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  لفصــل الرابــعا
  اإلحصاءات الزراعيـة

  
  
يتضمن هذا الفصل بيانات عن أهم       

المؤشرات في القطاع الزراعي ويمكن إجمالها 
  : بالتالي

  
  
األرقام القياسية لإلنتاج الزراعي النباتي  -

 . والحيواني 
  

  

للسنوات الخمس األخيرة قيمة اإلنتاج الزراعي  -
ابتة ( سنة باألسعار الجارية واألسعار الث

 ) . 2000األساس 
  

  

 استعماالت األراضي . -
 

المساحات المزروعة بكل محصول من   -
المحاصيل وبكل نوع من أنواع األشجار المثمرة 

 وإنتاجها وغلتها .
 بيانات عن القطن المحلوج وبذور القطن .  -

  
  
عداد الحيوانات الزراعية حسب أنواعها أ  -

 ه .وإنتاجها  من اللحم والحليب ومشتقات
  
أعداد الدواجن حسب أنواعها وإنتاجها  من اللحم  -

 والبيض .
  

  بيانات عن اآلالت والمستلزمات الزراعية -
 المختلفة.  
  
بيانات عن القطاع التعاوني ( المحاصيل ، عدد  -

 إلخ ) .….الجمعيات حسب أنواعها 
 

  
  
 بيانات عن مزارع الدولة لإلنتاج الحيواني . -

  
  

اج الزراعي بيانات عن مستلزمات اإلنت -
ومنتجات الغابات وأسعار شراء المحاصيل التي 

 تسّوقها  الدولة.  
  
 

  
  
  

  CHAPTER  IV 
AGRICULTURAL STATISTICS 

 

       This chapter includes data on the 
most important indicators in the 
agricultural sector which can be 
summed up as follows : 
 

- Indices of the agricultural plant 

and animal production . 

- Value of the agricultural 
production for last five years 
by current prices and constant 
prices ( basic year 2000 )   .  

 

- Lands use . 

- Planted land by kind of crops , 
fruit trees , their production 
and yield . 

- Data on the ginned cotton and 
cotton seeds . 

- Livestock by kind , production 
of meat , milk and its 
derivatives  

- Poultry by kind , production  of 
meat and eggs . 

- Data on the various agricultural 
machinery and requirements . 

-  Data on the cooperative sector 
  (Crops and number of 
cooperative socities by type 
…etc ) . 

- Data on state farms for animal  
production . 

- Data on the requirements of 
the agricultrual production, 
Forestry production and  crop 
(prices crops) marketed by 
government .   

 
 
 
 



  

 

- 70 -

بيانات إجمالية على شكل سالسل    تضمن الفصل -
  زمنية للسنوات الخمس األخيرة .

  
  
  

  أعدت جداول استعماالت األراضي حسب - 
المحافظة ، و منـاطق االستقرار الـزراعي ،         
  ي . وطريقة الر   

  

صنفت المحاصيل إلى مجموعات تضم الحبوب  -
والبقول والخضراوات والمحاصيل الصناعية 

وعرضت األشجار المثمرة على أساس مجموعة 
 واحدة .

 
عرض اإلنتاج الحيواني على أساس نوع  -

 . الحيوان
 

 حسب نوعها وقوتها . الزراعية صنفت اآلالت  -
 
تم عرض بيانات عن التعدادت الزراعية التي   -

-1994-1981-1970أجريت في األعوا م 
2004  . 

  
 

احة ـة بمسـات الخاصـاً البيانـأيض لـن الفصـيتضم
دس ــعير والعـح والشـيل القمـة محاصـاج وغلــوإنت

ذه ـــذي ينفــة الــح العينـائج مسـوذلك من نت
ض ــع بعـاون مــنوياً بالتعـــــكتب ســالم

ة ـن تنميـة عؤولــة المســات الحكوميــــالجه
ع ــمجم ــكما يت ، يلــذه المحاصـوتجارة ه

ن ــية مــيل الرئيســـن المحاصــات عـالبيان
ى ــرف علـــي تشــة التــات الحكوميــالجه

     .يلــذه المحاصـــارة هـــة أو تجــزراع
  
  
  

ن ــع مـــن فتجمــة بالقطــات الخاصــأما البيان 
ذ ــــذي ينفـــن الــطة القــح عينــائج مســـنت

الح ـة واإلصـزراعـتراك مع وزارة الـباإلش
ام ــاد العـطن واالتحـتب القـالزراعي ومك

ن ــواردة مــات الـى البيانـافة إلـين ، باإلضـالحـللف
  ان .ــويق األقطــج وتســالمؤسسة العامة لحل

  
   

  

- This chapter  includes  totals that     
took  the form of  time series 
covering the last five years . 

-  Tables on  land  use are shown by 
governorates , agricultural stability 
zones, and  methods of irrigation .  

 

- Crops are classified into groups 
including cereals , dry legumes, 
vegetables and industrial crops , 
while fruit trees are presented as 
one group . 

- Animal production is presented by 
animal  kind .                                     

- Agricultural machinery are 
classified by type and  power . 

 

- Data on  agricultural censuses 
carried out in 1970 , 1981, 1994 , 
2004  are presented . 

 
 
This chapter ,also, includes the data 
related to area, production & yield of 
wheat,barely,lentil and These data 
obtained from the annual sample-
survey , carried out by CBS in 
cooperation with certain government 
bodies responsible for developing and 
marketing these crops . Also data on 
main crops are obtained from the 
government bodies that suppervise 
on growing and marketing these 
crops.  
 
Cotton data are obtained from the 
results of cotton sample survey 
carried out in cooperation with 
Ministry of Agriculture and Agririan 
Reform , Cotton Bureau and the 
General Union of Peasants , On 
addittion the data obtained from the 
General Establishment of Cotton 
Ginning and Marketing .  
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  مصادر البيانات :  
  
  وزارة الزراعة . -
  

  م للفالحين .اإلتحاد العا -
  
  المصرف الزراعي التعاوني . -
  
  المؤسسة العامة لحلج وتسويق األقطان . -

  
  المؤسسة العامة للتبغ . -
  
المسوح الميدانية التي يقوم بها المكتب المركزي  -

  . لإلحصاء
  
  

 
 
DATA SOURSES : 
 
-  Ministry of Agriculture . 
 
-  General Union of Peasents . 
 
- Agricultural Cooperativ Bank . 
 
-  The General Establishment for  
   Cotton Ginning and  Marketing .  
             
- General Establishment for Tobacco . 
 
- Survies carried out by C.B.S . 
 

  
 


