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ثهغ ػذد انؼبيهٍٛ يٍ انزكٕس إلعًبنٙ انُشبؼبد نهمؽبع انؼبو ٔانخبص ٔلؽبع األػًبل ثًؾبفظخ انششلٛخ َؾٕ انًهخص: 
 53أعجٕع ٔيزٕعػ ػذد عبػبد انؼًم ؽٕانٙ /عُّٛ 864أنف ػبيم، ثًُٛب ثهغ يزٕعػ األعٕس األعجٕػٛخ َؾٕ  61.90

آالف ػبيهخ ثًزٕعػ أعش أعجٕػٙ ثهغ َؾٕ  9عًبنٙ انُشبؼبد يٍ اإلَبس ثهغ َؾٕ إلب ثبنُغجخ نؼذد انؼبيهٍٛ أي، /أعجٕععبػخ
عبػخ 53/أعجٕع ثًزٕعػ ػذد عبػبد ػًم ؽٕانٙ عُّٛ 859

 
ٔاَؾصشد يشكهخ انذساعخ فٙ ، 2018ٔرنك خالل ػبو 

)انؼًم انجششٖ،  يزًضهّ فٙنألعٕس فٗ انمؽبع انضساػٗ اٜصبس انغهجٛخ انُبرغخ ػٍ اإلسرفبع انًغزًش فٗ انًغزٕٚبد انؼبيخ 
فٗ  ؽذاس خهم ٔاظؽشاثبدإانؼًم انؾٕٛاَٗ( ٔيب رشرت ػهّٛ يٍ اسرفبع ركبنٛف ػًهٛبد انخذيخ انضساػٛخ ٔثبنزبنٗ  انؼًم اٜنٗ،

األعٕس زٕٚبد ْٔذفذ انذساعخ إنٗ ايكبَٛخ انزؼشف ػهٗ يغ، نمؽبع انضساػخيؤششاد انكفبءح االلزصبدٚخ ٔاإلَزبعٛخ 
فٗ انمؽبع انضساػٗ )انؼًم انجششٖ، انؼًم اٜنٗ، انؼًم انؾٕٛاَٗ( ٔاػزًذد انذساعخ فٙ ػشض ٔرؾهٛم انجٛبَبد  انضساػٛخ

يٍ ٔرؼزًذ انذساعخ ػهٗ انجٛبَبد انضبَٕٚخ انًُشٕسح ٔثٛبَبد أٔنٛخ ، ػهٗ األعهٕة انٕصفٙ يزًضاًل فٙ ؽغبة انًزٕعؽبد
انمًؼ ثًُبؼك ػُٛخ انذساعخ يؾصٕل صًب نزنك رى رغًٛؼٓب ثبنًمبثالد انشخصٛخ يٍ يضاسػٙ اعزًبسح اعزجٛبٌ صًًذ خصٛ

ًؾصٕل انمًؼ يشبْذح. ٔارعؼ أٌ يزٕعػ ػذد انؼًبل ن 120ٔثهغ إعًبنٙ ػُٛخ انذساعخ ؽٕانٙ ، انًٛذاَٛخ ثًؾبفظخ انششلٛخ
عبػخ/  4.03ػذد عبػبد ػًم ثهغ َؾٕ  عُّٛ/ ٕٚو، ثًزٕعػ 79.31ٕٚو، ثًزٕعػ أعش ثهغ َؾٕ سعم/ 1.95ثهغ ؽٕانٙ 

ٔثهغ يزٕعػ  ،2019/2020، ٔرنك خالل انًٕعى انضساػٙ عُّٛ/عبػخ 19.68ٕٚو، ٔثزنك ٚجهغ يزٕعػ أعش انغبػخ َؾٕ 
 4.74عُّٛ/ ٕٚو، ثًزٕعػ ػذد عبػبد ػًم ثهغ َؾٕ  78.65ايشأح/ ٕٚو، ثًزٕعػ أعش ثهغ َؾٕ  4.77ػذد انؼًبل ؽٕانٙ 
 عُّٛ/ عبػخ. 16.82ٚجهغ يزٕعػ أعش انغبػخ َؾٕ عبػخ/ ٕٚو، ٔثزنك 

 .انغُّٛ ٗانؼبئذ انصبفٙ ػه ،دنٛم انًٕعًٛخ، أعش انؼًم اٜنٙ ،أعش انؼًم انجشش٘ ،األعٕس انضساػٛخانكهًبد االسترشبديخ: 

 انًقذيخ وانًشكهخ انجضخيخ

يشكهخ انؾصٕل  خالل انفزشح انؾبنٛخٕٚاعّ انضساع 
عشاء انؼًهٛبد انًضسػٛخ إ ػهٗ أٚذٖ ػبيهخ نهًغبػذح فٗ

ثأعٕس يؼمٕنخ. ؽٛش أٌ ْزِ األعٕس ال ٚؾذدْب انضساع 
األيش انزٖ ٚجذٔ يُّ أٌ األعٕس رزؾذد فٗ ظٕء  –ٔؽذْى 

انؽهت ػهٗ انؼًبل ٔيمذسح انًؼشٔض يُٓى ػهٗ عذ ْزا 
. ٔٚزؾذد يغزٕٖ األعش ٔفمًب (2002شضبته، ) انؽهت

ٔانُٕع، ٔانؼًش ٔانًُؽمخ انغغشافٛخ،  ٘نهُشبغ اإللزصبد
ٔغٛشْب يٍ انغٕاَت راد انزأصٛشاد ٔانؼًهٛخ انضساػٛخ 

ٔٚخزهف  انٕاظؾخ فٗ رؾذٚذ يغزٕٖ األعش انُمذٖ ٔرغٛشِ.
أعش انؼبيم ثبخزالف انُشبغ اإللزصبدٖ. ؽٛش ٚخزهف فٗ 
األَشؽخ انضساػٛخ ػُّ فٗ األَشؽخ غٛش انضساػٛخ، ٔكزنك 

خ ػُّ فٗ انضساػٛخ ثبنمشٚ فٗ األَشؽخ ٚخزهف األعش
األَشؽخ انضساػٛخ خبسط انمشٚخ. كًب ٚخزف األعش فٗ 
َشبغ اإلَزبط انضساػٗ ثٍٛ أشٓش انغُّ انًخزهفخ َظشًا 
نًٕعًٛخ انؽهت ػهٗ انؼًم فٗ اإلَزبط انضساػٗ. ٔٚخزهف 
األعش أٚعًب ثبخزالف انؼًهٛبد انضساػٛخ انخبصخ ثكم يٍ 

بيخ انزهبز انًركسي نهتؼجئخ انؼ) انًؾبصٛم انًضسٔػخ
 . واإلصصبء(

ثهغ ػذد انؼبيهٍٛ يٍ انزكٕس إلعًبنٙ انُشبؼبد نهمؽبع 

انؼبو ٔانخبص ٔلؽبع األػًبل ثًؾبفظخ انششلٛخ َؾٕ 

أنف ػبيم، ثًُٛب ثهغ يزٕعػ األعٕس األعجٕػٛخ  61.90

/أعجٕع ٔيزٕعػ ػذد عبػبد انؼًم ؽٕانٙ عُّٛ 864َؾٕ 

ُشبؼبد يٍ عًبنٙ انإلعبػخ. أيب ثبنُغجخ نؼذد انؼبيهٍٛ  53

ػبيهخ ثًزٕعػ أعش أعجٕػٙ ثهغ َؾٕ  آالف 9إلَبس ثهغ َؾٕ ا

 53ػًم ؽٕانٙ /أعجٕع ثًزٕعػ ػذد عبػبد عُّٛ 859

 (.2019يضبفظخ انشرقيخ، ) 2018ٔرنك خالل ػبو  عبػخ

 يشكهخ انجضج

رُؾصش يشكهخ انجؾش فٙ اٜصبس انغهجٛخ انُبرغخ ػٍ 

عٕس فٗ انمؽبع اإلسرفبع انًغزًش فٗ انًغزٕٚبد انؼبيخ نأل

)انؼًم انجششٖ، انؼًم اٜنٗ، انؼًم  يزًضهّ فٙانضساػٗ 

ًهٛبد انؾٕٛاَٗ( ٔيب رشرت ػهّٛ يٍ اسرفبع ركبنٛف ػ

ؽذاس خهم ٔاظؽشاثبد فٗ إانخذيخ انضساػٛخ ٔثبنزبنٗ 

 همؽبع انضساػٗنيؤششاد انكفبءح االلزصبدٚخ ٔاإلَزبعٛخ 

 .ػبيخ ٔنًؾصٕل انمًؼ ثصفّ خبصخ

Available online at http://zjar.journals.ekb.eg 

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 

 

Agricultural Economics and Social Science 

* Corresponding author: Tel.  : +201013122832 

 E-mail address: mahfouzm100@yahoo.com  

 

1519-1528 



 
Mahfouz, et al. 1520 

 جضجانهذف يٍ ان

األعدددٕس إندددٗ انزؼدددشف ػهدددٗ يغدددزٕٚبد  جؾدددشٓدددذف انٚ

فددٗ انمؽددبع انضساػددٗ )انؼًددم انجشددشٖ، انؼًددم       انضساػٛددخ

ظددبفخ إنددٗ ، ثبإلنًؾصددٕل انمًددؼاٜنددٗ، انؼًددم انؾٛددٕاَٗ(  

)سعدددبل، َغدددبء(،   انجشدددشٚخ انؼًبندددخؽغدددى انزؼدددشف ػهدددٗ  

فزددشح يكددش  ٔرنددك خددالل   نًؾصددٕل انمًددؼ ٔانؼًبنددخ اٜنٛددخ  

ك انزؼشف ػهٙ آساء انًدضساػٍٛ  ٔكزن انًؾصٕل ثبألسض،

 فٙ أعٕس انؼًبنخ انجششٚخ ٔاٜنٛخ. 

 أهًيخ انجضج

إنددٗ إيكبَٛددخ انزؼددشف ػهددٗ أعددٕس   انجؾددششعددغ أًْٛددخ ر

نؼًهٛبد انخذيخ انضساػٛخ نًؾصٕل انؼًبنخ انجششٚخ ٔاٜنٛخ 

، كًددب أٌ َزددبئظ ْدددزِ انذساعددخ ٔانذساعددبد األخدددشٖ     انمًددؼ 

ٙ االلزانًًبصهدددخ ًٚكدددٍ نًزخدددزٖ انمدددشاس      صدددبد٘ ٔانضساػددد

 .انًغزمجهٛخاالعزششبد ثٓب ػُذ ٔظغ انغٛبعبد ٔانجشايظ 

 انغريقخ انجضخيخ و يصبدر انجيبَبد

فٙ ػشض ٔرؾهٛم انجٛبَبد ػهٗ األعهٕة  انجؾشؼزًذ ٚ
انٕصددفٙ يزًددضاًل فددٙ ؽغددبة انًزٕعددؽبد. ٔرؼزًددذ انذساعددخ 
ػهٗ يصدذسٍٚ سئٛغدٍٛٛ نهجٛبَدبد: أٔنًٓدب انجٛبَدبد انضبَٕٚدخ       

ح يٍ ٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالػ األساظدٙ ٔغٛدش   انًُشٕس
 انًُشددٕسح يددٍ يذٚشٚددخ انضساػددخ ثبنشددشلٛخ. ٔصبًَٛٓددب ثٛبَددبد

عزًبسح اعزجٛبٌ صًًذ خصٛصًب ندزنك ردى رغًٛؼٓدب    الأٔنٛخ 
انمًؼ ثًُدبؼك  يؾصٕل ثبنًمبثالد انشخصٛخ يٍ يضاسػٙ 

 ػُٛخ انذساعخ انًٛذاَٛخ ثًؾبفظخ انششلٛخ.

 ػيُخ انجضج

ضسع ٍ أْدى انًؾبصدٛم انزدٙ رد    يد  انمًدؼ  يؾصدٕل  ٚؼزجش
فدددٙ يؾبفظددخ انشددشلٛخ. ٔرؼزجددش يدددٍ    ٔخبصددخ  فددٙ يصددش،   

انًؾبصٛم انٓبيدخ انزدٙ رؾزدبط إندٙ ٚدذ ػبيهدخ ثُغدجخ كجٛدشح.         
 مًدؼ ثًؾصدٕل ان ٔفمًب نألًْٛخ انُغدجٛخ نهًغدبؽخ انًضسٔػدخ    

رجددٍٛ األًْٛددخ انُغددجٛخ نًشكددض٘ فددبلٕط ٔانؾغددُٛٛخ ؽٛددش        
ٕ ثهغذ انًغبؽخ انًضسٔػدخ   ثًشكدض فدبلٕط    ل انمًدؼ ثًؾصد

% يددٍ 18أنددف فددذاٌ ثُغددجخ ثهغددذ َؾددٕ     75.216ؽددٕانٙ 
ػهدٙ يغدزٕ٘    ثًؾصدٕل انمًدؼ  إعًبنٙ انًغبؽخ انًضسٔػخ 

، ٚهٛدددّ يشكدددض انؾغدددُٛٛخ ؽٛدددش ثهغدددذ انًغدددبؽخ    انًؾبفظدددخ
ؽددددٕانٙ  ثًشكددددض انؾغددددُٛٛخثًؾصددددٕل انمًددددؼ انًضسٔػددددخ 

يٍ إعًبنٙ  %16.52أنف فذاٌ ثُغجخ ثهغذ َؾٕ  69.034
ٔانزددٙ ثهغدددذ َؾدددٕ   ثًؾصددٕل انمًدددؼ انًضسٔػدددخ انًغددبؽخ  

)يشكدض٘   أنف فذاٌ، ٔثبنزدبنٙ لدذ ردى اخزٛبسًْدب     417.882
وزارح انسراػخ واستصالس األراضيي،  ) فبلٕط ٔانؾغُٛٛخ(

2019). 

ائٛخ        (Taro, 1967) ٔلدذ ردى اخزٛدبس انمدش٘ ثؽشٚمدخ ػشٕد

يؾصددٕل انمًددؼ ٔرنددك ثؼددذ ؽصددش انمددش٘ انزددٙ ٚددضسع ثٓددب   

 ٔ يضبفظيييخ انشيييرقيخ، ) انؾغدددُٛٛخٔرندددك ثًشكدددضٖ فدددبلٕط 

صددى رشلًٛٓددب ػددٍ ؼشٚددك انغددذأل انؼشددٕائٛخ ٔيددغ      (2019

ثًشكدددض  انذٚدددذايٌٕ، انُٕافؼدددخاإلخزٛدددبس ٔلدددغ ػهدددٗ لشٚزدددٙ  

فدبلٕط، ٔلشٚزددٗ االخٛددٕح، عدؼٕد ثًشكددض انؾغددُٛٛخ. ٔثددزنك   

 30لدددش٘. ٔردددى اخزٛدددبس   4ٚصدددجؼ ػدددذد انمدددش٘ انًخزدددبسح   

خ انُٕافؼدددخ شٚددديشدددبْذح ثم 30يشدددبْذح ثمشٚدددخ انذٚدددذايٌٕ، ٔ

يشبْذح،  60ثًشكض فبلٕط ؽٕانٙ  ادنٛصجؼ ػذد انًشبْذ

يشدبْذح ثمشٚدخ    30يشبْذح ثمشٚخ االخٕٛح، ٔ 30ٔرى اخزٛبس 

 60عؼٕد نٛصجؼ ػذد انًشبْذاد ثًشكدض انؾغدُٛٛخ ؽدٕانٙ    

 120يشبْذح، ٔثزنك رصجؼ إعًدبنٙ ػُٛدخ انذساعدخ ؽدٕانٙ     

 يشبْذح. 

 انُتبئذ وانًُبقشخ

ػهي يستىي نًضصىل انقًش تغىر أرىر انؼًبنخ 

 (2017 – 2005انزًهىريخ خالل انفترح )

زكدبنٛف انؼًدم انزمهٛدذ٘ ٔانؼًدم     ن 1رشٛش ثٛبَدبد عدذٔل   

انزكُٕندددٕعٙ نًؾصدددٕل انمًدددؼ ػهدددٙ يغدددزٕ٘ انغًٕٓسٚدددخ   

أٌ يزٕعددددػ أعددددٕس  ٗإندددد 2017- 2005نًزٕعددددػ انفزددددشح 

عُٛٓددًب نهفددذاٌ رًضددم ؽددٕانٙ  1069.15انؼًبنددخ انجشددشٚخ ثهددغ 

عُٛٓدددًب  31.69ؼًبندددخ انؾٕٛاَٛدددخ ثهغدددذ ؽدددٕانٙ   %، ٔان60

م %، ْٔددزا ٚؼُددٙ أٌ عًهددخ أعددٕس انؼًدد  1.77نهفددذاٌ رًضددم  

عًُٛٓب نهفذاٌ ًٚضدم ؽدٕانٙ    1100.85انزمهٛذ٘ ثهغذ ؽٕانٙ 

%، ٔأخٛددشًا فددئٌ يزٕعددػ أعددش انؼًددم انزكُٕنددٕعٙ     64.78

عُٛٓدددًب نهفدددذاٌ رًضدددم  680.92)انؼًدددم اٜندددٙ( ثهدددغ ؽدددٕانٙ 

38.22 ٕ  1781.77س انؼًبندخ ٔانزدٙ ثهغدذ    % يٍ عًهخ أعد

بنٙ ًدد% يددٍ إع38.60عُٛٓددًب نهفددذاٌ ْٔددٙ رًضددم ثددذٔسْب    

عُٛٓدًب   4615.92انمًؼ ثبنغُٛدخ ٔانجبنغدخ    ركبنٛف إَزبط فذاٌ

. ٔيًدب عدجك   (2017 – 2005نهفذاٌ ٔرنك نًزٕعػ انفزشح )

نزكهفخ أعش انؼًم انجشش٘ ٚهّٛ انؼًم ٚزعؼ األًْٛخ انُغجٛخ 

 ٕٛاَٙ.اٜنٙ صى انؼًم انؾ

أٌ يزٕعدددػ صدددبفٙ انؼبئدددذ   2رٕظدددؼ ثٛبَدددبد عدددذٔل   

انفددذاَٙ نًؾصددٕل انمًددؼ خددالل فزددشح انذساعددخ ثهددغ ؽددٕانٙ    

نغُّٛ نهفذاٌ ا ٗعًُٛٓب، كًب أٌ انؼبئذ انصبفٙ ػه 3216.54

، ٔنهؼًدم اٜندٙ ؽدٕانٙ    عُّٛ/عُّٛ 3.9نألعٕس انزمهٛذٚخ ثهغ 

عُٛدددّ/  1.81عُٛدددّ، ٔنغًهدددخ األعدددٕس ؽدددٕانٙ  عُّٛ/ 5.76

ٛددّ. ٔيًددب عددجك ٚزعددؼ أٌ صساػددخ يؾددٕل انمًددؼ رؼزجددش      عُ

يشثؾّ كًب أٌ انؼبئذ انصبفٙ ػهٙ انغُّٛ نهؼًم اٜنٙ أػهٙ 

 يشح. 1.47يٍ يضٛهّ نهؼًم انزمهٛذ٘ ثًمذاس 

 وانسًبد االرتًبػيخ واالقتصبديخ نهًجضىحيٍ انخصبئص

 ثبنؼيُخ

 انضبنخ انتؼهيًيخ

ُٛخ ثهغذ أٌ َغجخ األيٛخ ثبنؼ ٗإن 3رشٛش ثٛبَبد عذٔل 

%، ثًُٛب ٚمشأ ٔٚكزت ثهغذ ؽٕانٙ 30.25ؽٕانٙ 

%، فٙ ؽٍٛ ثهغذ َغجخ انؾبصهٍٛ ػهٙ يؤْم 42.13

%، ٔأخٛشًا َغجخ انؾبصهٍٛ ػهٙ 14.92يزٕعػ ؽٕانٙ 

 % ٔرنك يٍ عًهخ انًجؾٕص12.70ٍٛيؤْم ػبنٙ ثهغذ َؾٕ 

 ثبنؼُٛخ.
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 -2005ػهي يستىي انزًهىريخ نًتىسظ انفترح قًش نًضصىل ان تكبنيف انؼًم انتقهيذي وانؼًم انتكُىنىري .1رذول 

 فذاٌ(رُيه/) 2017

 رًهخ أرىر  ػًم تقهيذي انجيبٌ

 تقهيذيانانؼًم 

رًهخ أرىر  ػًم تكُىنىري

 انؼًبنخ

رًهخ 

أرىر ػًبنخ  انتكبنيف

 ثشريخ

أرىر ػًبنخ 

 صيىاَيخ

 ػًم آني

 2005 376 4 380 292 672 1981 

2017 1593 0 1593 1249 2842 8991 

 4615.92 1781.77 680.92 1100.85 31.69 1069.15 (2017-2005) يتىسظ انفترح

 أػذاد يزفشلخ. "،"َششح اإلؽصبءاد انضساػٛخ، ، لؽبع انشئٌٕ االلزصبدٚخوزارح انسراػخ واستصالس األراضي :انًصذر

 

ػهي نصبفي ػهي انزُيه نًضصىل انقًش وانؼبئذ اوصبفي انؼبئذ انفذاَي  وانتكُىنىري نؼًم انتقهيذيأرىر ا .2رذول 

 ثبنزُيه 2017 -2005انزًهىريخ نًتىسظ انفترح  ييستى

األرىر  

 انتقهيذيخ

انؼبئذ 

ػهي انصبفي 

انزُيه
(1)

 

 ػًم

 آني

انؼبئذ انصبفي 

 ػهي انزُيه

رًهخ 

 األرىر

انؼبئذ 

انصبفي 

 ػهي انزُيه

صبفي 

انؼبئذ 

 انفذاَي

 

2005 380 5.15 292 6.70 672 2.91 1956 

2017 1593 2.40 1249 3.06 2842 1.35 3824 

 3216.54 1.81 1781.77 5.76 617.62 3.90 919.92 (2017-2005يتىسظ انفترح )

 خبسط لغًخ صبفٙ انؼبئذ انفذاَٙ ثبنغُّٛ ػهٙ أعش انؼًم انزمهٛذ٘، ٔانزكُٕنٕعٙ كم يًُٓب ػهٙ ؽذِ.( 1)

 "، أػذاد يزفشلخ."َششح اإلؽصبءاد انضساػٛخع انشئٌٕ االلزصبدٚخ، ، لؽبوزارح انسراػخ واستصالس األراضي: انًصذر

 

انخصبئص وانسًبد االرتًبػيخ وهيكم انضيبزح وانتركيت انًضصىني ثؼيُخ انذراسخ انًيذاَيخ ثًضبفظخ انشرقيخ  .3رذول 

 ثبنزُيه 2019 – 2018خالل انًىسى انسراػي 

 (%) انًتىسظ انىصذح انجيبٌ انًتىسظ انىصذح انسًخ

انضبنخ 

 انتؼهيًيخ

 100 3.05  فذاٌ انًسبصخ انكهيخ هيكم   30.25 (%) أيي

  55.41 1.69  فذاٌ يهك انضيبزح  42.13 (%) يقرأ ويكتت

   14.92  (%) يؤهم يتىسظ

 يستأررح

  38.36 1.17  فذاٌ َقذًا

  5.57 0.17  فذاٌ ثبنسرػخ    12.70 (%) يؤهم ػبني

  0.66 0.02  فذاٌ  ًسارػخثبن    100 (%) انزًهخ

انضبنخ 

 اإلرتًبػيخ

  19.54 (%) أػسة

 انتركيت

 انًضصىني

يضبصيم 

 شتىيخ

  40.98 1.25  فذاٌ   قًش

 78.35 (%) يتسود
ثرسيى  

 يستذيى
  36.07 1.1  فذاٌ 

  16.39 0.5  فذاٌ  خضر وحىو  1.09 (%) أريم

أخري   1.02 (%) يغهق
(1)

  6.56 0.2  فذاٌ  

  100 3.05  فذاٌ  رًهخ انًضبصيم انشتىيخ  100 (%) انزًهخ

  57.23 سُخ ػًر انًجضىث

يضبصيم 

 صيفيخ

  40.98 1.25  فذاٌ  ررح 

 33.44 1.02  فذاٌ   أرز  6.70 فرد ػذد افراد األسرح

  20.33 0.62  فذاٌ  قغٍ   4.21 فرد ػذد األفراد في سٍ انؼًم

أخري   2.30 فرد ػذد انؼبيهيٍ ثبنسراػخ
(2)

  5.25 0.16  فذاٌ  

   3.05  فذاٌ  رًهخ انًضبصيم اصيفيخ  1.91 فرد ػذد انؼبيهيٍ خبرد انسراػخ

 .2019ؽغجذ يٍ ثٛبَبد ػُٛخ انذساعخ انًٛذاَٛخ خالل ػبو  :انًصذر
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 انضبنخ االرتًبػيخ

أٌ َغجخ االػضة ثبنؼُٛخ ثهغذ  3رٕظؼ ثٛبَبد عذٔل 

%، 78.35ثًُٛب انًزضٔط ثهغذ ؽٕانٙ %، 19.54ؽٕانٙ 

%، ٔأخٛشًا َغجخ 1.09فٙ ؽٍٛ ثهغذ َغجخ األسيم ؽٕانٙ 

 % يٍ عًهخ انًجؾٕصٍٛ ثبنؼُٛخ.1.02انًؽهك ثهغذ َؾٕ 

 ويتىسظ ػذد أفراد االسرح ػًر انًجضىث

رشٛش ثٛبَبد انغذٔل إنٙ أٌ يزٕعػ ػًش انًجؾٕس 

ػذد  عُخ. ٔثهغ يزٕعػ 57.23ثؼُٛخ انذساعخ ثهغذ َؾٕ 

، ٔثهغ يزٕعػ يٍ فٙ عٍ ًافشد 6.70أفشاد االعشح َؾٕ 

، ٔانؼبيهٍٛ ثبنضساػخ ثهغ يزٕعػ ًافشد 4.21انؼًم ؽٕانٙ 

. فٙ ؽٍٛ ثهغ يزٕعػ ػذد انؼبيهٍٛ ًافشد 2.30ػذدْى 

 .ًافشد 1.91خبسط انضساػخ 

 هيكم انضيبزح وانتركيت انًضصىني

 هيكم انضيبزح

نؾٛبصح بؽخ انكهٛخ أٌ يزٕعػ انًغ 3رشٛش ثٛبَبد عذٔل 

 1.69يُٓى ؽٕانٙ  ،فذاٌ 3.05ثبنؼُٛخ ثهغ ؽٕانٙ  انًضاسع

% يٍ انًغبؽخ انكهٛخ. 55.41فذاٌ يهك ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 

 1.17ثًُٛب ثهغ يزٕعػ انًغبؽخ انًغزأعشح َمذًا ؽٕانٙ 

%، فٙ ؽٍٛ ثهغذ انًغبؽخ 38.36فذاٌ ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 

فذاٌ ثُغجخ  0.17ؽٕانٙ )يشبسكخ( انًغزأعشح ثبنضسػخ 

يزٕعػ انًغبؽخ  %. ٔأخٛشًا ثهغ5.57ثهغذ ؽٕانٙ 

فذاٌ  0.02ؽٕانٙ )ثبنًؾصٕل( ػخ انًغزأعشح ثبنًضاس

ٔرنك يٍ عًهخ انؾٛبصح  %.0.66ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 

 انضساػٛخ ثبنؼُٛخ.

 انتركيت انًضصىنيهيكم 

 انًضبصيم انشتىيخ

ٔعٕد أكضش يٍ يؾصٕل  ٗإن 3رشٛش ثٛبَبد عذٔل 

فٙ يمذيزٓب يؾصٕل انمًؼ ؽٛش ثهغ يزٕعػ شزٕ٘ ٚأرٙ 

%، 40.98فذاٌ ثُغجخ ثهغذ َؾٕ  1.25يغبؽزّ ؽٕانٙ 

ٚهّٛ يؾصٕل انجشعٛى انًغزذٚى ؽٛش ثهغ يزٕعػ يغبؽزّ 

%، ٚهّٛ 36.07فذاٌ ثُغجخ ثهغذ َؾٕ  1.10ؽٕانٗ 

 0.5يؾبصٛم انخعش ٔانضٕو ؽٛش ثهغذ يغبؽزّ ؽٕانٙ 

انًؾبصٛم  %، ٔأخٛشًا16.39فذاٌ ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 

األخش٘ ٔانزٙ رشًم انشؼٛش ٔانفٕل ٔانؾهجخ ثهغذ يغبؽزٓب 

%. ٔرنك يٍ عًهخ 6.56فذاٌ ثُغجخ ثهغذ َؾٕ  0.2َؾٕ 

 انًؾبصٛم انشزٕٚخ ثبنؼُٛخ.

 خانًضبصيم انصيفي

ٔعٕد أكضش يٍ يؾصٕل  ٗإن 3رشٛش ثٛبَبد عذٔل 

صٛفٗ ٚأرٙ فٙ يمذيزٓب يؾصٕل انزسح ؽٛش ثهغ يزٕعػ 

%، 40.98فذاٌ ثُغجخ ثهغذ َؾٕ  1.25 يغبؽزّ ؽٕانٙ

ٚهّٛ يؾصٕل األسص ؽٛش ثهغ يزٕعػ يغبؽزّ ؽٕانٗ 

%، ٚهّٛ يؾصٕل 33.44فذاٌ ثُغجخ ثهغذ َؾٕ  1.02

فذاٌ ثُغجخ ثهغذ  0.62انمؽٍ ؽٛش ثهغذ يغبؽزّ ؽٕانٙ 

%، ٔأخٛشًا انًؾبصٛم األخش٘ ٔانزٙ رشًم 20.33َؾٕ 

فذاٌ  0.16ؾٕ انذسأح ٔانفٕل انغٕداَٗ ثهغذ يغبؽزٓب َ

%. ٔرنك يٍ عًهخ انًؾبصٛم 5.25ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 

 انصٛفٛخ ثبنؼُٛخ.

 هيكم انؼًم انجشري )رربل( نًضصىل انقًش

 ػذد انؼًبل )ررم/ يىو(

أٌ يزٕعػ ػذد انؼًبل خالل  ٗإن 4رشٛش ثٛبَبد عذٔل 
ثهغ يبٕٚ(  -فزشح يكش يؾصٕل انمًؼ ثبألسض )َٕفًجش

ٛصم ألصبِ فٙ شٓش يبٕٚ ٕٚو، اسرفغ نسعم/ 1.95ؽٕانٙ 
سعم/ٕٚو، ثًُٛب اَخفط نٛصم أدَبِ فٙ  4ؽٛش ثهغ ؽٕانٙ 

ش ؽٛش ثهغ َؾٕ    سعم/ ٕٚو. 1شٓش فجشٚا

 يتىسظ أرر انيىو )رُيه/ يىو(

أٌ يزٕعػ أعش انٕٛو خالل  4ثٛبَبد عذٔل  رٕظؼ
 79.31فزشح يكش يؾصٕل انمًؼ ثبألسض ثهغ ؽٕانٙ 

ش يبٕٚ ؽٛش ثهغ عُّٛ/ٕٚو، اسرفغ نٛصم ألصبِ فٙ شٓ
عُّٛ/ ٕٚو، ثًُٛب اَخفط نٛصم أدَبِ فٙ شٓش  100ؽٕانٙ 

عُّٛ/ ٕٚو. كًب ْٕ يٕظؼ فٙ  60.25ُٚبٚش ؽٛش ثهغ َؾٕ 
 . 1شكم 

 يىو(/يتىسظ ػذد سبػبد انؼًم )سبػخ

أٌ يزٕعػ ػذد عبػبد انؼًم  4رٕظؼ ثٛبَبد عذٔل 
عبػخ/ ٕٚو، اسرفغ نٛصم ألصبِ  4.03فٙ انٕٛو ثهغ ؽٕانٙ 

عبػخ/ٕٚو.  4.67شٓش دٚغًجش ؽٛش ثهغ ؽٕانٙ فٙ 
اَخفط نٛصم أدَبِ خالل شٓش يبسط ؽٛش ثهغ َؾٕ 

 عبػخ/ ٕٚو.  3.62

 سبػخ(/يتىسظ أرر انسبػخ )رُيه

أٌ يزٕعػ أعش انغبػخ ثهغ  ٗإن 4رشٛش ثٛبَبد عذٔل 
عُّٛ/ عبػخ، اسرفغ نٛصم ألصبِ فٙ شٓش  19.68ؽٕانٙ 

ػخ، ثًُٛب اَخفط عُّٛ/عب 23.09يبٕٚ ؽٛش ثهغ ؽٕانٙ 
عُّٛ/  16.42نٛصم أدَبِ فٙ شٓش ُٚبٚش ؽٛش ثهغ َؾٕ 

 عبػخ. 

ٔيًب عجك ٚزعؼ أٌ يزٕعػ ػذد انؼًبل ثهغ ؽٕانٙ 
عُّٛ/ ٕٚو،  79.31سعم/ٕٚو، ثًزٕعػ أعش ثهغ َؾٕ  1.95

عبػخ/ ٕٚو،  4.03ثًزٕعػ ػذد عبػبد ػًم ثهغ َؾٕ 
 ػخ.عُّٛ/ عب 19.68ٔثزنك ٚجهغ يزٕعػ أعش انغبػخ َؾٕ 

 ( نًضصىل انقًشهيكم انؼًم انجشري )إيرأح

 ػذد انؼًبل )ايرأح/ يىو(

أٌ يزٕعػ ػذد انؼًبل خالل  ٗإن 5رشٛش ثٛبَبد عذٔل 
يبٕٚ(  –فزشح يكش يؾصٕل انمًؼ ثبألسض )َٕفًجش 

رشكضد خالل شٓش٘ أثشٚم ٔيبٕٚ فمػ ؽٛش ثهغ ؽٕانٙ 
ايشأح/ ٕٚو، اسرفغ نٛصم ألصبِ فٙ شٓش يبٕٚ ؽٛش  4.77

ايشأح/ ٕٚو. ثًُٛب ثهغ فٙ شٓش اثشٚم َؾٕ  5.04ثهغ ؽٕانٙ 
 ايشأح/ ٕٚو. 4.50
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ًضصىل انقًش ثؼيُخ انذراسخ انًيذاَيخ ثًضبفظخ انشرقيخ خالل نؼبيخ نهيكم انؼًم انجشري )رربل( انًاليش ان .4رذول 

 2019 – 2018انًىسى انسراػي 

 ػذد انؼًبل انشهر

 )ررم/ يىو(

يتىسظ أرر انيىو 

 )رُيه/ يىو(

 ػذد سبػبد انؼًم

 )سبػخ/ يىو(

يتىسظ أرر انسبػخ 

 )رُيه/ سبػخ(

دنيم انًىسًيخ 

ألرر انيىو
(1)

 

 112.65 21.02 4.25 89.34 1.50 َىفًجر

 107.97 18.34 4.67 85.63 1.01 ديسًجر

 75.97 16.42 3.67 60.25 1.12 يُبير

 82.36 17.80 3.67 65.32 1.00 فجراير

 85.00 18.62 3.62 67.41 1.70 يبرش

 109.96 21.80 4.00 87.21 3.30 أثريم

 126.09 23.09 4.33 100.00 4.00 يبيى

 100.00 19.68 4.03 79.31 1.95 ًتىسظان

 100× دنٛم انًٕعًٛخ = )أعش انٕٛو نهشٓش / أعش انٕٛو نًزٕعػ انؼبو( ( 1)

  .2019ؽغجذ يٍ ثٛبَبد ػُٛخ انذساعخ انًٛذاَٛخ خالل ػبو  :انًصذر

 

ضبفظخ انشرقيخ خالل انًاليش انؼبيخ نهيكم انؼًم انجشري )َسبء( نًضصىل انقًش ثؼيُخ انذراسخ انًيذاَيخ ثً .5رذول 

 2019 – 2018انًىسى انسراػي 

 ػذد انؼًبل انشهر

 )ايرأح/ يىو(

يتىسظ أرر انيىو 

 )رُيه/ يىو(

 ػذد سبػبد انؼًم

 )سبػخ/ يىو(

يتىسظ أرر انسبػخ 

 )رُيه/ سبػخ(

دنيم انًىسًيخ 

ألرر انيىو 
(1)

 

 87.57 14.73 5.25 77.32 4.50 أثريم

 112.43 18.91 4.23 79.98 5.04 يبيى

 100.00 16.82 4.74 78.65 4.77 انًتىسظ

 100× دنٛم انًٕعًٛخ = )أعش انٕٛو نهشٓش / أعش انٕٛو نًزٕعػ انؼبو( ( 1)

 .2019ؽغجذ يٍ ثٛبَبد ػُٛخ انذساعخ انًٛذاَٛخ خالل ػبو  :انًصذر

 

 . دنيم انًىسًيخ نألرر انيىيي )رربل( نًضصىل انقًش1شكم 

 ثبنجؾش. 5ٔ 4 ٍٛغذٔنانؽغجذ يٍ  :انًصذر
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 يتىسظ أرر انيىو )رُيه/يىو(

أعش انٕٛو ثهغ أٌ يزٕعػ  5ثٛبَبد عذٔل  رٕظؼ

ؽٛش ثهغ  يبٕٚفٙ شٓش  اسرفغٕٚو، عُّٛ/ 78.65ؽٕانٙ 

فٙ شٓش أثشٚم  اَخفط عُّٛ/ٕٚو، ثًُٛب 79.98ؽٕانٙ 

 .2كًب ْٕ يٕظؼ ثشكم عُّٛ/ٕٚو.  77.32ؽٛش ثهغ َؾٕ 

 و(/ يىيتىسظ ػذد سبػبد انؼًم )سبػخ

أٌ يزٕعػ ػذد عبػبد انؼًم  5رٕظؼ ثٛبَبد عذٔل 

فٙ انٕٛو خالل فزشح يكش يؾصٕل انمًؼ ثبألسض ؽٕانٙ 

فٙ شٓش أثشٚم ؽٛش ثهغ ؽٕانٙ  اسرفغعبػخ/ٕٚو،  4.74

عبػخ/ٕٚو. اَخفط فٙ شٓش يبٕٚ ؽٛش ثهغ َؾٕ  5.25

 عبػخ/ٕٚو.  4.23

 (يتىسظ أرر انسبػخ )رُيه/ سبػخ

عش انغبػخ ثهغ أٌ يزٕعػ أ ٗإن 5ثٛبَبد عذٔل  رشٛش

عبػخ، ٔثهغ فٙ شٓش يبٕٚ ؽٕانٙ عُّٛ/ 16.82ؽٕانٙ 

فٙ شٓش أثشٚم ؽٛش  اَخفط عُّٛ/ عبػخ، ثًُٛب 18.91

 عُّٛ/ عبػخ.  14.73ثهغ َؾٕ 

ٔيًب عجك ٚزعؼ أٌ يزٕعػ ػذد انؼًبل ثهغ ؽٕانٙ 

عُّٛ/ ٕٚو،  78.65/ ٕٚو، ثًزٕعػ أعش ثهغ َؾٕ ايشأح 4.77

عبػخ/ ٕٚو،  4.74بد ػًم ثهغ َؾٕ ثًزٕعػ ػذد عبػ

 عُّٛ/ عبػخ.  16.82ٔثزنك ٚجهغ يزٕعػ أعش انغبػخ َؾٕ 

 هيكم انؼًم اآلني نًضصىل انقًش

 شهر َىفًجر

انزٙ انضساػٛخ انؼًهٛبد  رؼذد ٗإن 6رشٛش ثٛبَبد عذٔل 

رؾزبط إنٙ ػًبنخ آنٛخ خالل شٓش َٕفًجش ثبنُغجخ نًؾصٕل 

ركهفخ انمٛشاغ ؽٕانٙ انمًؼ ؽٛش ٚزى ؽشس األسض ٔرجهغ 

ٚهّٛ يشؽهخ  .نهفذاٌ عُّٛ 480عُّٛ، ثزكهفخ رجهغ َؾٕ  20

عبػخ ثًزٕعػ  2رغٕٚخ األسض ثبنهٛضس ٔرؾزبط ؽٕانٙ 

عُّٛ،  424عُّٛ نهغبػخ أ٘ ؽٕانٙ  212ركهفخ رجهغ َؾٕ 

عبػخ  2.5أيب فٙ ؽبنخ انزغٕٚخ ثبنمصبثٛخ فزؾزبط ؽٕانٙ 

عُّٛ  375ؽٕانٙ  عُّٛ نهغبػخ أ٘ 150ثزكهفخ رجهغ َؾٕ 

نهفذاٌ. أيب ثبنُغجخ نؼًهٛخ انش٘ )انشٚخ انكذاثخ( فٛؾزبط 

عُّٛ نهغبػخ أ٘  45عبػبد ثزكهفخ رجهغ َؾٕ  4ؽٕانٙ 

عُّٛ. ٔأخٛشًا ػًهٛخ انؾشس فزجهغ ركهفخ  180ؽٕانٙ 

ْٔزا  عُّٛ. 360عُّٛ ثزكهفخ رجهغ َؾٕ  15انمٛشاغ ؽٕانٙ 

شٓش َٕفًجش ثهغ هٙ خالل كٚؼُٙ أٌ عًهخ ركهفخ انؼًم ان

 عًُٛٓب نهفذاٌ. 1819يزٕعؽٓب ؽٕانٙ 

 شهر ديسًجر

صساػٛزٍٛ ػًهٛزٍٛ  ٔعٕد ٗإن 6رٕظؼ ثٛبَبد عذٔل 

خالل شٓش دٚغًجش ثبنُغجخ نًؾصٕل انمًؼ ؽٛش ٚزى س٘ 

 45عبػبد ثزكهفخ رجهغ َؾٕ  3االسض ٔرؾزبط ؽٕانٙ 

 األيشاضعُّٛ، ٔيشؽهخ سػ  135أ٘ ؽٕانٙ  عُّٛ نهغبػخ

رؾعٛشاد  4ٔرؾزبط ؽٕانٙ  نًؾصٕل انمًؼٔاٜفبد 

عُّٛ نهزؾعٛشح أ٘ ؽٕانٙ  25ثًزٕعػ ركهفخ رجهغ َؾٕ 

هٙ خالل شٓش كْٔزا ٚؼُٙ أٌ ركهفخ انؼًم انعُّٛ.  100

 عًُٛٓب نهفذاٌ. 235دٚغًجش ثهغ يزٕعؽٓب ؽٕانٙ 

 شهر يُبير

أٌ يؾصٕل انمًؼ ٚؾزبط  ٗإن 6ثٛبَبد عذٔل  رشٛش

رزًضم فٙ ػًهٛخ انش٘  ُٚبٚشإنٙ ػًبنخ آنٛخ خالل شٓش 

عُّٛ نهغبػخ  45عبػبد ثزكهفخ رجهغ َؾٕ  3ٔرؾزبط ؽٕانٙ 

  عُّٛ. 135أ٘ ؽٕانٙ 

 شهر فجراير

أٌ يؾصٕل انمًؼ ٚؾزبط  ٗإن 6رشٛش ثٛبَبد عذٔل 

رزًضم فٙ ػًهٛخ انش٘  فجشاٚشإنٙ ػًبنخ آنٛخ خالل شٓش 

عُّٛ نهغبػخ  45عبػبد ثزكهفخ رجهغ َؾٕ  3ٔرؾزبط ؽٕانٙ 

  عُّٛ. 135أ٘ ؽٕانٙ 

 شهر يبرش

أٌ يؾصٕل انمًؼ ٚؾزبط  ٗإن 6رشٛش ثٛبَبد عذٔل 

رزًضم فٙ ػًهٛخ انش٘  يبسطإنٙ ػًبنخ آنٛخ خالل شٓش 

عبػبد  3سٚخ ٔرؾزبط انشٚخ ؽٕانٙ  2فٛؾزبط ؽٕانٙ 

 عُّٛ. 270عُّٛ نهغبػخ أ٘ ؽٕانٙ  45ثزكهفخ رجهغ َؾٕ 

 شهر أثريم

صٕل انمًؼ ٚؾزبط أٌ يؾ ٗإن 6رشٛش ثٛبَبد عذٔل 

إنٙ ػًبنخ آنٛخ خالل شٓش أثشٚم رزًضم فٙ ػًهٛخ انؾصبد 

عُّٛ  720عُّٛ أ٘ ؽٕانٙ  30ٔرجهغ ركهفخ انمٛشاغ ؽٕانٙ 

 نهفذاٌ. 

 شهر يبيى

أٌ يؾصٕل انمًؼ ٚؾزبط  ٗإن 6رشٛش ثٛبَبد عذٔل 

إنٙ ػًبنخ آنٛخ خالل شٓش يبٕٚ رزًضم فٙ ػًهٛخ انذساط 

 150عبػبد ثزكهفخ رجهغ ؽٕانٙ  4ٔانززسٚخ ٔرؾزبط ؽٕانٙ 

عُّٛ نهفذاٌ. ٔيشؽهخ انُمم  600عُّٛ نهغبػخ أ٘ ؽٕانٙ 

نهًؾصٕل انشئٛغٙ ٔٚؾزبط انفذاٌ َمهخ ٔاؽذح ثزكهفخ رجهغ 

 عُّٛ نهُمهخ. ٔأخٛشًا َمم انًؾصٕل انضبَٕ٘ ٔٚؾزبط 50َؾٕ 

 100عُّٛ نهُمهخ أ٘ َؾٕ  50َمهخ ثزكهفخ رجهغ َؾٕ  2انفذاٌ 

ؼُٙ أٌ ركهفخ انؼًم اٜنٙ نًؾصٕل انمًؼ عُّٛ. ْٔزا ٚ

 عًُٛٓب نهفذاٌ. 750خالل شٓش يبٕٚ ثهغ يزٕعؽٓب ؽٕانٙ 

 ًسارػيٍ في أرىر انؼًبنخ انجشريخآراء ان

% يٍ  67.23أٌ ؽٕانٙ  ٗإن 7رشٛش ثٛبَبد عذٔل 

آساء يجؾٕصٙ ػُٛخ انذساعخ رشٛش إنٙ أٌ أعٕس انؼًبنخ 

ثًُٛب ؽٕانٙ انجششٚخ غٛش يُبعجخ أ٘ أَٓب يشرفؼخ، 

 % يٍ اٜساء أشبسٔا إنٙ أٌ االعٕس يُبعجخ.32.27

أٌ األعش  ٚؼزمذٌٔ رزؼذد ٔرزُٕع أعجبة ٔيجشساد يٍ

يُبعت ؽٛش ٚأرٙ فٙ يمذيزٓب ؽغت األعش انغبئذ فٙ 

 %، ٚهٛٓب كم يٍ إلسرفبع 32.15انًُؽمخ ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 
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 قًش. دنيم انًىسًيخ نألرر انيىيي )َسبء( نًضصىل ان2شكم 

 ثبنجؾش. 5ٔ 4ٍٛ غذٔنانؽغجذ يٍ  :انًصذر

 
 

خالل انًىسى ًضصىل انقًش ثؼيُخ انذراسخ انًيذاَيخ ثًضبفظخ انشرقيخ نانًاليش انؼبيخ نهيكم انؼًم اآلني  .6رذول 

 2019 – 2018انسراػي 

 ػذد يراد  انؼًهيخ انشهر

 اإلرراء

 انقيًخ أرر انىصذح )رُيه( انىصذح

 )رُيه(
 َقهخ تضضيرح سبػخ قيراط َقهخ تضضيرح سبػخ قيراط

 َىفًجر

 480    20    24 1 انضرث

 424       2  1 انتسىيخ ثبنهيسر

 375   150    2.5  1 )قصبثيخ( سىيختان

 180   45    4  1 انري

 360    15    24 1 انضرث

 ديسًجر
 135   45    3  1 انري

 100  25    4   1 انرش

 135   45    3  1 انري يُبير

 135   45    3  1 انري فجراير

 270   45    3  2 انري يبرش

 720    30    24 1 انضصبد أثريم

 يبيى

 600   150    4  1 انذراش

 50 50    1    1 انُقم انرئيسي

 100 50    2    1 انُقم انخبَىي

 1819          إرًبني انتكبنيف )رُيه/ فذاٌ(

 .2019ؽغجذ يٍ ثٛبَبد ػُٛخ انذساعخ انًٛذاَٛخ خالل ػبو  :انًصذر
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 (%) بٌــــــــــــــانجي

 رأيك أيه

 في أرر انؼًم انجشري 

 32.77 يُبست

 67.23 غير يُبست

 100 انزًهخ

 يُبست نيه

 32.15 صست األرر انسبئذ في انًُغقخ

 18.15 إلرتفبع األرىر نًىارهخ ظروف انضيبح

 18.05 ألٌ األرىر يرتفؼخ في كم انًزبالد

 16.34 ألٌ األرر يختهف صست انؼًهيخ انسراػيخ

 15.31 ألٌ األرر في استغبػخ انًسارع

 100 انزًهخ

 نيه غير يُبست

 39.41 يغهجىٌ أكخر يٍ انالزو ألَهى

 33.27 نؼذو ورىد ػًبنخ

 27.32 نىرىد ثذيم نهؼًم انسراػي

 100 انزًهخ

 .2019: ؽغجذ يٍ ثٛبَبد ػُٛخ انذساعخ انًٛذاَٛخ خالل ػبو انًصذر
  

األعٕس ٔنًٕاعٓخ ظشٔف انؾٛبح، ٔألٌ األعٕس يشرفؼخ 

 % نكم يُٓى18.15فٙ كم انًغبالد ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 

ػهٙ انزشرٛت، صى يجشس ألٌ األعش ٚخزهف ؽغت انؼًهٛخ 

%، ٔأخٛشًا ألٌ األعش 16.34انضساػٛخ ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 

%. ٔرنك 15.31فٙ اعزؽبػخ انًضاسع ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 

 يٍ عًهخ آساء انزٍٚ ٚشٌٔ أٌ األعش يُبعت.

غٛش يُبعت كبَذ  األعشأٌ  انزٍٚ ٚشٌٔثًُٛب 

ٍ انالصو ثُغجخ نغذ َؾٕ يجشسارٓى ألَٓى ٚؽهجٌٕ أكضش ي

%، ٚهّٛ يجشس نؼذو ٔعٕد ػًبنخ ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 39.41

%، ٔأخٛشًا نٕعٕد ثذٚم نهؼًم انضساػٙ ثُغجخ 33.27

ٔرنك يٍ عًهخ آساء انزٍٚ ٚشٌٔ أٌ  %.27.32ثهغذ َؾٕ 

 األعش غٛش يُبعت.

أٌ  اػزمذٔاثًُٛب رزؼذد ٔرزُٕع أعجبة ٔيجشساد يٍ 

بنضساػخ ؽٛش ٚأرٙ فٙ يمذيزٓب انشجبة ال ٚشفعٌٕ انؼًم ث

كم يٍ ألٌ االعٕس يُبعجخ، ٔألٌ انًذٌ انصُبػٛخ رؾزبط 

% نكم يُٓى ػهٙ 18.20إنٙ ٔعبؼخ ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 

انزشرٛت، ٚهٛٓب يجشس ألٌ انؼًم ثبنًؼًبس ٚزٕلف ألٚبو كضٛشح 

%، ٚهٛٓب يجشس نؼذو ٔعٕد 17.30ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 

خٛشًا نؼذو ٔعٕد %، ٔأ17.30ٔظبئف ثُغجخ ثهغذ َؾٕ 

رأيٍٛ ػبو ٔرأيٍٛ صؾٙ ثبنؼًم ثبنؼًم انضساػٙ ثُغجخ 

 .%15.30ثهغذ َؾٕ 

 ًسارػيٍ صىل أرىر انؼًبنخ اآلنيخآراء ان

% يٍ اٜساء 70أٌ ؽٕانٙ  ٗإن 8رشٛش ثٛبَبد عذٔل 

 % يٍ يجؾٕص30ٙأٌ أعٕس اٜالد يُبعجخ، ٔؽٕانٙ  ٚشٌٔ

 غٛش يُبعجخ. أٌ أعٕس انؼًبنخ اٜنٛخ ٚشٌٔػُٛخ انذساعخ 

% يٍ 60.65أٌ ؽٕانٙ  ٗإن 8كًب رشٛش ثٛبَبد عذٔل 

 أٌ أعٕس اٜالد فٙ انًؾؽبد ٚشٌٔيجؾٕصٙ ػُٛخ انذساعخ 

اٜنٛخ ألم يٍ أعٕس اٜالد انخبصخ، ثًُٛب ؽٕانٙ 

أٌ أعٕس  ٚشٌٔ% يٍ يجؾٕصٙ ػُٛخ انذساعخ 39.35

 انؼًبنخ اٜنٛخ فٙ انًؾؽبد اٜنٛخ يغبٔٚخ نألعٕس األْهٛخ.

رٕافش اٜالد انضساػٛخ  ٚشٌٔ أخٛشًا فئٌ انًضاسػٍٛٔ

% يٍ انًجؾٕصٍٛ أٌ 10.10فٙ انًؾؽبد سأ٘ ؽٕانٙ 

أَٓب  ٚشٌٔ% يٍ اٜساء 89.90اٜالد يزٕفشح، ٔؽٕانٙ 

 غٛش يزٕفشح.

ٔػهٙ ظٕء انُزبئظ انغبثمخ فئٌ انذساعخ رٕصٙ 

 ثأًْٛخ:

 ( اإلْزًبو ثزذسٚت انؼًبنخ انضساػٛخ ٔانزذسٚت انزؾٕٚه1ٙ

 انز٘ ٚالئى إؽزٛبعبد عٕق انؼًم.

( أٌ رزُبعت األعٕس انضساػٛخ يغ إَزبعٛخ انؼبيم 2

 ٔيغزٕ٘ اٜداء ؽزٙ ًٚكٍ صٚبدح كفبءح ػُصش انؼًم.

( اعزخذاو كم األعبنٛت ٔانؽشق انزكُٕنٕعٛخ انؾذٚضخ فٙ 3

إَزبط يؾصٕل انمًؼ يٕظغ انذساعخ، يًب ٚؤد٘ إنٙ 

 ػٛخ.انؾذ يٍ رفبلى يشكهخ األعٕس انضسا

( رذػٛى دٔس انًٛكُخ انضساػٛخ ػبيخ ٔانؾذٚش يُٓب 4

 خبصخ ٔرنك إلعشاء انؼًهٛبد انضساػٛخ ثزكهفخ ألم.

( رؽٕٚش انًٛكُخ انضساػٛخ ػٍ ؼشٚك آالد صغٛشح 5

انؾغى ٔعٓهخ اإلعزؼًبل رزُبعت يغ ؽغى انؾٛبصاد 

انضساػٛخ انصغٛشح انزٙ ٚزصف ثٓب انزشكٛت انؾٛبص٘ 

 فٙ انضساػخ انًصشٚخ.

 ( ػذو إغفبل دٔس انًشأح انشٚفٛخ فٙ انزًُٛخ انًغزذايخ.6
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 (%) انجيبٌ

 هم أرىر اآلالد انسراػيخ يُبسجخ
 70.0 َؼى

 30.0 ال

 100 انزًهخ

 أرىر اآلالد ثبنًضغبد ػٍ األهبنيهم تختهف 
 60.65 أقم يُهب

 39.35 يسبويخ نهب

 100 انزًهخ

 هم اآلالد في انًضغبد كههب يتىفرح
 10.10 َؼى

 89.90 ال

 100 انزًهخ

 .2019ؽغجذ يٍ ثٛبَبد ػُٛخ انذساعخ انًٛذاَٛخ خالل ػبو  :انًصذر
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ABSTRACT: The number of male workers for the total activities of the public, private and 

business sectors in Sharkia Governorate reached about 61.90 thousand workers, while the 

average weekly wages was about 864 pound / week and the average number of working hours 

was about 53 hours/week. As for the number of workers, the total activities of females 

amounted to about 9 thousand workers with an average weekly wage of about 859 pound/ 

week, with an average number of working hours about 53 hours, during the year 2018. The 

problem of the study was limited to the negative effects resulting from the continuous rise in 

the general levels of wages in the sector of agricultural work represented in (human labor, 

mechanical work, animal work) and the consequent high costs of agricultural service 

operations, and consequently causing defects and disturbances in indicators of economic 

efficiency and productivity of the agricultural sector. The study aimed at the possibility of 

identifying the levels of agricultural wages in the agricultural sector (human work, automated 

work, animal work). The study relied on presenting and analyzing data on the descriptive 

method represented in calculating averages. The study based on the published secondary data 

and primary data. A specially designed questionnaire form that was collected through 

personal interviews from wheat farmers in the field study sample areas in Sharkia 

Governorate, Egypt. The total study sample was about 120 observations, and it turned out that 

the average number of workers for the wheat crop was about 1.95 man/day, with an average 

wage of about 79.31 pound/day, with an average number of working hours amounted to about 

4.03 hour/day, so the average hourly wage was about 19.68 pound/hour, during the 

agricultural season 2019/2020. The average number of workers reached about 4.77 women/ 

day, with an average wage of about 78.65 pound/day, with an average number of working 

hours amounting to about 4.74 hour/day, so the average hourly wage was about 16.82 

pound/hour. 

Key words: Agricultural wages, human labor wages, automated labor wages, seasonal 

evidence, net return on the pound. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 انًضكًــــــىٌ:

 ؾٕس انضساػٛخ.يشكض انج –سئٛظ ثؾٕس االلزصبد انضساػٙ  سؼيذ يضًذ فــؤاد أصًذ أ.د. -1

 عبيؼخ انضلبصٚك. –كهٛخ انضساػخ  –أعزبر االلزصبد انضساػٙ  يضًذ ريضبٌ إسًبػيم أ.د. -2


