراعية في المدن، هذا باإلضافة إلي الهجرة الخارجية من مصر إلى  عمل في القطاعات غيرال أماكن

, وغيرها من الدول للعمل في مجاالت أخري واألمريكية, واإلفريقية، واألوربيةالدول العربية، كل من 
ليم ستوى معيشتهم ودخولهم, هذا باإلضافة إلى أن سياسات التعغير الزراعية، وذلك لتحسين م

إلى هروب العمالة من الريف إلى المدن, وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض  أدتي والتوظيف الحكوم
  .لزراعية إلجمالي العمالة القوميةاألهمية النسبية للعمالة ا

- 2000ة القومية خالل فترة الدراسة (إلجمالي العمال العام وتوضح نتائج قياس االتجاه الزمنى    
امًا متزايدًا ، إن إجمالي العمالة القومية أخذ اتجاهًا ع)9) جدول رقم (7قم () في المعادلة ر2015

ألف  556معدل سنوي معنوي بلغ نحو ب خالل فترة الدراسة, 0,01مستوى  ندومعنوي إحصائيًا ع
ألف عامل خالل فترة  21331متوسط البالغ نحو من ال 2,615عامل، وبلغ معدل النمو السنوي حوالي 

العمالة الزراعية أخذ اتجاهًا عامًا  إجمالي أن) 9) جدول (8عادلة رقم (ا تبين أيضًا من المالدراسة. كم
ألف عامل إال أن هذا االتجاه المتزايد  130) بلغ نحو 2015-2000متزايدًا على مستوي فترة الدراسة (

بلغ معدل النمو كما ، ألف عامل 556ال جمالي العمالة القومية الذى بلغ نحو  أقل من االتجاه المتزايد
أقل من معدل النمو السنوي إلجمالي العمالة وهذا % 2,1السنوي إلجمالي العمالة الزراعية نحو 

  % خالل نفس الفترة .2,62القومية، والذى بلغ نحو 
التغيرات في قيمة إجمالي كل من % من 61%، 94إلى أن  R-2ويشير معامل التحديد المعدل 

ترجع إلى العوامل التكنولوجية واالقتصادية التي يعكسها  ة بالترتيبة الزراعيوالعمال قوميةالعمالة ال
  عنصر الزمن, بينما ترجع النسبة الباقية إلى عوامل أخري غير مقيسه.

  القومية: إلىنسبة إجمالي العمالة الزراعية 
من  ه) إلى أن2015-2000خالل الفترة ( )8رقم ( ت الجدولويمكن االستدالل من بيانا

جمهورية مصر العربية, هو انخفاض نسبة تي تعوق تحقيق التنمية الزراعية في لمعوقات والمشاكل الا
) وهذا 2015-2000% فيما بين عامي (9,8القومية والتي بلغت نحو  إلىإجمالي العمالة الزراعية 

 ال ، بماالقومية الزراعي إلى حجم العمالةلة حجم العمالة الموجهة للقطاع االنخفاض الكبير يشير إلى ضآ
  .المصرى القومي االقتصادناسب مع أهمية ومكانة القطاع الزراعي في يت

معادلة في الوبتقدير االتجاه الزمنى العام لنسبة العمالة الزراعية إلى إجمالي العمالة القومية 
  تناقص بمعدل سنوي وغير معنوي.، وجد أنه ي)9( رقم ) جدول9رقم(



THE MOST IMPORTANT AGRICULTURAL PROBLEMS AND OBSTACLES LEADING TO  
THE WIDENING OF THE FOOD GAP OF AGRICULTURAL CROPS IN EGYPT 

 

 

852

في جمهورية مصر العربية مية والعمالة الزراعية العمالة القوكل من  إجمالي ) تطور8جدول رقم (
  )2015-2000خالل الفترة (

  (العدد: بالمليون عامل) 

 مسلسل
  البيان

 السنوات

  إجمالي العمالة 

 القومية

  إجمالي العمالة 

 الزراعية

  العمالة الزراعية إجمالي نسبة 

 العمالة القوميةإجمالي إلى 

1 2000 17203,1 4985,0 28,98 

2 2001 17556,6 5069,0 28,87 

3 2002 17856,2 5119,1 28,67 

4 2003 18118,9 5153,1 28,44 

5 2004 18717,5 5206,2 27,81 

6 2005 19654,0 6075,1 30,91 

7 2006 20771,0 6370,7 30,67 

8 2007 22115,0 6886,0 31,14 

9 2008 22508,0 7116,3 31,62 

10 2009 22975,0 6875,6 29,93 

11 2010 23829,0 6727,6 28,23 

12 2011 23345,9 6810,3 29,17 

13 2012 23595,7 6385,5 27,06 

14 2013 23973,7 6702,0 27,96 

15 2014 24298,7 6693,5 27,55 

16 2015 24778,8 6477,7 26,14 

 (#)28,91 6165,79 21331,07 المتوسط

  x100=44,04%]17203,1)/17203,1-24778,8[( =)2015-2000( خالل الفترة قوميةال لعمالةفي ا النسبة المئوية للزيادة

  x100=29,94%]4985)/4985-6477,7[( =)2015-2000خالل الفترة ( النسبة المئوية للزيادة في العمالة الزراعية

متفرقة. أعداد -الكتاب االحصائي السنوي - واإلحصاءعبئة العامة تالجهاز المركزي لل :المصدر
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  قوميةلعمالة الإلى الي العمالة الزراعية ونسبة العمالة الزراعية إجما إجمالي العمالة القومية و)االتجاه الزمني العام لكل من 9رقم ( جدول

  )2015-2000خالل الفترة (

 F متوسط الظاهرة R-2 معــادالت االتجاه الزمني العام البيان رقم المعادلة

عدل م مقدار التغير
 النمو%

  هس  556,10+16604,25=  ه^ص  ي العمالة القوميةإجمال 7

)47,20(  **) 15,28(** 0,94  21331,07 233,61 556,10 2,62 

  هس 129,78+5062,69=  ه^ص  إجمالي العمالة الزراعية 8

)19,79(  **) 4,91(** 0,61 6165,79 24,06 129,78 2,10 

نسبة العمالة الزراعية  9
 الة القوميةلعمإلى ا

  هس  1,26-30,02=  ه^ص 

)38,55( **)  -1,56( 
 

0,09# 28,91 2,45 -1,26 -3,89  

  :حيث

  100متوسط الظاهرة ×  /ير أو معدل النمو = مقدار التغير# = المتوسط الهندسي للنسبة، معدل التغ

  ابع.شير إلى المتغير الت= القيمة التقديرية للمتغيرات االقتصادية موضع الدراسة في السنة (هـ) وهى ت ه^ص 

  السنوات. وهى المتغير المستقل.) ب1651،،....،3،2،1= تشير إلى ترتيب عنصر الزمن حيث ه = ( هس 
2-R 0,05،(*) تشير إلى المعنوية عند مستوى  0,01= معامل التحديد المعدل، (**) تشير إلى المعنوية عند مستوى  

  تشير إلى معنوية النموذج ككل. Fيمة ت المحسوبة، االنحدار تشير إلى ق(   ) األرقام بين االقواس أسفل معامالت 

.)8من بيانات الجدول رقم ( بتجمعت وحس المصدر :ـ



THE MOST IMPORTANT AGRICULTURAL PROBLEMS AND OBSTACLES LEADING TO  
THE WIDENING OF THE FOOD GAP OF AGRICULTURAL CROPS IN EGYPT 

 

 

854

  التوصيات
تجميع الحيازات المفتتة في وصي بـي بحثللتغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية فإن ال . 1

يات الزراعية يق الجمعم ذلك عن طربصورة جماعية ويت األرضمساحات كبيرة يتم فيها استغالل 
 .أو الشركات

وصي بأنه ي بحثفإن ال الزراعية وتجريفها راضياألالزحف العمراني على للتغلب على مشكلة   . 2
 البد من قيام الدولة بالتصدي بكل حزم وقوة لهذه الظاهرة.

إرشاد المزارع الزراعي ب اإلرشاد بقياموصي ي بحثالفإن صيانة الموارد االقتصادية الزراعية ل  . 3
 ق الصحيحة لكل العمليات الزراعية المختلفة.بالطر

  بالتالي: بحثوصى اليالتي تقع مسئوليتها على كل من الدولة والزراع  لتحقيق التنمية الزراعية . 4
  تضع الدولة خطة قومية واضحة الستغالل المياه الجوفية في الزراعة. أنيجب  -
ارف الصغيرة الهتمام بتطهير المصللتغلب على سوء الصرف يجب على الزراع ا -

 بزراعتها.وصيانتها، وعدم التعدى على جسور الترع والمصارف والطرق 
 .هاالزراعية بإقامة المباني والمنشآت عليها أو تبوير األراضيقيام الزراع بعدم التعدي على  -
لقروض قيام الزراع بسداد القروض الزراعية والضرائب الزراعية في مواعيدها، واستخدام ا -

 التي خصصت من أجلها. ألغراضاالزراعية في 
 ةرع بالمقننات المائية والسمادية المقررة والالزمقيام جهاز االرشاد الزراعي بتوعية المزا -

 لكل محصول على حده، وطرق استخدام المبيدات وتركيزاتها.
ة، وزيادة التعاون بين كل من الدولة والمزارع للتغلب على ارتفاع مستوي المياه األرضي -

 الزراعية. راضياألملوحة 
  باألتي:وصي ي بحثاللرفع كفاءة األجهزة التسويقية والزراعية فإن   . 5

  .الحقلية والخضر والفاكهةمن الضروري تحسين العمليات التسويقية للمحاصيل  -
تبني العمليات التكنولوجية الحديثة في إنتاج المحاصيل التصديرية، واستخدام العبوات  -

 في كل من الزراعة والحصاد والفرز والتدريج والتعبئة. استخدام عمالة مدربةوالحديثة 
دة حجم الناتج المحلي الزراعي إلى الدرجة التي تساعد في تحقيق التنمية الزراعية زيا بحثرى الي . 6

التوسع الزراعي األفقي (متمثًال في إضافة  علي محورين هما:ذلك يعتمد ، ووالراسية األفقية
التوسع الزراعي الرأسي (من خالل التوسع في ومياه الري).  ية جديدة تتوافر لهاأراضي زراع

ساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة في الزراعة المصرية) هذا باإلضافة إلي خفض استخدام األ
الفاقد من المنتج الكلي للمحصول والنتيجة النهائية هي زيادة الناتج الصافي والمحافظة عليه في 

  هما القيمة الغذائية والجودةالجيدة من ناحيتين  صورته
 بحثالفإن ارات الزراعية من االستثمارات الكلية انخفاض نسبة االستثمللتغلب على مشكلة   . 7

  .وصى باآلتيي
أراضي ومياه عمل خريطة استثمارية للقطاع الزراعي للتعرف على الموارد المتاحة من  -

 .وعمالة
اع الزراعي في المناطق البور ل االستثمار في القطتعاونيات زراعية في مجا إنشاء -

 والمناطق الصحراوية.
ريق بنك التنمية واالئتمان الزراعي لإلنتاج الزراعي النباتي توفير القروض عن ط -

 والحيواني بشروط ميسرة وبفائدة منخفضة.
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ـلى العمالة الزراعية هجرة على مشكلة للتغلب . 8 ـقري إ ـلداخل من ال ـفي ا ـمدن  ـخار ال ـسينج لأو لل  تح
ـيادة بوصي ي بحثالفإن تهم ودخولهم، مستوى معيش ـعي ز ـطاع الزرا ـفي الق ـستثمارات  ـتوفير اال ل

  .مرتفعة فرص العمل للعمال الزراعيين بأجور
 الملخص

أن تحقيق األمن الغذائي في مصر يواجه مشكالت عديدة ترتب عليها عدم قدرة القطاع 
ة اتساع حجم الفجوة الغذائية مأكل والملبس، وزيادالزراعي على الوفاء باحتياجات السكان من ال

 . الزراعية لقومي من المحاصيلبين اإلنتاج المحلى واالستهالك ا
 اإلنتاج الزراعيتواجه  والصعوبات التيلمشاكل القاء الضوء على ا البحثستهدف يو

الحد من مشاكل ة محاولالكفاءة االنتاجية واالقتصادية لإلنتاج النباتي، و ودراسة وتحليلالمصري 
لتحقيق ، ول الغذائية المصريةالنباتي وزيادة نسبة االكتفاء الذاتي من المحاصي اإلنتاجوقات ومع

 االعتمادأسلوب التحليل الوصفي والكمي للمتغيرات االقتصادية, و البحث فقد تم استخدام هدف
   .البيانات الثانوية على

لزراعي والتي تتلخص التي تواجه القطاع امن حصر أهم المشاكل والصعوبات  بحثال تمكنو
   :يما يليف
% من 92,1حيث اتضح أن حوالي  ،، وسيادة الحيازات القزميةتفتت وبعثرة الحيازات الزراعية . 1

% من إجمالي الرقعة الزراعية وبهذا يتبقي 47,2إجمالي المالك بالجمهورية يملكون حوالي 
ن إجمالي الرقعة % م 52,8ما يقرب من % من إجمالي عدد المالك بالجمهورية يملكون 8

  الزراعية المملوكة.
وخاصة في الفترة من ي الزراعية من أجل التوسع العمراني زيادة التعدي على األراض . 2

  .2014/ 18/3إلي 25/1/2011
إهمال صيانة الموارد االقتصادية الزراعية وذلك بتجريف األرض، وسوء عمليات الخدمة  . 3

  .الصرف واإلسراف في الري وسوء
وتبوير األراضي يرات المناخية على األراضي مما يؤدى إلى ارتفاع ملوحة التربة مخاطر التغ . 4

  .وارتفاع منسوب المياه الجوفية وتآكل الشواطئ وتهجير سكان السواحل الشمالية
وتحرر  1990مشاكل اجتماعية واقتصادية وتتمثل في التحرر الكامل لقطاع الزراعة عام  . 5

مما أدى إلي ارتفاع قيمة مستلزمات  1997كاملة عام  راضي الزراعية بصورةإيجارات األ
  .إلضافة إلي ارتفاع أجور العمال الزراعيين وأسعار الوقوداإلنتاج با

  عليها.إلغاء الدعم على القروض الزراعية وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة  . 6
ف اإلنتاج بصورة دى إلى ارتفاع تكاليتراجع دور التسويق التعاوني والجمعيات التعاونية مما أ . 7

ا أدى إلي زيادة حجم الفجوة الغذائية في المحاصيل كبيرة باإلضافة إلى إلغاء الدورة الزراعية مم
  .)2015-2011الرئيسية في متوسط الفترة (

الدور السلبي في بعض الحاالت لكل من الكثير من الزراع والدولة في تحسين وتطوير اإلنتاج  . 8
إهمال المزارع في تطهير المصارف الصغيرة وصيانتها مما في مصر، متمثلة في  الزراعي
  .ى سوء الصرفيؤدى إل

المياه الجوفية وخاصة في منطقة سيوه، وجهل الفالح  الستغاللعدم وجود خطة قومية للدولة  . 9
  .المصري بالمقننات المائية والسمادية المقررة لكل محصول

  .ويقية الزراعيةاألجهزة التس كفاءةانخفاض   . 10
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% ما بين عامي 9,8إلى نحو  الناتج المحلي اإلجمالي إلىنخفاض نسبة الناتج المحلي الزراعي ا  . 11
2000 ،2015.  

% فيما 56,64الستثمارات الزراعية إلجمالي االستثمارات القومية إلى نحو ا نسبةانخفاض   . 12
  .2015، 2000بين عامي 

اصة من الريف إلى المدينة أو إلى خ لمدربة منها بصفٍةهجرة العمالة الزراعية بصفة عامة وا  . 13
القومية إلى  إلى، وقد انخفضت نسبة إجمالي العمالة الزراعية الخارج لتحسين مستوى معيشتهم

         .2015، 2000% فيما بين عامي 9,8نحو 
) هو بطء 2015-2000التنمية الزراعية في مصر خالل فترة الدراسة ( اتعوقأن م البحث كما أوضح

ب األمر استصالح األراضي ارد األرضية الزراعية في مواجهة الزيادة السكانية، ولذلك يتطلالموزيادة 
القابلة لالستصالح في حدود الموارد المائية المتاحة بمعدل أكبر من معدل الزيادة السكانية، وُيستخدم 

مصدرة على الدول كأداة لضغط الدول الالغذاء حاليًا كسلعة سياسية ذات طابع استراتيجي حيث ُيستخدم 
 المستوردة للسلع الغذائية. 

  المراجع
بــ -1 مــد أ تــور)أح جــه - و رواش (دك تــي توا خــاطر ال تــاجالم صــغار  إن يــة و صــيل الزراع ســويق المحا وت

ـصاد  –وزارة الزراعة  –مركز البحوث الزراعية  - وسبل مواجهتها المزارعين ـحوث االقت معهد ب
  قسم التسويق. - الزراعي

 اعداد مختلفة. - الكتاب االحصائي السنوي - العامة واالحصاء هاز المركزي للتعبئةالج -2
ـية -  ا رجب شاهين (دكتور)رض -3 ـية واإلقليم ـيرات المحل ـظل المتغ ـفي  ـصرية   مستقبل الزراعة الم

يــة عــي والدول صــاد الزرا صــرية لالقت يــة الم صــاديين  –, الجمع شــرون لالقت بــع والع مــؤتمر الرا ال
  282القاهرة ص –الدقي  –اعيين نادى الزر - 2016مبر نوف 10- 9الزراعيين 

ـهم  –عماد موريس عبد الشهيد (دكتور)  –) طلعت رزق اهللا القناوى (دكتور  -4 ـصادية أل دراسة اقت
ـيًا  ـصري حال ـعي الم ـصاد  –المشاكل والصعوبات التى تواجه القطاع الزرا ـصرية لالقت ـلة الم المج

  .2013ديسمبر  - )4العدد( - 23المجلد  - الزراعي
ـكز  - ـطورةدراسات في التعاون نحو تعاونيات زراعية مت - (دكتور) الشاذلي فوزي عبد العزيز -5 مر

  .2010يونيو - معهد بحوث االقتصاد الزراعي –وزارة الزراعة  –البحوث الزراعية 
  منظمة األغذية والزراعة "الفاو".  -6
ـسوي -7 ـمد ال ـبة اهللا مح ـتور) فىه ـخالف ، (دك ـمد  ـمود مح ـتور)  مح ـس - (دك يــع درا ـصادية للتوز ة اقت

ـشورة  –القطاعي لالستثمارات مع التركيز على القطاع الزراعي في مصر  ـير من ـسم  –دراسة غ ق
 مركز البحوث الزراعية. –معهد بحوث االقتصاد الزراعي  - التسويق الزراعي

ـمات –قاعدة البيانات اإلحصائية  - وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح االداري -8 ـشبكة المعلو  على 
  . WWW.mop.gov.egالدولية 

ـضي  -9 ـصا–وزارة الزراعة واستصالح األرا ـشئون االقت ـطاع ال ـصاد  –دية ق ـية لالقت اإلدارة المركز
 أعداد مختلفة. - النشرة السنوية لالقتصاد الزراعي - الزراعي

ـضي  - 10 ـصادية –وزارة الزراعة واستصالح األرا ـشئون االقت ـطاع ال ـصاد  –ق ـية لالقت اإلدارة المركز
 ة.تفرقأعداد م - لالقتصاد الزراعيئي ميزان الغذانشرة ال - الزراعي

 


