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دراسة اقتصادية آلثار التعدى على األراضى الزراعية فى محافظة كفر الشيخ
محمود فواز1 ، مصطفى القبالوى2 و محمد ابراهيم يوسف1*

1قسم االقتصاد الزراعى وعميد كلية الزراعة ، جامعة كفر الشيخ

2قسم البحوث والدراسات االقليمية ، معهد بحوث االقتصاد الزراعى

تهدف الدراسة الى التعرف علي اآلثار االقتصادية للتعدي علي األراضي الزراعية مبحافظة كفر الشيخ، ومتثلت 
أهم النتائج في ارتفاع املتوسط السنوى ملساحة التعديات باجلمهورية من نحو 2.3 ألف فدان خالل الفترة (1983 
الثورة،  قبل  نظيره  ضعف   4.5 نحو  يعادل  مبا   (2018  –  2011) الفترة  خالل  فدان  ألف   10.3 لنحو   (  2010  –
كما ارتفع مبحافظة كفر الشيخ  من نحو 93.3 فدان لنحو 740.7 فدان لنفس الفترتني، مبا يعادل نحو 7.9 ضعف 
البرسيم  السكر،  بنجر  القمح،  حملاصيل  الزراعى  الدخل  صافى  فى  الفقد  الدراسة  وقدرت   . الثورة  قبل  نظيره 
 ،7.7  ،75.9  ،33.0  ،8.5 بنحو  الطماطم،  البطاطس،  الكتان،  البصل،  البلدي،  الفول  التحريش،  برسيم  املستدمي، 
الشامية،  الذرة  القطن،  االرز،  حملاصيل  نظيرتها  وقدرت   . جنيه  مليون   1.80  ،0.01  ،0.03  ،0.40  ،0.15
الطماطم،  وللبطاطس،  جنيه،  مليون   10.3  ،0.26  ،6.1  ،10.7  ،11.8 بنحو  اللب  بطيخ  النيلى،  الشامية  الذرة 
الترتيب  على  جنيه  مليون   0.27  ،0.84  ،0.34  ،0.26  ،0.83  ،4.12 بنحو  اخليار  البطيخ،  الفلفل،  الباذجنان، 
. كما قدرت اجمالى الفقد فى كل من صافى الدخل الزراعى، اإلنتاجية الفدانية، األمن الغذائى، فرصة العمل 
الترتيب  على  رجل  لكل  عمل  يوم   1076.4 طن،  الف   32.6 طن،  ألف   169 جنيه،  مليون   97.4 بحوالى  اليومى 
 (2018  -  2003) للفترة  املزروعة  املساحة  في  الفقد  لتعويض  استصالحها  املطلوب  الرقعة  اجمالى  وقدرت   .

بحوالى 17.6 ألف فدان باجمالى تكاليف تبلغ نحو 1.51 مليار جنيه .  

امللكية   , الزراعية  األرضية  املوارد  الغذائي،  األمن  الزراعية،  االراضى  على  التعدى  المفتاحية:  الكلمات 
اخلاصة، املمتلكات العامة، اخلسائر االقتصادية، االثر املطلق، االثر النسبى .

تمهيد                                                                              

وتنميتها،  عليها  احلفاظ  يجب  نادرة  ثروة  الزراعية  األرض  تعد 
 ،2030 حتي  الزراعية  التنمية  استراتيجية  اهداف  حتقيق  بهدف 
احملاصيل  الغذائي ألهم  األمن  معدالت  رفع  تستهدف  والتي 
في  جرمية  الزراعية  األراضي  على  التعدي  يعتبر  لذا  الغذائية، 
على  يؤثر  مما   . الطبيعية  ثرواتها  بإهدار  القادمة  األجيال  حق 
على  يؤثر  وبالتالي  الزراعية،  األراضي  من  الفرد  نصيب  متوسط 
معدالت االعتماد الذاتي في توفير سلة الغذاء الرئيسية التي حتقق 
الدولة  تسعى  لذا   .  (2014 وآخرون،  (القبالوى  الغذائي  األمن 
جاهدة الى تنمية القطاع الزراعى من خالل أربعة محاور رئيسية، 
استصالح  خالل  من  وذلك  االفقى  التوسع  هو  االول  احملور 
الزراعية  التنمية  على  قادرة  بشرية  كوادر  وتدريب  االراضى 
الثانى  احملور  اما  الراهنة،  العاملية  االقتصادية  التحديات  ظل  فى 
انتاج  زيادة  خالل  من  الرأسية  االنتاجية  زيادة  خالله  من  فيتم 
يتواكب  مبا  التكنولوجية  التقنيات  بتطوير  وذلك  املساحة  وحدة 
احملصولى  التكثيف  هو  الثالث  احملو  بينما  العاملى،  التطور  مع 
والذى يتم من خالل تعظيم االستفادة من املوارد الزراعية املتاحة 
أما احملور الرابع فيتم من خالله انتاج محاصيل اقتصادية ميكن   .
وتعد   .  (2018 وآخرون،  (فواز  العاملية  لألسواق  تصديرها 
محافظة كفر الشيخ من احملافظات التي ليس لها ظهير صحراوي، 
وفى ظل ثبات الكردون السكني، وعدم سعي احملافظة إلى إيجاد 
احللول البديلة، كالتوسع الرأسي في بناء املساكن الريفية وإقامة 

تناقص  عليه  يترتب  مما  الزراعية،  وغير  الزراعية  املشروعات 
من  الفرد  نصيب  تناقص  وبالتالي  باحملافظة،  الزراعي  اإلنتاج 

املساحة األرضية الزراعية (زكريا، 2015).

مشكلة البحث                                                                                                                                                                                        

عامة  مصر  في  الزراعية  األرضية  املوارد  ندرة  من  بالرغم 
ومحافظة كفر الشيخ خاصة إال أن ظاهرة التعدي على األراضي 
الزراعية بصورها اخملتلفة قد تزايدت بشكل مستمر وخاصة بعد 
ثورة يناير 2011 . مما ترتب عليه تآكل جزء من أجود األراضي الزراعية 
اإلنتاج  انخفاض  إلى  أدى  الذى  األمر   . للغذاء  مصدراً  تعد  والتي 
الرغم  وعلى  األسعار.  في  ارتفاع  من  ذلك  صاحب  وما  الزراعي،  
علي  التعدي  جترم  التي  الزراعية  والقوانني  التشريعات  وجود  من 
األراضي الزراعية إال انه بقيام ثورة يناير قام البعض بالتعدي علي 
اخلاصة  امللكية  على  التعديات  تلك  تقتصر  لم  الزراعية  األراضي 
فقط  بل تعدي البعض على املمتلكات العامة رغم سعي وجهود 
التعديات  تلك  أن  إال  التعديات،  تلك  إزالة  في  الدولة  مؤسسات 
الزراعية  الرقعة  . على حساب تناقص مساحة  مازالت مستمرة 

اخلضراء باحملافظة . 

أهداف البحث                                                                     

يهدف البحث بصفة رئيسية التعرف علي اآلثار االقتصادية 
كفر  محافظة  في  الزراعية   األراضي  علي  التعدي  عن  الناجتة 

الشيخ، من خالل االهداف الفرعية التالية :  

Journal of Sustainable Agricultural Sciences
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 التعرف على الوضع الراهن للتعديات على األراضي الزراعية . 1
فى مصر ومحافظة كفر الشيخ .

املساحة . 2 فى  الفقد  وتعويض  االقتصادية  اخلسائر  تقدير   
الزراعية  األراضي  على  التعديات  نتيجة  املزروعة 

باحملافظة .

على . 3 التعديات  على  املترتبة  االقتصادية  اآلثار  علي  التعرف   
األراضي الزراعية باحملافظة.

االسلوب البحثى                                                                        

اعتمد البحث على أسلوبى التحليل الوصفي والكمى في وصف 
وحتليل البيانات حيث مت استخدام بعض املقاييس االحصائية ومنها: 

النسبي . 1 و  املطلق  والفرق  املئوية  والنسب  املتوسطات 
خالل  اإلحصائية  املقاييس  من  وغيرها  النسبية  واألهمية 
وقد مت تقسيمها إلى فترتني األولى   ،(2018  – 1983) الفترة 
والثانية فترة ما بعد   ،(2010  -1983) فترة ما قبل ثورة يناير 

الثورة (2011 - 2018).

للتعديات . 2 االقتصادية  لآلثار  واملؤشرات  املعالم  أهم  تقدير   
عليها،  املشروعات  وإقامة  الزراعية،  األراضي  على 
واخلسائر املترتبة عليها بعينة الدراسة مبحافظة كفر الشيخ 

عام 2018.

مصادر البيانات وعينة الدراسة                                                       

أولهما  للبيانات  رئيسني  مصدرين  علي  الدراسة  اعتمدت 
األراضي  على  املقامة  املشروعات  ألهم  جتميعها  مت  أولية  بيانات 
بني  من  الرياض  دسوق،  سالم،  سيدى  مبراكز  عليها  املتعدي 
نوعني  خالل  من  وذلك  مراكز،  عشرة  البالغة  احملافظة  مراكز 
خصيصاً  صممت  استبيان  استمارات  أولهما  االستمارات،  من 
االراضى  على  للمتعدين  الشخصية  املقابالت  خالل  من  لذلك 
الزراعية، وثانيهما  استمارة استبيان بهدف استطالع أراء متخذي 
بالقرى،  الزراعية  اجلمعيات  مديري  في  ممثلني  باحملافظة،  القرار 
باملراكز،  األراضي  حماية  ومسئولي  احمللي،  اجمللس  وقيادات 
الثاني  املصدر  متثل  بينما   ،2018 لعام  الزراعية  اإلدارات  ومديري 
في البيانات الثانوية املنشورة وغير املنشورة من اجلهات الرسمية 
واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  من  كل  فى  املمثلة 
مديرية  بيانات  و  الزراعي،  لالقتصاد  املركزية  اإلدارة  نشرات 
اتخاذ  ودعم  املعلومات  ومركز   ، االراضى  حماية  وإدارة  الزراعة، 
القرار مبحافظة كفر الشيخ . فضالً عن االستعانة ببعض املراجع 

والرسائل العلمية وثيقة الصلة مبوضوع الدراسة .

عينة الدراسة :
مت االعتماد  على اسلوب العينة الطبقية العشوائية، حيث مت 
متييز مراكز محافظة كفر الشيخ من حيث االهمية النسبية لعدد 
مشروعات  إقامة  فى  الزراعية   االراضى  على  التعدى  حاالت 
تقسيم  مت  فقد  لذلك  ووفقا   . الزراعية  وغير  الزراعية  اخلدمات 
مجتمع الدراسة الى ثالث طبقات وفقا لألهمية النسبية لعدد حاالت 
الزراعية  املشروعات  اقامة  فى  الزراعية  االراضى  على  التعدى 
باعتبارها  االولى  الطبقة  مراكز  اختيار  ومت  الزراعية،  وغير 
ثالث  عددهم  وبلغ  الزراعية  االراضى  على  للتعدى  متثيال  االكثر 
احملافظة  مراكز  بني  من  الرياض  دسوق،  سالم،  سيدى  مراكز 
ومساحات  حلاالت  املراكز  أكبر  باعتبارهم  مراكز  عشرة  والبالغة 
التعدى وفقا لألهمية النسبية لهم حيث ميثلون نحو 54.93% من 

نحو 2250  بلغت  باحملافظة، مبساحة  التعدى  إجمالى عدد حاالت 
فدان متثل نحو 51.0% من إجمالى مساحة التعدى عليها مبحافظة 
احملتارة  املراكز  داخل  القرى  اختيار   مت   كما  الشيخ،  كفر 
اجمالى  بعدد  عشوائيا  اخملتارة  القرى  كل  داخل  التعدى  وحاالت 
اختيار قريتني من  . كما مت  حالة تعدى  بلغ 110  الدراسة   لعينة 
مركز  من  الدهب  وكوم  الورق  قريتى  اختيار  مت  حيث  مركز  كل 
واختيار  الترتيب،  على  تعدى  حالة   15  ،30 بواقع  سالم   سيدى 
حالة   14  ،21 بواقع  دسوق  مركز  من  زيادة  وأبو  العجوزين  قريتى 
مركز  من  وبقلولة  سن  أم  قريتى  واختيار  الترتيب،   على  تعدى 
اختيار  كما   . الترتيب  على  تعدى  حالة   12  ،18 بواقع  الرياض 
عددهم  بلغ  اخملتارة  والقرى  باملراكز  القرار   متخذي  من  عينة 
حماية  جهاز  من   6 الزراعية،  االدارة  من   6 شملت  مسئول   27
 9 مركز،  بكل  مسئول   2 بواقع   احمللى  اجمللس  من   6 األراضي، 
من اجلمعيات زراعية بواقع 3 مسئول بكل قرية . وقد مت تصميم 
استمارة االستبيان للحصول على البيانات الالزمة لتحقق أهداف 
الشخصية  املقابلة  خالل  من  البيانات  جتميع  مت  وقد   . الدراسة  

خالل عام 2018 .

النتائج البحثية ومناقشتها                                                                

الزراعية  األراضي  على  التعدي  ملساحة  النسبية  األهمية  أوال: 
مبصر

األراضي  على  التعدى  ملساحة  النسبية  األهمية  بدراسة 
الزراعية قبل وبعد ثورة يناير تبني من جدول (1) أن إجمالي املساحة 
التي مت التعدي عليها في فترة ما قبل الثورة (3891- 0102) بلغت 
نحو 5.46 ألف فدان،  بينما بلغت في فترة ما بعد الثورة (1102 – 
8102) بحوالي 9.17 ألف فدان ، مما يعنى أن مساحة التعدي تعادل 
السنوي  املتوسط  . وبدراسة  الثورة  نحو 111% من نظيرتها قبل 
ملساحة التعدي  قبل الثورة قدر بحوالي 3.2 ألف فدان مقابل 3.01 
ألف فدان بعد الثورة، مما يعادل نحو 644% مما كانت عليه قبل الثورة، 
النباتى  مبكوناته  الزراعى  االنتاج  على  أثارا سلبية   أحدث  ما  وهو 
بإحداثه خلال مبقومات  القومى  واحليوانى، مما شكل تهديدا لألمن 
االمن الغذائى املصرى رغم صدور العديد من التشريعات والقوانني 
التي اختصت بحظر التعدى على األراضى الزراعية. (عمار، وآخرون، 
يتضح  الفترة  تلك  تعرضاً خالل  احملافظات  أكثر  4102)  وبدراسة 
أن محافظة القليوبية جاءت في املرتبة األولى مبتوسط سنوي بلغ 
مما يعادل نحو 6.31%، يليها محافظة القاهرة في  نحو 413 فداناً 
املرتبة الثانية مبتوسط سنوي بلغ نحو 8.652 فداناً بنسبة %11.2  .  

سوهاج،  املنيا،  اجليزة،  املنوفية،  الدقهلية،  محافظات  يليها 
للتعدي  تعرضا  احملافظات  أكثر  تعتبر  أسيوط  اإلسكندرية،  قنا، 
املراتب  احتلت  حيث  يناير.  ثورة  قبل  الزراعية  األراضي  على 
السنوي  املتوسط  قدر  حيث   ، العاشرة  املرتبة  حتى  الثالث  من 
 ،182.0  ،191.6  ،193.8 حوالي  عليها  التعدي  مت  التي  للمساحة 
يعادل  مما  فداناً،   100.2  ،111.8  ،  119.5  ،128.5  ،140.3
 ،%4.9  ،%5.2  ،%5.6  ،%6.1  ،%7.9  ،%8.3  ،%8.4 نحو 
التعدي  مت  التي  املساحة  إلجمالي  السنوي  املتوسط  من    %4.4
عليها خالل الفترة ما قبل ثورة يناير. أما محافظتى الشرقية وكفر 
الشيخ قد احتلتا املرتبتني احلادية عشر والثانية عشر، حيث قدر 
التعدي عليها حوالي 98.0،  التي مت  السنوي للمساحة  املتوسط 
السنوي  املتوسط  من    %4.1  ،%4.3 يعادل  مما  فدانا،    93.3
إلجمالي املساحة التي مت التعدي عليها خالل الفترة ما قبل ثورة 
يناير  ثورة  قبل  عليها  التعدي  مت  التي  املساحات  أن  أى  يناير. 
من   %83.8 نحو  بلغت  الذكر  سالفة  عشر  االثنى  احملافظات  فى 

إجمالي املساحة التي مت التعدي عليها خالل تلك الفترة . 
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(أ) فترة ما قبل ثورة يناير (1983 - 2010)
املساحة  إجمالي  أن   (1) بجدول  الواردة  البيانات  من  يتضح 
يناير(2010-1983)  ثورة  قبل  ما  فترة  في  عليها  التعدي  مت  التي 
بلغت نحو 64471 فداناً بينما قدرت في فترة ما بعد الثورة (2011 
فداناً وهو ما يعنى أنه رغم أن فترة ما  2018) بحوالي 71855   –
الثورة  سنوات فقط بعد  عاماً مقابل 7  الثورة متثل نحو 28  قبل 

إال أن مساحة التعدي تعادل نحو 111% من نظيرتها قبل الثورة .

وقد قدرت الدراسة املتوسط السنوي خالل فترة ما قبل الثورة 
الثورة، أي  لفترة ما بعد  فداناً  فداناً مقابل 10265  بحوالي 2303 
شديد  أمر  وهو  الثورة  قبل  عليه  كانت  مما   %446 نحو  يعادل  مما 
رغم  أمثالها  املتوسط ألكثر من خمسة  اخلطورة حيث تضاعف 
صدور العديد من التشريعات والقوانني التي وضعت للحد من هذه 

الظاهرة وأخطارها على االقتصاد القومي . 

االراضى  على  للتعدى  تعرضاً   احملافظات  أكثر  وبدراسة  هذا 
القليوبية في  الثورة جاءت محافظة  قبل  ما  فترة  الزراعية خالل 
مما  فداناً   313.96 نحو  بلغ  سنوي  مبتوسط  األولى  املرتبة 
التي  املساحة  السنوي إلجمالي  املتوسط  13.6%، من  نحو  يعادل 
يليها محافظة  يناير،  ثورة  قبل  ما  الفترة  عليها خالل  التعدي  مت 
 256.8 حوالي  بلغ  سنوي  مبتوسط  الثانية  املرتبة  في  القاهرة 
فداناً بنسبة 11.2% ، يليها محافظات الدقهلية، املنوفية، اجليزة، 
املنيا، سوهاج، قنا، اإلسكندرية، أسيوط، حيث احتلت املراتب من 
الثالث حتى املرتبة العاشرة ، حيث قدر املتوسط السنوي للمساحة 

 ،181.96  ،191.64  ،193.75 حوالي  عليها  التعدي  مت  التي 
فداناً   100.18  ،111.82  ،  119.5  ،128.54  ،140.29
 ،%5.58  ،%6.09  ،%7.90  ،%8.32 نحو%8.41،  يعادل  مما 
إلجمالي  السنوي  املتوسط  من    %4.35  ،%4.86  ،%5.19

املساحة التي مت التعدي عليها خالل الفترة ما قبل ثورة يناير. 

أما محافظتى الشرقية وكفر الشيخ قد احتلت املرتبتني احلادية 
عشر والثانية عشر، حيث قدر املتوسط السنوي للمساحة التي مت 
 ،%4.26 يعادل  مما  فدانا    93.29  ،98.04 حوالي  عليها  التعدي 
التعدي  مت  التي  املساحة  إلجمالي  السنوي  املتوسط  من    %4.05

عليها خالل الفترة     ما قبل ثورة يناير. 

ومما سبق يتضح أن املساحات التي مت التعدي عليها قبل ثورة 
يناير فى احملافظات االثنى عشر سالفة الذكر بلغت نحو %83.77 
من إجمالي املساحة التي مت التعدي عليها خالل تلك الفترة . منها 
محافظتي القاهرة، القليوبية بلغت نسبة التعدي فيهما نحو 25% من 

مساحة األرض الزراعية 

(ب) فترة ما بعد ثورة يناير (2011 -  2018) :
جاءت  الثورة  بعد  ما  فترة  تعرضاً  احملافظات  أكثر  بدراسة 
نحو  بلغ  سنوي  مبتوسط  األولى  املرتبة  في  البحيرة   محافظة 
السنوي  املتوسط  من   %10.8 نحو  يعادل  مما  فداناً    1109.3
إلجمالي املساحة التي مت التعدي عليها خالل الفترة ما بعد الثورة، 
بلغ  سنوي  مبتوسط  الثانية  املرتبة  في  الغربية   محافظة  يليها 

جدول 1.  األهمية النسبية لمساحة التعدي على األراضي الزراعية بمصر خالل الفترة )1983 - 2018( 

المحافظة

%فترة ما بعد الثورة )2011 - 2018(فترة ما قبل الثورة )1983 - 2010(
بعد الثورة بمثيلتها

 قبل الثورة
مساحة 
التعدى 
بالفدان

المتوسط 
السنوى بالفدان

 % من 
اجمالى 
المتوسط

مساحة التعدى 
بالفدان

المتوسط 
السنوى بالفدان

 % من 
اجمالى 
المتوسط

7191256.8211.1539256.000.5521.81القاهرة
8791313.9613.635947849.578.28270.60القليوبية
5425193.758.415103729.007.10376.26الدقهلية
5366191.648.324850692.866.75361.54المنوفية
5095181.967.901529218.432.13120.04الجيزة

3131111.824.861883269.002.62240.57اإلسكندرية
200271.503.1071731024.719.981433.16الغربية

261293.294.055185740.717.22793.99كفر الشيخ
274598.044.265749821.298.00837.71الشرقية
176463.002.7477651109.2910.811760.78البحيرة
3928140.296.096256893.718.71637.04المنيا
3599128.545.5828440.570.4031.56سوهاج

3346119.505.193918559.715.45468.38قنا
2805100.184.354108586.865.72585.81أسيوط

169460.502.633178454.004.42750.41بنى سويف
155455.502.412582368.863.59664.61الفيوم
37213.290.5857482.000.80617.01أسوان
2468.790.382518359.713.504092.26األقصر
211775.613.281969281.292.74372.03دمياط

1776.320.2751573.570.721164.08االسماعيلية
551.960.0932846.860.462390.82السويس
45616.290.71497.000.0742.97بور سعيد
6447123033.57718551026514.29445.81االجمالى

           املصدر : جمعت وحسبت من : وزارة الزراعة واستصالح األراضي : اإلدارة املركزية حلماية األراضي
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محمود فواز  و آخرون 150

حوالي 1025 فداناً بنسبة 10%، يليها محافظات املنيا، القليوبية، 
الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، املنوفية، أسيوط، قنا تعتبر أكثر 
ثورة  بعد  الزراعية  األراضي  على  للتعدي  تعرضا  احملافظات 
العاشر،  املرتبة  حتى  الثالث  من  املراتب  احتلت  حيث  يناير، 
حيث قدر املتوسط السنوي للمساحة التي مت التعدي عليها حوالي 
 ،4108   ،4850   ،5103  ،5185  ،5749  ،5947  ،6256
 ،%7.2  ،%8.0  ،%8.3  ،%8.7 نحو  يعادل  مما  فداناً   3918
بنى  محافظتى  أما  الترتيب،  على   %5.5  ،%5.7  ،%6.8  ،%7.1
عشر،  والثانى  عشر  احلادى  املرتبتني  احتلت  قد  والفيوم  سويف 
حيث قدر املتوسط السنوي للمساحة املتعدى عليها نحو 3178، 
السنوي  املتوسط  من   %3.6  ،%4.4 يعادل  مما  فدانا   2582

إلجمالي املساحة املتعدى عليها خالل الفترة ما بعد ثورة يناير. 

بعد  عليها  التعدي  مت  التي  املساحات  أن  يتضح  سبق  ومما 
من  السالفة بلغت نحو %86.0  االثنى عشر  الثورة فى احملافظات 
إجمالي املساحة املتعدى عليها لتلك الفترة . منها ثالث محافظات 
(البحيرة، الغربية، املنيا) بلغت نسبة التعدي فيها نحو 30% من 

مساحة األرض الزراعية  .

وفيما يتعلق مبحافظة كفر الشيخ يتضح من بيانات جدول 
ألكثر  الثورة  بعد  عليها  التعدي  مت  التي  املساحة  مضاعفة   (1)
من ثمانية أمثال نظيرتها قبل الثورة حيث قدر املتوسط السنوي 
فداناً   93.3 بحوالي  الثورة  قبل  عليها  التعدي  مت  التي  للمساحة 
ارتفعت إلى حوالى 740.7 فداناً بعد الثورة مما يعادل نحو %795.2 
سعيد،  بور  حملافظات  بالنسبة  أما   . الثورة  قبل  عليه  كانت  مما 
نسبة  كانت  أسوان  االقصر،  ط،  دميا   ، اإلسماعيلية  السويس، 
التعديات فيها  قبل الثورة بلغت نحو 5.3%، بينما بعد الثورة بلغت 
الزراعية  االراضى  التعدى على  أن ظاهرة  يعنى  وهذا   .  %8.3 نحو 

فى تلك احملافظات الست سالفة الذكر بعد ثورة يناير كانت أقل 
احملافظات انتشارا لتلك الظاهرة .

الزراعية  األرض  على  التعدي  ظاهرة  ومبقارنة  هذا 
واملساحات التي مت استقطاعها يتضح أن كل محافظات اجلمهورية 
قد حدث بها زيادة في املساحات التي مت التعدي عليها في فترة ما 
بعد ثورة يناير مقارنة بنظيرتها قبل الثورة بنسبة بلغت %445.8 
. باستثناء محافظة القاهرة  والتي ال ميكن اعتبارها حاليا محافظة 
ظاهرة  خطورة  يعكس  الذى  األمر   . الزراعية  احملافظات  من 
التي  السبل  عن  البحث  وضرورة  الزراعية  األرض  على  التعدي 
الوضع  من خطورة  ويزيد  انتشارها  من  احلد  في  تساهم  أن  ميكن 
ارتفاع مساحات التعدي في محافظات الدلتا والتي لم تكن موجودة 

بنسبة ملحوظة قبل الثورة .

وبناء على ما سبق يتضح أن مشكلة التعديات على األراضي 
الزراعية منتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية ويختلف 
اختلف  فقد  التعديات  تلك  انتشار  حيث  من  احملافظات  ترتيب 
التعدي  حاالت  وأن  يناير2011  ثورة  قبل  عنه  الثورة  بعد  الترتيب 
قد تزايدت بصورة مخيفة ومتسارعة من وقت الثورة وحتى نهاية 
من  تأثيراً  األقل  كانت  الثورة  قبل  ما  فترة  أن  كما   ،2018 عام 
الثورة  بعد  فترة  في  عنها  الزراعية  األراضي  على  التعديات  حيث 
بصورة أكبر، ويرجع ذلك  لعدم االستقرار الذى عاشته البالد وقت 
الثورة مما شجع الكثير على استقطاع أجزاء من أراضيهم والبناء 

عليها من أجل حتقيق مكاسب لهم ( مرسى 2015).

أوال : األهمية النسبية ملساحة وعدد حاالت التعدي على األراضي 
الزراعية مبحافظة كفر الشيخ 

بدراسة األهمية النسبية ملساحة التعدى على األراضي الزراعية 
فى محافظة كفر الشيخ  قبل وبعد ثورة  يناير تبني من جدول (2): 

جدول 2. أثر ثورة  يناير على حاالت التعدى على األراضى الزراعية ومساحتها على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ خالل الفترة )2003 – 2018/12/31(

البيان

األثر النسبي األثر المطلقالمساحة بالفدانعدد الحاالت

فترة األساس
)2010-2003(

فترة المقارنة
)2018-2011(

فترة األساس
)2010-2003(

فترة المقارنة
)2018-2011(

المساحة الحاالت
بالفدان

%
عدد

 للحاالت

 %

للمساحة المساحة%حالة%حالة
المساحة%بالفدان

%بالفدان

1090421.221075612.3359719.1369614.54148991.3616.58كفر الشيخ

949118.471734819.8958318.6975715.82785717482.7829.85دسوق

35296.8756716.502638.433747.81214211160.7042.21قلين

35506.9139424.521835.871733.613921011.045.46فوه

48459.4372878.362698.622725.682442350.401.12مطوبس

574211.182018923.1536311.6398720.6214447624251.6071.90سيدى سالم

41848.14941510.802287.3165613.715231428125.02187.72الرياض

523310.1852806.0638412.313156.5847690.9017.97بيال

23394.5546445.331514.842825.89230513198.5586.75الحامول 

15633.0426683.06993.172745.73110517570.70176.77بلطيم

51380100872001003120100478610035820166669.7253.40اإلجمالي
املصدر : جمعت وحسبت من : مديرية الزراعة بكفر الشيخ : إدارة حماية األراضي، سجالت اإلحصاء، بيانات غير منشورة .
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151دراسة اقتصادية آلثار التعدى على األراضى الزراعية فى محافظة كفر الشيخ

ثورة  قبل  ما  فترة  التعدي عليها في  مت  التي  املساحة  إجمالي  أن 
يناير(2003 - 2010) بلغت نحو 3120 فداناً، بينما قدرت في فترة 
ما بعد الثورة (2011 – 2018) بحوالي 4786 فداناً وهو ما يعنى 
أنه رغم أن فترة ما قبل الثورة متثل نحو 8 أعوام مقابل 8 سنوات 
من نظيرتها قبل  بعد الثورة، إال أن مساحة التعدى تعادل %153 
الثورة .  وهو أمر شديد اخلطورة رغم صدور العديد من التشريعات 
كما   .(2018 (حجاج،  الظاهرة  هذه  من  للحد  اخلاصة  والقوانني 
حاالت  عدد  إجمالي  أن   (2) جدول  مؤشرات  دراسة  من  يتضح 
فترة  الشيخ في  الزراعية في محافظة كفر  األرض  التعدي على 
األساس قدر بحوالي 51.4 ألف  حالة ارتفع إلى حوالى 87.2 ألف 
احلاالت  عدد  زيادة  في  يناير  لثورة  املطلق  األثر  قدر  ثم  ومن  حالة 
بحوالي 35.8 ألف حالة مما يعادل نحو 69.7% مما كان عليه في فترة 
حاالت  على  يناير  ثورة  ألثر  بالنسبة  أما  النسبي)،  (األثر  األساس 
اجلدول  نفس  تبني من  الشيخ  مراكز محافظة  كفر  في  التعدي 
زيادة طفيفة فى  وزيادتها  املراكز  احلاالت في بعض  انخفاض عدد 
حاالت  انخفضت  حيث  اآلخر،  البعض  في  كبيرة  وزيادة  بعضها، 
التعدي في مركز كفر الشيخ فقط من حوالى10.9 ألف حالة الى 
نحو10.8 ألف حالة ومن ثم قدر كل من األثر املطلق واألثر النسبي 
بحوالي 148 حالة بنسبة 1.36% مقابل زيادتها زيادة طفيفة في 
مركزى بيال، فوه حيث يتضح ارتفاع حاالت التعدي بتلك املركزين 
حالة    3942  ،5280 حوالى  إلى  حالة    3550  ،5223 حوالى  من 
النسبي بحوالي 47، 392   واألثر  املطلق  األثر  ثم قدر كل من  ومن 
. في  الترتيب  املركزين على  لتلك  حالة  بنسبة %0.90، %11.04  
حني زادت عدد احلاالت زيادة كبيرة في مراكز سيدى سالم، دسوق، 
الرياض، مطوبس، احلامول، قلني، بلطيم من حوالى 5742، 9491، 
4184، 4845، 2339، 3529، 1563 حالة إلى حوالى 20189، 17348، 
بارتفاع   قدر  مطلق  بأثر  حالة   2668  ،5671  ،4644  ،7287  ،9415
بحوالي 14447، 7857، 5231، 2442، 2305، 2142،  التعدي  حاالت 
1105 حالة واألثر النسبي بحوالي %251.6، %125.0،82.8 %، 50.%، 
يتبني من  . كما  الترتيب  املراكز على  لتلك   %70.7  ،%60.7  ،%98.6
نفس اجلدول أن إجمالي مساحات التعدي على األرض الزراعية في 
فترة األساس قدر بحوالي 3120 فداناً ارتفع إلى حوالى 4786 فداناً 
ومن ثم قدر األثر املطلق لثورة يناير في زيادة مساحة التعدى فى 
احملافظة بحوالي 1666 فداناً مما يعادل نحو 53.4%  مما كان عليه في 

فترة األساس (األثر النسبي) .

التعدي في مراكز  يناير على مساحة  ثورة  بالنسبة ألثر  وأما      
محافظة كفر الشيخ تبني من نفس اجلدول انخفاض عدد احلاالت 

وزيادة كبيرة  زيادة طفيفة فى بعضها،  وزيادتها  املراكز  في بعض 
مركزى  في  التعدي  انخفضت مساحات  اآلخر، حيث  البعض  في 
فدانا  فدانا الى نحو 173، 315   فوه، بيال  من حوالى، 183، 384  
  69  ،10 بحوالي،  النسبي  واألثر  املطلق  األثر  من  كل  قدر  ثم  ومن 
فدانا  بنسبة 5.5%، 18.0 % لتلك املركزين على الترتيب .  مقابل 
زيادتها زيادة طفيفة في مراكز مطوبس، كفر الشيخ، دسوق  حيث 
يتضح االرتفاع الطفيف ملساحات التعدي بتلك املراكز الثالث من 
حوالى 269، 597، 583 فدانا إلى حوالى 272، 696، 757 فدانا،  ومن 
  174  ،99  ،3 بحوالي  النسبي  واألثر  املطلق  األثر  من  كل  قدر  ثم 
فدانا  بنسبة 1.1%، 16.6%، 29.9 لتلك املراكز الثالث على الترتيب، 
الرياض، بلطيم،  زيادة كبيرة في مراكز  زادت عدد احلاالت  في حني 
 ،151  ،99  ،228 حوالى   من  بلطيم  قلني،  سالم،  سيدى  احلامول، 
بأثر  فدانا  فدانا إلى حوالى 656، 274، 282، 987، 374    263 ،363
مطلق قدر بارتفاع  ملساحات التعدي بحوالي 428، 175، 131، 624، 
 ،%86.8  ،%176.8  ،%187.7 بحوالي  النسبي  واألثر  فدانا،   1741105
71.9%، 42.2%  لتلك املراكز على الترتيب . وهو أمر شديد اخلطورة 
يحتاج إلى سرعة اتخاذ قرارات وقوانني تساهم في احلد من ذلك 
وخاصة أن أرض هذين املركزين تعتبر من أجود األراضي الزراعية في 
كفر الشيخ . أما على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ من 
حيث عدد احلاالت ومساحات التعدي فيأتي مركزي سيدى سالم  
املراكز من عدد  أكبر  والثانى من حيث  االول  املركزين  والرياض في 
االول   املركزين  في  بلطيم  الرياض،  مركزي  يأتي  حني  فى  احلاالت، 
والثانى من حيث أكبر املراكز من حيث مساحات التعدي باحملافظة، 
تعديات سواء  نسبة  أكبر  فيها  التي حدث  الفترات  أكثر  أن  كما 
أو على مستوى محافظة  عامة  اجلمهورية بصفة  على مستوى 
كفر الشيخ  ومراكزها كانت خالل عام ثورة يناير 2011 والعام الذى 
يليه مباشرة عام 2012 . األمر الذى يدل على عدم اتخاذ االجراءات 
اإلدارية والقانونية فى الوقت املناسب، وعدم توافر الغطاء األمنى 
 . الشرطة املصرية  أعباء جهاز  املناسب ملثل هذه احلمالت لكثرة 
مما يعنى أن للشرطة املصرية دور هام في احلد من ظاهرة التعدي 
تنفيذ  ودورها في  اجلمهورية  املزروعة في  اخلضراء  املساحات  على 
القوانني التي تختص بحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها . 

املشروعات  لنوع  التعدي وفقا  النسبية ملساحات  : األهمية  ثانيا 
بعينة الدراسة :

لنوع  وفقا  التعدي  ملساحات  النسبية  األهمية  بدراسة 
املشروعات بعينة الدراسة، كما هو موضح بجدول (3).

 جدول 3. المساحة التي تم تبويرها ومساحة المشروع لألراضي المتعدي عليها بعد ثورة 25 يناير 2011، حتى ديسمبر 2018  بعينة الدراسة بمحافظة كفر الشيخ. 

الحيازةالبيان
فدان

 البيع الحالي     اومساحة المشروعاتالمساحة المبورة
المستقبلي

%فدان%فدان%فدان
83.1214.8219.6011.8579.962.9720.04مزارع الدواجن   

45.797.9510.523.7547.174.2052.83حظائر مواشي       
22.856.218.212.9247.023.2952.98مناحل عسل       

61.4025.8534.1915.6660.5810.1939.42محاجر وورش ومغاسل سيارات 
19.8811.0514.628.4576.472.6023.53مالعب كرة قدم ومحطات بنزين

39.279.7212.865.8760.393.8539.61كافيتريات وقاعات افراح
272.3075.6010048.5064.1527.1035.85االجمالى

املصدر:جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة امليدانية مبحافظة كفر الشيخ . 
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املشروعات  ألصحاب  الزراعية  احليازة  مساحة  إجمالي  أن 
وموزعة  فدان،   272.3 نحو  بلغت  الزراعية  االراضي  علي  املتعدين 
بواقع 83.1، 45.8، 22.9، 61.4، 19.9، 39.3 فدان ألصحاب مشروعات 
وورش  محاجر  العسل،  مناحل  احليواني،  اإلنتاج  الداجني،  اإلنتاج 
ومغاسل السيارات، مالعب كرة قدم ومحطات بنزين، وكافيتريات 
وقاعات افراح علي التوالي، بينما بلغت املساحة املبورة نحو14.82، 
تشكل  الترتيب،  علي  منها  لكل  فدان   9.7  ،11.1  ،25.9  ،6.2  ،7.9
نحو 19.6%، 10.5%، 8.2%، 34.2%، 14.6%، 12.9% من إجمالي احليازة 
بكل مشروع علي الترتيب، في حني بلغت املساحة املقامة عليها 
املشروعات حوالي 11.9، 3.8، 2.9، 15.7، 8.5، 5.9 فدان تشكل نحو 
املساحة  إجمالي  من   %60.4  ،%76.5  ،%60.6  ،%47.0  ،%47.2  ،%.80
فدان متثل  بلغ 48.50  بإجمالي  الترتيب،  املبورة بكل مشروع علي 
املبورة، في حني بلغت املساحة  من إجمالي املساحة  نحو %61.2 
التي مت بيعها حاليا أو احتجازها للبيع املستقبلي حوالي 2.9، 4.2، 
3.3، 10.2، 2.6، 3.9 فدان تشكل نحو %20.0، %52.8، %53، %39.4، 
الترتيب،  علي  مشروع  بكل  احليازة  إجمالي  من   %39.6  ،%23.5
احليازة  إجمالي  من   %35.9 نحو  متثل  فدان   27.10 بلغ  بإجمالي 

بالعينة .

ومما سبق يتضح أن مساحة مشروعات احملاجر وورش ومغاسل 
السيارات كانت أكبر مساحات التعدي، يليها اإلنتاج الداجنى، ثم 

مناحل العسل وحظائر املواشى .

كما يوضح الشكل (1) اجمالى مساحات التعدي وفقا لنوع 
املشروعات بعينة الدراسة باحملافظة عام 2018.

األراضي  على  التعديات  على  املترتبة  االقتصادية  اآلثار   : رابعا 
الزراعية مبحافظة كفر الشيخ :

سيتم تناول اآلثار االقتصادية للتعدي علي األراضي الزراعية 
باحملافظة، على النحو التالى :

وأهميتها  عليها  املتعدى  والرقعة  الزراعية  االرضية  الرقعة  (أ) 
النسبية مبحافظة كفر الشيخ :

املتعدى  االرضية  والرقعة  الزراعية،  االرضية  الرقعة  بدراسة 
ألف   552 حوالى  تبلغ  أنها  اتضح  الشيخ  كفر  مبحافظة  عليها 
االرضية  الرقعة  أن  حني  فى   2018/2017 الزراعى  باملوسم  فدان 
الزراعية املتعدى عليها خالل الفترة (1983 - 2018) بلغت حوالى  
8010  فدان، متثل نحو 1.45 من اجمالى الرقعة االرضية الزراعية 
على مستوى احملافظة (مديرية الزراعة بكفر الشيخ، 2018) . كما 

هو موضح بجدول (4). 

ألهم  الزراعية  األراضي  على  للتعدى  االقتصادية  اخلسائر  (ب) 
احملاصيل الزراعية باحملافظة

بدراسة التركيب احملصولى مبحافظة كفر الشيخ، يتضح أن 
الرقعة املنزرعة باحملاصيل الشتوية القمح، بنجر السكر، البرسيم 
املستدمي، البرسيم التحريش، الفول البلدى، البصل، الكتان  بلغت 
متثل  فدان  ألف   ،2.0  ،1.9  ،8.1  ،29.1  ،117.5  ،124.2  ،232.8 حوالى 
نحو 42.2%، 22.5%، 21.3%، 5.3%، 1.5%، 0.34%، 0.36% لتلك احملاصيل 
على الترتيب . كما يتضح أن الرقعة املنزرعة مبحصولى البطاطس، 
الطماطم الشتوية بلغت حوالي 0.371، 8.0 ألف فدان، متثل نحو 
باحملاصيل  املنزرعة  الرقعة  اجمالى  من  الترتيب  على   %1.5  ،%0.1
املوسم  خالل  فدان  ألف   552 حوالى  البالغة  باحملافظة  الشتوية 
الزراعى 2018/2017 . وعليه يتضح أن احملاصيل احلقلية الشتوية 
الرقعة  مساحة  اجمالى  من   %94.9 نحو  متثل  الذكر  سالفة 
أن  يتضح  كما   . الزراعى  املوسم  نفس  خالل  باحملافظة  الشتوية 
الشامية  الذرة  القطن،  االرز،  الصيفية  باحملاصيل  املنزرعة  الرقعة 
الصيفى، الذرة الشامية النيلى، بطيخ اللب بلغت حوالى 190.5، 
106.5، 107.4، 5.6، 64.5 ألف فدان متثل نحو %34.5، %19.3، %19.5، 
1.01%، 11.7%  لتلك احملاصيل على الترتيب . كما يتضح ايضا ان 
الرقعة املنزرعة مبحاصيل اخلضر الصيفية البطاطس، الطماطم، 
 ،1.5  ،6.3  ،39 نحو  بلغت  اخليار  احللو،  البطيخ  الفلفل،  الباذجنان، 
3.9، 5.9، 3.2   متثل حوالى %7.1، %1.1، %0.27، %0.71، %1.1، %0.58 
لتلك احملاصيل على الترتيب من اجمالى الرقعة املنزرعة باحملاصيل 
ألف فدان خالل  البالغة حوالى 552  الصيفية والنيلية باحملافظة 
املوسم الزراعى 2018/2017 . وعليه يتضح أن احملاصيل الصيفية  
الرقعة  مساحة  اجمالى  من   %96.8 نحو  متثل  الذكر  سالفة 

الصيفية والنيلية باحملافظة خالل نفس املوسم الزراعى .

(1) الفقد فى الرقعة الزراعية مبحافظة كفر الشيخ  
محافظة  فى  الزراعية  االرضية  الرقعة  فى  الفقد  بدراسة 
يترتب عليه حدوث فقد  فدان،  والبالغ حوالى 8010  الشيخ  كفر 
الشتوية  احلقلية  احملاصيل  من  بكل  املنزرعة  الرقعة  فى  كمى 
التحريش،  البرسيم  املستدمي،  البرسيم  السكر،  بنجر  القمح، 
الفول البلدى، البصل، الكتان، يقدر بنحو 3.4، 1.8، 1.7، 0.42، 0.12،  
كما  الترتيب،  على  احلقلية  احملاصيل  لتلك  فدان  ألف   0.03  ،0.03
بلغ الفقد الكمى حملصولى البطاطس، الطماطم  الشتوية نحو  
0.01، 0.12 ألف فدان  لتلك احملصولني على الترتيب . كما يتضح 
باحملاصيل  املنزرعة  الزراعية  االرضية  الرقعة  فى  الكمى  الفقد  أن 
الذرة  الصيفى،  الشامية  الذرة  القطن،  األرز،  الصيفية  احلقلية 
الشامية النيلى، بطيخ اللب يقدر بنحو 2.3، 1.6، 1.6،  0.08، 0.94 
الفقد  بلغ  . كما  الترتيب  احلقلية على  احملاصيل  لتلك  ألف فدان 
الكمى حملاصيل اخلضر الصيفية البطاطس، الطماطم، الباذجنان، 
الفلفل، البطيخ احللو،  اخليار  بلغت نحو 0.57،  0.09، 0.02، 0.06، 

0.09، 0.05 ألف فدان  لتلك احملاصيل على الترتيب .

محاجر 
وورش 
ومغاسل 
سيارات

مزارع
 الدواجن

كافيتريات 
وقاعات افراح

مالعب كرة قدم 
ومحطات بنزين

حظائر 
مواشي

مناحل عسل

مزارع الدواجن   

حظائر مواشي       

مناحل عسل       

محاجر وورش ومغاسل سيارات 

مالعب كرة قدم ومحطات بنزين

كافيتريات وقاعات افراح

شكل 1. اجمالى مساحات التعدي وفقا لنوع المشروعات بعينة الدراسة عام 2018

املصدر : جمعت وحسبت من اجلدول رقم (3) . 
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فى  الغذائى  االمن  على  الزراعية  االراضى  على  التعدى  أثر   (2)
محافظة كفر الشيخ 

تتحقق الزراعة املستدامة من خالل حتقيق املردود االقتصادي، 
. وذلك  البيئي  والبعد  اجلديدة،  االجتماعية  النظم  وابتكار  وخلق 
خالل استغالل املوارد املتاحة أفضل استغالل لتوفير الغذاء اآلمن 
 Alsahaal and El-باستمرار الزراعية  واملنتجات  النظيف 

 .(Ramady, 2017)

االمن  على  الزراعية  االراضى  على  التعدى  أثر  وبدراسة 
احملاصيل  من  كل  أن  يتضح  الشيخ  كفر  محافظة  فى  الغذائى 
الشتوية القمح، بنجر السكر، البرسيم املستدمي، البرسيم التحريش، 
حوالى  سنويا  انتاجهم  من  يفقد  الكتان  البصل،  البلدى،  الفول 
لتلك  طن  ألف   0.03  ،0.40  ،0.15  ،7.7  ،75.9  ،33  ،8.5
احملاصيل على الترتيب . بينما يفقد من انتاج محصولى البطاطس، 
لتلك احملصولني على  الف طن   1.8 ،0.1 الشتوية نحو  الطماطم 
الترتيب مبا يعنى أن اجمالى الفقد فى االمن الغذائى للمحاصيل 
الشتوية سالفة الذكر يبلغ حوالى 127.5 الف طن، علما بأن هذه 
الرقعة  مساحة  اجمالى  من   %94.9 نحو  على  تزرع  احملاصيل 

يرتفع  املساحة  تزرع على كامل  انها  وبفرض  باحملافظة،  الشتوية 
حتقيق  على  العمل  يجب  لذا  طن،  ألف   134.3 الى  الفاقد  تلك 
سواء  القمح  وخاصة  احلبوب  محاصيل  إلنتاج  املرغوب  املستوى 
عن طريق التوسع الرأسى من ناحية، والتوسع االفقى من ناحية 

أخرى ( الشهاوى، 2016). 

كما يتضح أن اجمالى الفقد فى انتاجية احملاصيل الصيفية 
األرز، القطن، الذرة الشامية الصيفى، الذرة الشامية النيلى، بطيخ 
 ،0.28  ،5.9  ،1.9  ،11.3 نحو  سنويا  انتاجهم  من  يفقد  اللب 
0.55 ألف طن لتلك احملاصيل على الترتيب . بينما يفقد من انتاج 
محاصيل اخلضر الصيفية البطاطس، الطماطم، الباذجنان، الفلفل، 
 ،  1.7  ،0.49  ،0.31  ،1.52  ،8.26 حوالى  اخليار  احللو،  البطيخ 
أن اجمالى  . مبا يعنى  الترتيب  لتلك احملاصيل على  الف طن   0.45
الفقد فى االمن الغذائى للمحاصيل سالفة الذكر يبلغ حوالى 32.6 
من   %96.8 حوالى  على  تزرع  احملاصيل  هذه  بأن  علما   ، طن  الف 
اجمالى مساحة الرقعة الصيفية باحملافظة، وبفرض انها تزرع على 

كامل املساحة يرتفع تلك الفاقد الى حوالى 33.7 ألف طن .

جدول 4. المعالم والمؤشرات االقتصادية للفقد فى االراضى الزراعية باأللف فدان والخسائر المترتبة عليها  بمحافظة كفر الشيخ عام 2018

اهم المحاصيل الشتوية 
والصيفية بالمحافظة

الرقعة االرضية الزراعية 
الرقعة )ألف فدان(

المتعدى 
عليها

االنتاجية 
الفدانية

طن/ فدان

صافى 
العائد 
الفدانى

الف جنيه

الفقد فى

االنتاجية
الف طن

صافى 
الدخل

مليون 
جنيه

فرص العمل
 الف يوم عمل 

/ رجل
الرقعة 
%المنزرعة

  الشتوية
232.842.173.382.53.968.4513.38145.26قمح

124.222.501.8018.33.7832.986.8159.47بنجر السكر
117.521.291.7144.512.8475.8721.89107.42برسيم مستديم
29.15.270.42218.265.677.712.3910.56برسيم تحريش

8.11.470.1181.32.960.150.356.11فول بلدى
1.90.340.02814.59.650.400.272.04بصل

2.00.360.0290.9265.840.030.172.09كتان )بذرة(
0.3710.070.00514.57.920.080.040.32بطاطس
8.01.450.11615.520.361.802.3610.33طماطم

524.094.92127.4747.67343.60االجمالى
552.0100134.2950.22361.98اجمالى الشتوى
الصيفية والنيلية

190.534.512.764.14.2511.3311.75196.27أرز
106.519.291.551.26.951.8510.74256.54قطن

107.419.461.563.83.885.926.0574.81ذرة شامية صيفى
5.61.010.0813.43.190.280.263.82ذرة شامية نيلى

397.070.56614.67.288.264.1289.42بطاطس
6.31.140.09116.69.121.520.8314.35طماطم
1.50.270.02214.311.720.310.263.50باذنجان

3.90.710.0578.65.930.490.349.22فلفل
5.91.070.08619.39.781.650.8413.53بطيخ حلو
64.511.680.9360.5910.960.5510.2622.46بطيخ اللب

3.20.580.0469.65.870.450.277.62خيار
534.396.7932.6145.71691.53االجمالى

552.010033.7047.22714.44اجمالى الصيفى وانيلى
168.0097.441076.42اجمالى الفقد 

املصدر: جمعت وحسبت من : مديرية الزراعة بكفر الشيخ، سجالت االحصاء، بيانات غير منشورة 
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الدخل  صافى  على  الزراعية  االراضى  على  التعدى  أثر   (3)
الزراعى فى احملافظة :

صافى  على  الزراعية  االراضى  على  التعدى  أثر  بدراسة 
الدخل الزراعى فى محافظة كفر الشيخ يتضح أن كل من احملاصيل 
احلقلية الشتوية االتية :  القمح، بنجر السكر، البرسيم املستدمي، 
اجمالى  يفقد  الكتان  البصل،  البلدى،  الفول  التحريش،  البرسيم 
حوالى  احملاصيل  تلك  زراعة  عدم  عن  سنويا  زراعى  دخل  صافى 
على  جنيه  مليون   0.03  ،0.40  ،0.15  ،7.7  ،75.9  ،33  ،8.5
الترتيب . بينما يفقد من انتاج محاصيل اخلضر الشتوية البطاطس، 
على  احملصولني  لتلك  جنيه  مليون   1.80  ،0.1 حوالى  الطماطم 
الزراعى  الدخل  صافى  فى  الفقد  اجمالى  أن  يعنى  مبا   . الترتيب 
للمحاصيل الشتوية سالفة الذكر يبلغ نحو 47.7 مليون جنيه ، 
اجمالى  من   %94.9 حوالى  على  تزرع  احملاصيل  هذه  بأن  علما 
مساحة الرقعة الشتوية مبحافظة كفر الشيخ، وبفرض انها تزرع 
مليون    50.2 الى حوالى  الفاقد  تلك  يرتفع  املساحة  كامل  على 
الزراعى  الدخل  الفقد فى صافى  اجمالى  أن  يتضح  . كما  جنيه 
الشامية  الذرة  القطن،  األرز،  الصيفية  احلقلية  احملاصيل  من 
الصيفى، الذرة الشامية النيلى، بطيخ اللب يفقد اجمالى صافى دخل 
 ،11.8 حوالى  احملاصيل  تلك  زراعة  عدم  عن  سنويا  زراعى 
بينما   . الترتيب  على  جنيه  مليون   10.3  ،0.26  ،6.1  ،10.7
يفقد من انتاج محاصيل اخلضر الصيفية البطاطس، الطماطم، 
 ،0.26  ،0.83  ،4.12 حوالى  اخليار  البطيخ،  الفلفل،  الباذجنان، 
الترتيب  على  احملاصيل  لتلك  جنيه  مليون   0.27  ،  0.84  ،0.34
. مبا يعنى أن اجمالى الفقد فى صافى الدخل الزراعى للمحاصيل 
الصيفية والنيلية سالفة الذكر يبلغ حوالى 45.7 مليون جنيه ، 
اجمالى  من   %94.9 حوالى  على  تزرع  احملاصيل  هذه  بأن  علما 
مساحة الرقعة الشتوية مبحافظة كفر الشيخ، وبفرض انها تزرع 
على كامل املساحة يرتفع تلك الفاقد الى حوالى 47.2 مليون جنيه 

(4) أثر التعدى على االراضى الزراعية على العمالة فى احملافظة 
العمالة  على  الزراعية  االراضى  على  التعدى  أثر  بدراسة 
فى محافظة كفر الشيخ يتضح أن اجمالى  الفقد فى فرص العمل 
القمح،   : االتية  الشتوية  احلقلية  احملاصيل  زراعة  عدم  عن  الناجت 
بنجر السكر، البرسيم املستدمي، البرسيم التحريش، الفول البلدى، 
زراعته  لنسبة  وفقا  عليها  املتعدى  الرقعة  فى  الكتان  البصل، 
 ،59.5  ،145.3 حوالى  يبلغ  احملافظة  احملصولى  بالتركيب 
على  رجل  لكل  عمل  يوم  ألف   2.1  ،2.0  ،6.1  ،10.6  ،107.4
الترتيب . أما بالنسبة حملاصيل اخلضر الشتوية اآلتية : البطاطس، 
عدم  عن  الناجت  العمل  فرص  فى  الفقد  اجمالى  يبلغ  الطماطم 
على  رجل   لكل  عمل  يوم  الف   10.3  ،0.32 حوالى  زراعتهما  
الترتيب . مبا يعنى أن اجمالى الفقد فى فرص العمل للمحاصيل 
الشتوية السابقة يبلغ حوالى 343.60  الف يوم عمل لكل رجل، 
اجمالى  من   %94.9 حوالى  على  تزرع  احملاصيل  هذه  بأن  علما 
مساحة الرقعة الشتوية مبحافظة كفر الشيخ، وبفرض انها تزرع 
على كامل املساحة يرتفع تلك الفاقد الى 361.98 ألف يوم عمل 
لكل رجل . كما يتضح أن اجمالى الفقد فى فرص العمل الناجت عن 
القطن،  األرز،   : االتية  الصيفية  احلقلية  احملاصيل  زراعة  عدم 
اجلورمة  بطيخ  النيلى،  الشامية  الذرة  الصيفى،  الشامية  الذرة 
 ،0.382  ،74.8  ،256.5  ،196.3 حوالى  يبلغ  اللب)  (بطيخ 
22.5 ألف يوم عمل لكل رجل على الترتيب . أما بالنسبة للفقد فى 
اخلضر  محاصيل  زراعة  عدم  عن  الناجت  رجل  لكل  العمل  فرص 
الصيفية اآلتية : البطاطس، الطماطم، الباذجنان، الفلفل، البطيخ، 
يوم  ألف   7.6  ،13.5  ،9.2  ،3.5  ،14.4  ،89.4 حوالى  اخليار 

أن اجمالى  . مبا يعنى  الترتيب  الترتيب على  عمل لكل رجل على 
الفقد فى فرص العمل للمحاصيل الصيفية سالفة الذكر يبلغ حوالى 
تزرع  احملاصيل  هذه  بأن  علما   ، رجل  لكل  عمل  يوم  ألف    691.5
على حوالى 96.8% من اجمالى مساحة الرقعة الصيفية مبحافظة 
تلك  يرتفع  املساحة  كامل  على  تزرع  انها  وبفرض  الشيخ،  كفر 

الفقد الى 714.4 ألف يوم عمل لكل رجل .

ومما سبق يتضح من خالل تقدير اخلسائر االقتصادية الناجتة 
خملتلف  احملصولية  للتراكيب  وفقا  الزراعية  االراضى  على 
مبحافظة  الدراسة  محل  والنيلية  والصيفية  الشتوية  احملاصيل 
التعديات من فقد كمى  يترتب على  الشيخ عام 2018، وما  كفر 
ونوعى للموارد االرضية الزراعية، وكذلك الفقد فى صافى الدخل 
الفقد  إجمالي  أن  تبني  الغذائى  واألمن  الزراعية  العمالة  الزراعى، 
للمساحة املتعدي والبالغة نحو 8010 ألف فدان باحملافظة قد أدى 
الى فقد فى اإلنتاجية الفدانية بلغ حوالى 168.0 ألف طن، وفقد في 
فى  وفقد  جنيه،  مليون   97.4 حوالي  بلغ  الزراعي  الدخل  صافي 
يوم عمل لكل  بلغ نحو 1076.4  اليومى لكل رجل  العمل  فرصة 
الزراعية  االراضى  على  التعديات  أثر  مدى  يبني  الذى  األمر   . رجل 
فى املساهمة فى زيادة مشكلة البطالة في العمالة الزراعية , االمر 
الذي يجعلها تتجه للعمل فى قطاعات غير زراعية ملواجهة نفقات 
املعيشة في ظل ارتفاع االجور في هذه القطاعات مقارنة بالقطاع 

الزراعي. 

الزراعية  لألراضى  املزروعة  املساحة  فى  الفقد  تعويض   (5)
املتعدى عليها باحملافظة :

قدرت الدراسة أن اجمالى الرقعة املطلوب استصالحها على 
مستوى محافظة كفر الشيخ  لتعويض الفقد في املساحة املزروعة 
الزراعية  األرض  على  التعدي  نتيجة  فدان  ألف   15.4 البالغة 
نحو  تبلغ   (2018  -  2003) الفترة  خالل  الشيخ  كفر  مبحافظة 

17.55 ألف فدان  باجمالى تكاليف تبلغ حوالى 1.51 مليار جنيه 

خامسا: أثر إقامة املشروعات على خلق فرص عمل وفقاً لنوعية  
العمالة وأجرها الشهري بعينة الدراسة عام 2018 . 

جاءت العمالة مصنفه حتت عماله عاديه، وعماله فنيه، وعماله 
متخصصة وهذا يتوقف على درجة خبرة العامل من جهة، وما يقوم 
الدراسة وهى مزارع  للمشاريع محل  أخرى  به من عمل من جهة 
ومغاسل  وورش  محاجر  عسل،  مناحل  مواشي،  حظائر  الدواجن، 
وقاعات  كافيتريات  بنزين،  ومحطات  قدم  كرة  مالعب  سيارات، 

افراح .

وبدراسة واستعراض أثر إقامة املشروعات على خلق فرص عمل 
جديدة واملساهمة في احلد من البطالة وتشغيل الشباب بالعينة 
أو  فنية،  أو  عادية،  كونها  من حيث  العمالة  لنوعية  وفقاً  البحثية 

متخصصة، حيث يتضح من بيانات جدول (5) و شكل (2) ما يلى : 

(أ) الطلب علي العمالة العادية :
وتنقسم هذه العماله وفقا ملصدرها الى توعني وهما العامله 
املشروعات على  إقامة  أثر  وتقدير  . وبدراسة  األسرية  أو  العائلية 
فرصة عمل  بلغ نحو 240  انه  تبني  العادية  العمالة  الطلب علي 
تشكل حوالي 69.6% من إجمالي فرص العمل لكل رجل بالعينة 
 ،68  ،14  ،46  ،52 بواقع  موزعة  عمل،  فرصة   345 نحو  البالغة 
15، 45  فرصة عمل لكل رجل لكل منهم على الترتيب، وبنسب 
 %18.8  ،%6.3  ،%28.3  ،%5.8  ،%19.2  ،%21.7 نحو  بلغت 

لكل من املشروعات السابقة  على التوالي . 
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وبتقدير األجر الشهري للعمالة العادية باملشروعات اخملتلفة 
  ،18.0  ،96.6  ،16.5  ،46.4  ،61.0 نحو  بلغ  انه  تبني  بالعينة 
وبنسب  الترتيب،  علي  املشروعات  لتلك  شهريا  جنيه  ألف   58.3
 %19.6  ،%6.1  ،%32.6  ،%5.5  ،%15.7  ،%20.5 نحو  بلغت 
األجر  متوسط  من  التوالي  على  السابقة  املشروعات  من  لكل 

الشهري البالغ نحو 297 ألف جنيها شهريا.

(ب) الطلب علي العمالة الفنية 
وهى العماله التى لديها خبرة فنيه فى مجال عمل املشروع 
لذا فقد اتضح ذلك من خالل قلة عددهم وارتفاع أجورهم مقارنة 
على  املشروعات  إقامة  أثر  وتقدير  وبدراسة   . العادية  بالعمالة 
الطلب علي العمالة الفنية تبني انه بلغ نحو 70 فرصة عمل لكل 
بالعينة،  العمل  فرص  إجمالي  من   %20.3 حوالي  تشكل  رجل 
رجل  لكل  عمل  فرصة   16  ،14  ،5  ،3  ،9  ،23 بواقع  موزعة 
 ،%12.9  ،%32.9 نحو  بلغت  وبنسب  الترتيب،  على  منهم  لكل 
السابقة  املشروعات  من  لكل   %22.9.0،%20.0  ،%7.1  ،%4.3
على التوالي، وبتقدير األجر الشهري للعمالة الفنية باملشروعات 
 ،4.41  ،13.520  ،37.25 نحو  بلغ  انه  تبني  بالعينة  اخملتلفة 
املشروعات  لتلك  شهريا  جنيها  ألف   25.19  ،20.25  ،8.88
 ،%4.0  ،%12.3 نحو%34.0،  بلغت  وبنسب  الترتيب،  علي 
على  السابقة  املشروعات  من  لكل   %23.0  ،%  18.6  ،%8.1

التوالي من متوسط األجر الشهري البالغ نحو 109.6 ألف جنيها 
شهريا.

 (ج) الطلب علي العمالة املتخصصة
هذه الفئة متخصصة فى نوعية عمل معني يحتاج درجة عالية 
من املمارسة  لهذه النوعيه لذا فقد ظهر تواجدهم، وبدراسة وتقدير 
العمالة املتخصصة تبني  إقامة املشروعات على الطلب علي  أثر 
إجمالي  من   %10.1 حوالي  تشكل  عمل  فرصة   35 نحو  بلغ  انه 
 ،5  ،7  ،2  ،4  ،8 بواقع  موزعة  بالعينة،  ل  رجل  لكل  العمل  فرص 
9 فرصة عمل لكل رجل لكل منهم على الترتيب، وبنسب بلغت 
لكل   %25.7  ،%14.3  ،%20.0  ،%5.7  ،%11.4  ،%22.9 نحو 
الشهري  األجر  بتقدير  و  التوالي،  على  السابقة  املشروعات  من 
بلغ  انه  تبني  بالعينة  اخملتلفة  باملشروعات  املتخصصة  للعمالة 
شهريا  جنيها  ألف   17.8  ،10.2  ،15.1  ،4.1  ،7.8  ، نحو16.8 
نحو.%4،  بلغت  وبنسب  الترتيب،  علي  السابقة  باملشروعات 
املشروعات  من  لكل    %.24  ،14.1  ،%21.0  ،%5.8  ،%10.9
السابقة على التوالي من متوسط األجر الشهري البالغ نحو 71.80 

ألف جنيها شهريا.

ومن املالحظ أنه أعلى من أجر النوعني السابقني العماله العادية 
والعمالة الفنية نظرا لطبيعة ونوعيه عمل العماله املتخصصة .

جدول 5. األهمية النسبية ألجر العمالة باأللف جنيه وفقا للنوع بمناطق إقامة المشروعات بعينة الدراسة بمحافظة كفر الشيخ عام 2018. 

البيان

العمالة المتخصصةالعمالة الفنيةالعمالة العادية

األجر الشهرىالعدداألجر الشهرىالعدداألجر الشهرىالعدد

%جنيه%عامل%جنيه%عامل%جنيه%عامل

5221.761.020.52332.937.2534.0822.916.8023.4مزارع الدواجن   

4619.246.415.6912.913.5212.3411.47.8410.9حظائر مواشي       

145.816.55.534.34.414.025.74.145.8مناحل عسل       

6828.396.932.657.18.888.1720.015.0521.0محاجر وورش ومغاسل سيارات 

156.318.06.11420.020.3518.6514.310.1514.1مالعب كرة قدم ومحطات بنزين

4518.858.319.61622.925.1923.0925.717.8224.8كافيتريات وقاعات افراح

-3510.171.80-7020.3109.6-24069.6297االجمالى
املصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة امليدانية مبحافظة كفر الشيخ عام 2018 .

شكل 2.  أثر إقامة المشروعات على خلق فرص عمل وفقاً لنوعية العمالة وأجرها الشهري بعينة الدراسة  عام 2018

املصدر: جمعت وحسبت من اجلدول رقم (5) 
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وعليه واتساقاً مع ما توصل اليه البحث من نتائج ميكن التوصية 
مبا يلى : 

من . 1 باجلمهورية  التعديات  ملساحة  السنوى  املتوسط  ارتفاع 
لنحو   (  2010  –  1983) الفترة  خالل  فدان  ألف   2.3 نحو 
يعادل  مبا   (2018  –  2011) الفترة  خالل  فدان  ألف   10.3
مبحافظة  ارتفع  كما  الثورة،  قبل  نظيره  ضعف   4.5 نحو 
لنفس  فدان   740.7 لنحو  فدان   93.3 نحو  من  الشيخ   كفر 
 . الثورة  قبل  نظيره  ضعف   7.9 نحو  يعادل  مبا  الفترتني، 
االراضى  على  التعدى  عقوبة  تشديد  يستلزم  الذى  األمر 
أو  الفورية،  املانعة  الكبيرة  الغرامة  مع  للمخالفني  الزراعية 

بهاتني العقوبتني معا .

حملاصيل . 2 الزراعى  الدخل  صافى  فى  الفقد  الدراسة  قدرت 
التحريش،  برسيم  املستدمي،  البرسيم  السكر،  بنجر  القمح، 
بنحو  الطماطم  البطاطس،  الكتان،  البصل،  البلدى،  الفول 
 ،0.03  ،0.40  ،0.15  ،7.7  ،75.9  ،33.0.  ،8.5
حملاصيل  نظيرتها  وقدرت   . جنيه  مليون   1.80  ،0.01
بطيخ  النيلى،  الشامية  الذرة  الشامية،  الذرة  القطن،  االرز، 
جنيه  مليون   10.3  ،0.26  ،6.1  ،10.7  ،11.8 بنحو  اللب 
اخليار  البطيخ،  الفلفل،  الباذجنان،  الطماطم،  وللبطاطس،   .
مليون   0.27  ،  0.84  ،0.34  ،0.26  ،0.83  ،4.12 بنحو 
زيادة  على  العمل  يتطلب  الذى  االمر   . الترتيب  على  جنيه 
من  نظيره  مع  يتناسب  مبا  النباتي  االنتاج  من  الزراع  دخل 
الدراسة  نتائج   بينت  . حيث  األخرى  الزراعية  األنشطة غير 
السيارات  ومغاسل  وورش  احملاجر  مشروعات  مساحة  أن 
كانت أكبر مساحات التعدي، يليها اإلنتاج الداجنى، ثم مناحل 

العسل وحظائر املواشى. 

الدخل . 3 صافى  من  كل  فى  الفقد  اجمالى  الدراسة  قدرت 
العمل  فرصة  الغذائى،  األمن  الفدانية،  اإلنتاجية  الزراعى، 
 32.6 طن،  ألف   169 جنيه،  مليون   97.4 بحوالى  اليومى 
 . الترتيب  على  رجل  لكل  عمل  يوم   1076.4 طن،  الف 
احلاكم  قانون  تفعيل  على  العمل  ضرورة  يتطلب  الذى  االمر 
العسكري، وإتاحة السبل القانونية للسادة احملافظني ووحدات 
الزراعية،  االراضى  على  التعدى  ملنع  احمللية  االدارة 

واإلزالة الفورية للتعدى .

قدرت الدراسة اجمالى الرقعة املطلوب استصالحها لتعويض . 4
الفقد في املساحة املزروعة للفترة (2003 - 2018) بحوالى 
17.6 ألف فدان باجمالى تكاليف تبلغ نحو 1.51 مليار جنيه 
التعدى  من  احملصلة  الغرامات  توجيه  يتطلب  الذى  االمر   .
أراضي  واستزراع  استصالح  الى  الزراعية  االراضى  على 
جديدة فى ظل الزيادة السكانية وانخفاض نصيب الفرد من 

االراضى الزراعية . 

احليازة . 5 من  نسبة  بتخصيص  اخلاص  القانون  تفعيل  زيادة 
قرية،  لكل  عمرانى  كردون  وحتديد  عليها،  للبناء  ألصحابها 

واالستفادة من املتخلالت داخلها والسماح بالبناء عليها.
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THE STuDy aims at identifying the economic effects of the infringement on agricultural 
lands in Kafr El Sheikh Governorate. The most important results of the study were the 

rise of the annual average area of infringement in the whole country from about 2.3, 10.3 
thousand feddans during the period (1983-2010), (2011-2018) respectively, equivalent to about 
4.5 times the pre-revolution level. It also rose in Kafr El-Sheikh Governorate from about 93.3 
feddans to about 740.7 feddans for the same two periods, equivalent to about 7.9 times its pre-
revolution level. The study estimated the loss of net agricultural income for the following crops: 
wheat, sugar beet, clover, clover tahresh, broad beans, onion, flax, potatoes, and tomato at 8.5, 
33.0, 75.9, 7.7, 0.15, 0.40, 0.03, 0.01, 1.80 million pounds. Its counterpart for other crops such 
as Rice, Cotton, Maize, Nili maize, water-melon pulp was estimated at 11.8, 10.7, 6.1, 0.26, 
10.3 million pounds. As for potatoes, tomato, eggplant, pepper, water-melon, cucumber they 
were respectively estimated at 4.12, 0.83, 0.26, 0.34, 0.84, 0.27 million pounds .The study also 
estimated the total loss of net agricultural income, feddan productivity, food security, daily 
employment at 97.4 million pounds, 169,000 tons, 32.6 thousand tons, and 1076.4 working 
days per man, respectively. The total area to be repaired to compensate for the loss of the area 
cultivated for the period (2003-2018) was estimated at 17.6 thousand feddans, at a total cost of 
about 1.51 billion pounds.

Keywords: Aggression on agricultural lands, Food security, Agricultural land resources, 
Private property, Public property, Economic losses, ultimate effect, Relative effect 


