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منحنى  ،الهيكل الحيازى الزراعى: الكممات الدالة

  معامل جينى ، لورانز
 

 زــــــــــــــــالموجـ
  

تميز نمط ممكيةة الحيةازة الزراعيةة  مةى مصةر  ة ل  
القةةةرن العشةةةرين وادايةةةة القةةةرن الواحةةةد والعشةةةرين اةةةالت ير 
نتيجةةةةةةة التحةةةةةةول مةةةةةةي الةةةةةةن م االقتصةةةةةةادية مةةةةةةن مرحمةةةةةةة 

( إلةةةةةةي مرحمةةةةةةة التحةةةةةةول 2591الرأسةةةةةمالية   قاةةةةةةل  ةةةةةةورة 
األشةةةتراكي  ةةةم مرحمةةةة تطايةةةح قةةةانون األصةةة ح الزراعةةةي 

ي والتوسة  مةي استصة ح إلي مرحمتي التحرر االقتصةاد
األراضةةي لةةسا أسةةتهدث الاحةةث تحميةةل الم مةة  األساسةةية 

حيةث لتفتت الحيازة الزراعية مى مصر   ل تمك الفتةرة 
 توصل الاحث إلى عدد من النتائج والتوصةيات أهمهةا: ة
اتجةةم متوسةةةط مسةةةاحة الحيةةةازات الزراعيةةةة إلةةةى التنةةةاق  

مةةةةةدان حائز عةةةةةام  3126المسةةةةتمر حيةةةةةث ان فةةةةة  مةةةةن 
 12221مةةةةةةدان حائز عةةةةةةام  1125، إلةةةةةةى نحةةةةةةو  5152

وي حةة  هةةسا االن فةةا    اصةةة مةةى االراضةةى القديمةةة 
مةةدان   حةةائز  3215حيةةث ان فةة  متوسةةط الحيةةازة مةةن 

مةةةةدان حائز ومقةةةةا لايانةةةةات التعةةةةداد الزراعةةةةي  2132الةةةةى 
( عمةةةةةةةةةى الترتيةةةةةةةةة 1 ويتميةةةةةةةةةز  1222،1222عةةةةةةةةةامى   

لجديةةةدة متوسةةةط الحيةةةازة اال اةةةات النسةةةاى مةةةى االراضةةةى ا
مدان حائز ومقةا لمتعةداد الزراعةى  5195حيث قدر انحو 

 51.1، وقةدر انحةةو  1222مةى االراضةى الجديةةدة عةام 
 12221مدان حائز ومقا لمتعداد الزراعى عام 

أمكةةةةن تتاةةةةة  عدالةةةةة توزيةةةةة  األراضةةةةي الزراعيةةةةةة مةةةةةي  
( 1222إلةةةى عةةةام  2515مصةةةر مةةةى الفتةةةرة مةةةن عةةةام  

أنم اقتر  المعامةل حيث قدرت قيمة معامل جينى ووجد 
 مةةةن الواحةةةد الصةةةحي   ةةة ل التعةةةدادات الةةة  ث االولةةةى

(  حيةةةةةةةةةةةةةةث قةةةةةةةةةةةةةةدرت انحةةةةةةةةةةةةةةو 2592 -2515-2565 
( عمةةةةةى الترتيةةةةة  وهةةةةةس  21.66 – 21.86 – 21851 

الفتةةرة قاةةل اصةةدار قةةوانين االصةة ح الزراعةةى وهةةسا ممةةا 
يدل عمى عدم العدالة مى توزي  الحيازات1 اما الفترة من 

(، وهةةةةةةةةةةةى الفتةةةةةةةةةةةةرات اعةةةةةةةةةةةةد 5225 - 2582- 2532 
اصةةةدار قةةةوانين االصةةة ح الزراعةةةى الةةة  ث ي حةةة  مةةةى 
هةةةس  الفتةةةةرة ان فةةةةا  قيمةةةةة معامةةةةل جينةةةةى  ليصةةةةل الةةةةى 

( وهةةس ممةةا يةةدل عمةةى ان 21981 -21961 -.2195 
قةةةوانين االصةةة ح الزراعةةةى ادت الةةةى العدالةةةة مةةةى توزيةةة  
االراضى الزراعية مةى مصةر 1أمةا  ة ل الفتةرة مةن عةام 

(، حيةةةةةةةةث ارتفةةةةةةةة   المعامةةةةةةةةل جينةةةةةةةةى  2221 – 1222 
لةةةةةةةةةي نحةةةةةةةةةو  21318ليصةةةةةةةةل الةةةةةةةةةى  ، عةةةةةةةةةامى 21398وا 

( عمى الترتي   وسلك االرغم من زيةادة 1222، 1222 
االراضى المستصمحة مةى تمةك الفتةرة ولكةن مع مهةا مةى 

 أيدى كاار المزارعين والشركات االست مارية1
عةةةدم وجةةةود  ا ةةةت ث كايةةةر مةةةى معامةةةل جينةةةى  مةةةى  -

ديمةةةةةةة اةةةةةةين التعةةةةةةدادين الةةةةةةزراعيين عةةةةةةامي االراضةةةةةةى الق
 21929،  219.6( حيةةةث امةةة  نحةةةو 1222 -1222 

عمى الترتي  اما مى االراضى الجديدة مقد ا تمث االمر 
 ة ل التعةداد الزراعةى  21330حيث امة  معامةل جينةى 

 .1222وسلك عام  21.21 م زاد الى  1222
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ي حةة  تزايةةد عةةدد الحةةائزين مةةى الحيةةازات المتناهيةةة  
مى الص ر والحيازات الص يرة أقل من   ث أمدنة وهسا 
يعتاةر عةةائح مةن عوائةةح التنميةةة الشةاممة لممجتمةة  اصةةفة 
عامة ولمتنمية مى المجتم  الريفى اصفة  اصةة وتتم ةل 
هةةس  العوائةةح مةةى سةةوو توزيةة  واالن فةةا  الشةةديد لمةةد ل 
مى القطاع الزراعي مما يترت  عميم ان فةا  ال ةدمات 

 لصحية واالجتماعية االنساة لمحائزين 1التعميمية وا
 

 مقدمة
 

من أهم المشاكل التى تواجم القطاع الزراعي مى  
مصر مشكمة تفتت الممكية الزراعية والتي يرج  اع  
 اراو الزراعة سااها إلي قوانين اإلص ح الزراعى وأنها 
السا  الرئيسي لتفتت الممكية الزراعية وتقسيم األر  
الزراعية مكانيا الى قط  منفصمة وقيام األمراد اامت ك 

أو إيجار أك ر من قطعة أر  غير متجاورة ، أو إدارة 
حيث وصمت نس  الحيازات التي تقل مساحتها عن 

% من إجمالي مساحة 08115مدان واحد نحو 
االراضى الزراعية مي مصر، مما أدي إلي صعواة 
است دام الزراعة والحصاد اآللى وميكنة ال دمة 
وصعواة إدارة عممية التسويح وارتفاع تكاليث اإلنتاج 
وهدر مى ميا  الرى وسلك مقاال موائد قميمة م ل زيادة 
العمالة العائمية وت مى أ ار الم اطرة ووجود حامز 
لزيادة اإلنتاجية، لسا كان من المهم إلقاو الضوو عمي 
تطور حجم الحيازة الزراعية مي مصر   ل مراحل 
ماقال قانون األص ح الزراعي وما اعد  واعد د ول 

 ر قطاع الزراعة 1مصر مرحمة تحري
 

 مشكمة البحث
 

يم ةةل تفتةةت الحيةةازات الزراعيةةة أحةةد الم مةة  المميةةزة  
لقطاع الزراعة مي مصر، واالرغم من الجهود الحكومية 
الماسولةةةةةةةة لزيةةةةةةةادة مسةةةةةةةاحة الرقعةةةةةةةة الزراعيةةةةةةةة واإلنتةةةةةةةاج 
الزراعةةي، إال أن معةةدل الزيةةادة السةةكانية كةةان أكاةةر مةةن 

الزراعيةة، ممةا أدي إلةي معدل الزيادة مي مساحة الرقعةة 
 إن فا  نصي  الفرد من األراضي الزراعية1

  1222 1225وتشةةير نتةةائج التعةةداد الزراعةةي العةةام  
أن  1222 2555االمقارنةةةةةةة االتعةةةةةةداد الزراعةةةةةةي العةةةةةةام 
امةةة    1222 1225أعةةةداد الحةةةائزين اةةةدر  مةةةي تعةةةداد 

مميون حةائز  .61مميون حائز االمقارنة انحو  010نحو 
السةةةااح،  وام ةةةت نسةةةاة الحيةةةازات الصةةة يرة  مةةةي التعةةةداد

 1222 1225% اتعةداد 08115األقل من مدان  نحةو 
% مةةةن إجمةةةالي عةةةدد الحةةةائزين 06109االمقارنةةةة انحةةةو 

، وي هةةر عمةةح  ةةاهرة 1222 2555االتعةةداد الزراعةةي 
تفتةةةت الحيةةةازات الزراعيةةةة مةةةي محام ةةةات الوجةةةم القامةةةي 

متوسةةط أك ةةر مةةن محام ةةات الوجةةم الاحةةري، حيةةث يامةة  
مةةةدان  21.9مسةةاحة الحيةةةازة مةةةي تمةةك المحام ةةةات نحةةةو 

مةةةةدان  .111مقااةةةةل نحةةةةو  1222 1225 ةةةة ل تعةةةةداد 
 لمحام ات الوجم الاحري1  

ويؤدي تفتت األراضي الزراعية والمساحات الص يرة  
 التي يمتمكها كل مزارع إلي ما يمي:

زيةةادة تكةةاليث اإلنتةةاج  إعةةداد األر  لمزراعةةة  -
 لمحصول(وحصاد ا -و دمتها

 صعواة أداو عممية التسويح1  -
 الهدر مي المساحة المزروعة1  -
صةةعواة اسةةت دام الوسةةائل المتطةةورة والحدي ةةة   -

 مي الزراعة1
 الهدر مي ميا  الري1  -

 
 هدف البحث

 
أسةةةةتهدث الاحةةةةث تحميةةةةل الم مةةةة  األساسةةةةية لتفت ةةةةت  

الحيةةةةةازة الزراعيةةةةةة مةةةةةى جمهوريةةةةةة مصةةةةةر العرايةةةةةة  مةةةةة  
ى لهةةةس  ال ةةةاهرة، ااإلضةةةامة إلةةةى توضةةةي  التطةةةور الزمنةةة

 تحديد أهم العوامل التى تقث وراو تفاقم هسا الوض 1 
سوث يتم استعرا  نتائج التعداد الزراعي  

لجمهورية مصر العراية وسلك من التعداد الزراعى السى 
الى ا ر تعداد زراعى  حتى االن  2515 اقيم عام 

أول تعداد  2515ويعتار التعداد عام  1222عام 
زراعي تقوم ام مصر ،واعدها اعشر سنوات تم اجراو 

و استمر إجراو التعداد  2565التعداد ال انى عام 
الزراعي كل عشر سنوات عمى مستوى محام ات 

 مصر وسلك التعداد يتم اطريقة الحصر الشامل 1
 الزراعية التعدادات ايانات تحميل عمي الاحث أعتمد 
 التحميةل ادسةت دام  2010)–  (1929مةن الفترة   ل

 منحنةي أسةت دام تةم كمةا والكمةى، الوصةفي األحصةائي
 الحيةازات أعةداد اةين التوزية  عدالةة لقيةاس لةورانز

 منحنةي يعتاةر حيةث الدراسةة متةرات  ة ل ومسةاحتها
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 عميهةةا يعتمةةد التةةى الشةةهيرة الرسةةوم مةةن لةةورانز
 ما،  اهرة تركز درجة لقياس والج راميون األقتصاديون

 ، نسةاية إلةى المطمقةة الايانةات تحويةل طريةح عن وسلك
 تكراريةة نساية متجمعات إلى النساية الايانات تحويل  م

    .صاعدة تراكمية
  (Gini coefficients)جيني معامل أست دام تم كما 

لتتا  عدالة توزي  األراضي الزراعية مى مصر   ل 
مترة الاحث ،والسي يعتار من المقاييس الهامة واألك ر 

ليعطي قياسا رقميا لعدالة التوزي ، حيث تعتمد  شيوعا
مكرتم عمى منحني لورنز، وتتم   مكرتم احسا  
المساحة المحصورة اين منحنى لورنز واين  ط 
المساواة  ال ط القطري الواصل اين نقطة االصةل 

( مي الرسم الاياني( حيث ينحصر معامل 2،2والنقةطة  
فرا عندما جيني اين الصفر والواحد، حيث يكون ص

ينطاح منحنى لورنز عمى  ط التساوي وتكون المساحة 
مساوية لمصفر ويكون عندها توزي  الد ل متساويا 
لجمي  أمراد المجتم   التوزي  االم ل(، ويكون مساويا 
لمواحد الصحي  عندما التوجد عدالة مي التوزي  وأن  
التوزي  مي أسوأ أحوالم، أي أنم كمما كانت قيمة معامل 

 ني ص يرة كمما كانت عدالة التوزي  أمضل1جي
  

توزيع الحيازات الزراعية فى مصر وفقا لمتعداد 
   1929الزراعى لعام 

 
شكل ومنحنى لورانز   (1الجدول رقم )يتض  من  

 : االممحح ما يمى (1رقم )
مئةةةةة الحيةةةةازة أقةةةةل مةةةةن مةةةةدان أو مايسةةةةمى االحيةةةةازات  

أن نسةةةاة القزميةةةة تضةةةم أكاةةةر عةةةدد مةةةن الحةةةائزين حيةةةث 
% مةةةن اجمةةةالى 6915عةةةدد الحةةةائزين ميهةةةا ام ةةةت نحةةةو 

عةةةدد الحةةةائزين مةةةى مصةةةر ولكةةةن مسةةةاحة حيةةةازتهم تم ةةةل 
% مةةةةن أجمةةةةالى  مسةةةةاحة 118أقةةةةل نسةةةةاة حيةةةةث تم ةةةةل 

الحيةةازات 1 ويامةة  متوسةةط مسةةاحة الحيةةازة مةةى هةةس  الفئةةة 
ة الحيةةازة  مةةةدان ةةةةةةمةةدان لكةةل حةةائز، أمةةا مئ  .210نحةةو 

% مةةةةةن عةةةةةدد 16161تضةةةةةم مةةةةةدان (  1إلةةةةةى أقةةةةةل مةةةةةن 
% مةةن اجمةةالى مسةةاحة 9الحةةائزين وتامةة  حيةةازتهم نحةةو 

مةةةدان لكةةةل  2126الحيةةةازات  وامتوسةةةط حيةةةازة امةةة  نحةةةو 
 حائز1

 

 1أقةةل مةةن  -2أى أن مئةةة الحيةةازات القزميةةة ومئةةة   
% مةةةن إجمةةةالى عةةةدد الحةةةائزين، 95111مةةةدان( يم مةةةون 

% مةن اجمةالى الحيةازات 1كمةا 18.وحيازتهم تم ل نحةو 
 2222مةدان (،و   2222أقل مةن  – 922الفئتين   ان

%  مةةةةةةن عةةةةةةدد  2128مةةةةةةدك ر( ام ةةةةةةت نسةةةةةةاتهم حةةةةةةوالى 
% مةةةةةةةةةن إجمةةةةةةةةةالي مسةةةةةةةةةاحة 1313الحةةةةةةةةةائزين و نحةةةةةةةةةو 

وهةةو  21851كمةةا ام ةةت قيمةةة معامةةل جينةةى  الحيةةازات1
يقتةةر  مةةن الواحةةد الصةةحي  ممةةا يةةدل عمةةى عةةدم العدالةةة 

 التامة مى توزي  الحيازات1
 

زراعية فى مصر وفقا لمتعداد توزيع الحيازات ال
 1939الزراعى لعام 

 
 ما يمى:  (2الجدول رقم )يتض  من  
مئةةةةة الحيةةةةازة أقةةةةل مةةةةن مةةةةدان أو مايسةةةةمى االحيةةةةازات    

القزمية تضةم أكاةر عةدد مةن الحةائزين حيةث ام ةت نسةاة 
% مةةن اجمةةالى عةةدد .6.16عةةدد  الحةةائزين ميهةةا نحةةو 

أقةةةل  الحةةةائزين مةةةى مصةةةر ولكةةةن مسةةةاحة حيةةةازتهم تم ةةةل
% مةةةةةةن أجمةةةةةةالى  مسةةةةةةاحة 1190نسةةةةةةاة حيةةةةةةث ام ةةةةةةت 

الحيةةازات 1 ويامةة  متوسةةط مسةةاحة الحيةةازة مةةى هةةس  الفئةةة 
 1أقةةةل مةةةن  -2مةةةن الفةةةدان 1 مئةةةة الحيةةةازة   2102نحةةو 

% مةةن عةةدد الحةةائزين وتد ةةس هةةس  12102مةةدان ( تضةةم 
الفئةةةةة الترتيةةةة  ال ةةةةانى مةةةةن حيةةةةث النسةةةةاة المئويةةةةة لعةةةةدد 

التةةةي تامةةة  مسةةةاحة حيةةةازتهم   الحةةةائزين اعةةةد الفئةةةة القزميةةةة
% مةةةن اجمةةةالى  مسةةةاحة الحيةةةازات 1أى أن .019نحةةةو 

مةةةةةدان(  1أقةةةةةل مةةةةةن  -2مئةةةةةة الحيةةةةةازات القزميةةةةةة ومئةةةةةة  
% من إجمالى عدد الحةائزين، وحيةازتهم 98128يم مون 

% من اجمالى مساحة الحيازات، الفئتين 12.تم ل نحو 
مةةةةةةةةةةدك ر(    922مةةةةةةةةةةدان(،    922أقةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةن  – 222 

%  مةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةدد الحةةةةةةةةةائزين ويم مةةةةةةةةةون  .211يم مةةةةةةةةةون 
% مةةةةةةن إجمةةةةةةالى مسةةةةةةةاحة الحيةةةةةةازات1 أى أنةةةةةةةم 19192

امقارنةةة نسةةاة عةةدد الحةةائزين ومسةةاحة حيةةازتهم مةةى الفئةةة 
مةةةةدان( مةةةة  نسةةةةاة عةةةةدد  1أقةةةةل مةةةةن  -2القزميةةةةة ومئةةةةة  

الحةةةائزين ومسةةةةاحة حيةةةةازتهم مةةةةى أعمةةةةى مئتةةةةين االجةةةةدول 
وكةةةةةسلك مقارنةةةةةة متوسةةةةةط الحيةةةةةازة لهةةةةةس  الفئةةةةةات يتضةةةةة  
التركيةةةةز الشةةةةديد لمسةةةةاحة الحيةةةةازة  مةةةةى أيةةةةدى قميةةةةل مةةةةن 
الحةةةةائزين ، كمةةةةا يؤكةةةةد سلةةةةك  معامةةةةل جينةةةةى الةةةةسى قةةةةدر 

 1 21.86لتوزي  الحيازات مى هسا العام انحو 
 



 ممدوح وصر –محمد العراقى  –إيمبن عست                                         1256

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., Special Issue, 26(2B), 2018 

 
ومتوسط الحيازة ومقا لمتعداد االهمية النساية واالنس  المئوية التراكمية لعدد ومساحة الحائزين  .1جدول رقم 
 2515الزراعي عام 

 

 الفئات
عدد 

 الحائزين
 )حائز(

مساحة 
 الحيازة
 )فدان(

متوسط 
 الحيازة

 فدان/حائز

% لعدد 
 الحائزين

% لمساحة 
 الحيازة

% 
التراكمية 
 لمحائزين

% 
التراكمية 
 لممساحة

 .118 69155 11.8 69155 .210 123552 0638.6 اقل من مدان
 1.8. 95162 9122 16161 2126 6.1201 186291 1-ة2
1-6 20986. 660618 1115 21122 0105 .2161 21118 
6-0 83806 189658 6115 .129 6180 .810. 23122 
0-9 90285 161009 0130 0103 6121 8115 25110 
9-22 222582 .6.629 3130 5120 5152 51128 15120 

22-12 96290 .23.32 26162 0168 5192 53103 68130 
12-92 1.909 82201. 15103 111. 22152 581.6 05199 
92-222 86.. 935158 3.153 2135 ..139 55101 9.112 

222-122 6888 91.830 2691.. 2161 .125 551.0 30115 
122-922 11.1 3.5..3 155112 2125 5120 55156 .6106 
922-2222 9.0 680560 3.2131 2129 912. 5515. .8132 

 222 222 12102 2126 0822121 2951228 662 مما موح 2222
اجمالى 

 الجمهورية
1213915 7440696 6.13 100 100 

  

   0.892معامل جينى
 2515نشرة التعداد الزراعى عام  -قطاع الشئون االقتصادية –وزارة الزراعة  جمعت وحساتالمصدر :
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األهمية النساية والنساة المئوية التراكمية لعدد الحائزين ومساحة الحيازة مى كل مئة حيازية ومقا  .2رقم جدول 
 2565 لمتعداد الزراعى عام

 

 فئات الحيازة
عدد 

 الحائزين
 )حائز(

مساحة 
 الحيازة
 )فدان(

متوسط الحيازة 
 فدان/حائز

% لعدد 
 الحائزين

% لمساحة 
 الحيازة

% 
التراكمية 
 لمحائزين

% 
التراكمية 
 لممساحة

 1190 .6.16 1190 .6.16 2102 296282 6.6351 أقل من مدان
2-1 120261 1.980. 2169 12102 01.9 9.1.8 .122 
1-6 221352 139185 1169 2211. 0165 35129 22192 
6-0 35810 160318 6163 3158 6185 .3126 29165 
0-9 09.82 255311 0163 0198 6162 82132 281.2 
9-22 222201 380896 3180 22122 22160 52131591 62120 

22-12 92906 385282 26136 9129 22102 5913. 02109 
12-92 1.386 86650. 62121 11.. 26182 58100 99113 
92-222 8..8 320520 3815 2188 22121 55161 39118 

222-122 0296 993226 26.11 2102 5112 551.6 .0105 
122-922 1222 9582.0 15.109 2112 5152 55156 80102 
 222 222 29193 .212 2180 502162 66. مدك ر 922

اجمالى 
 الجمهورية

1000063 6036879 6.04 100 100   
 0.783معامل جينى    

 1 2565جمعت وحسات من وزارة الزراعة واستص ح األراضى ، نشرة التعداد الزراعى عام : المصدر
 

توزيع الحيازات الزراعية فى مصر وفقا لمتعداد 
 1950الزراعى عام 

 
 يتاين ما يمى :   (3الجدول رقم )ادراسة  
% 1210مئة الحيازة القزمية أقل من مدان تضم  

% 218من عدد الحائزين وتم ل مساحة حيازتهم 
من إجمالي مساحة الحيازات ويام  متوسط الحيازة 

 1أقل من  -2مدان 1وان مئة الحيازة   2191نحو 
% من عدد الحائزين  تم ل 1018مدان( تضم 

% من إجمالي مساحة الحيازة 919حيازتهم 
مدان 1أى انم  2169ازة يام  نحو امتوسط حي

الفئتين السااقتين تام  نساة الحائزين ميهما نحو 
% من 16.% ونساة مساحة حيازتهما نحو 0311

إجمالي مساحة الحيازات1 ي ح  ان أعمى مئتين 
% من عدد 216من حيث مساحة الحيازة اضمان 

الحائزين اينما مساحة حيازتهما تم ل نحو 
احة الحيازة امتوسط حيازة % من اجمالى مس1213

 مدان لكل حائز همى الترتي 1 219811، 15910
اى انم امقارنة نساة عدد الحائزين ومساحة 
حيازتهم مى الفئات الدنيا و الفئات العميا و كسلك 
م تمث الفئات يتض  أيضا التركيز الشديد 
لمحيازات مى أيدى عدد قميل من الحائزين كما يؤكد 

وكسلك  21.66ث قدر انحو سلك معامل جينى حي
ي ح  ان عدد الحائزين مى الفئة القزمية و الفئات 
الص يرة يم مون نساة كايرة جدا من الحائزين1أى 

 انم ال يوجد عدالة مى التوزي  1
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 2592ومقا لمتعداد الزراعى  األهمية النساية لعدد الحائزين ومساحة الحيازة مى كل مئة حيازية .3جدول رقم 

 2592نشرة التعداد الزراعي -جمعت وحسات من وزارة الزراعة واستص ح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية: المصدر
 

توزيع الحيازات الزراعية فى مصر وفقا لمتعداد 
 .1961لعام  الزراعى

 
 :يتض  االتى (4الجدول رقم )ادراسة  
% من اجمالى 13100مئة الحيازة القزمية تضم  

%  6165عدد الحائزين و مساحة حيازتهم تم ل نحو 
من اجمالى مساحة الحيازات امتوسط حيازة ام  نحو 

مدان( تضم  1-2حائز 1وان مئة الحيازة   /مدان 2105
ن و مساحة حيازتهم % من اجمالى عدد الحائزي1619

% من اجمالى مساحة الحيازات 8121ام ت حوالى 
مدان لكل حائز  1اى ان الفئتين  2162امتوسط حيازة 

السااقتين تام  نساة عدد الحائزين ميهما نحو 
% من 2219% ومساحة حيازتهم تم ل نحو 05150

اجمالى مساحة الحيازات وي هر هنا تحسن مى نساة 

ن االمقارنة االتعدادين السااقين وكما الحيازة لهسين الفئتي
ن ح  التحسن مى نساة مساحة الحيازة لمفئات الحيازية 
حتى أقل من  مسة أمدنة ويرج  السا  مى سلك يرج  

يوليو  16الى اداية تطايح االص ح الزراعى اعد  ورة 
 192أعمى مئتين من حيث مساحة الحيازة  مدان 2591

% من 2136مان مدان مدك ر( تض 222مدك ر(  
% .1210الحائزين و تم ل مساحة حيازتهما حوالى 

من اجمالى مساحة الحيازات  امتوسط مساحة  حيازة 
 مدان حائز لمفئتين عمى الترتي 1 11818، 33156

وهنا ي هر أ ر تطايح المرحمة االولى ل ص ح 
الزراعى مى زيادة نساة عدد الحائزين وان فا  متوسط 

  .2195ام ت قيمة معامل جينى  مساحة الحيازة كما
وهو ما يعنى ان فا  عن التعداد السااح اما يحقح 

 عدالة مي توزي  مساحة الحيازات1

 فئات الحيازة
 

عدد 
 الحائزين
 )حائز(

 مساحة
 الحيازة
 )فدان(

متوسط 
 الحيازة

 فدان/حائز
% لعدد 
 الحائزين

% 
لمساحة 
 الحيازة

% 
التراكمية 
 لمحائزين

% 
التراكمية 
 لممساحة

 2181 .1216 2181 .1216 2191 0..222 120660 أقل من مدان
2-1 108663 66935. 2169 101.3 9103 03126 .118 
1-6 232398 6.6592 1162 23121 3125 31119 2616. 
6-0 55261 618.28 6162 5188 9169 .1126 281.1 
0-9 36662 1.138. 0162 3162 0100 .8100 16123 
9-22 211693 828681 3135 21112 26161 52130 63108 

22-12 9192. .29662 26106 9110 22108 59188 0.153 
12-92 13038 .51281 1515 1130 21185 58191 32189 
92-222 86.1 9.5296 3511 2186 5101 55169 .211. 

222-122 02.9 931506 268129 2102 5123 551.3 .5106 
122-922 2886 993128 15910 2125 5129 55159 88108 
 222 222 22192 2123 219811 2.258. 931 مدك ر 922

   100 100 6.12 6143924 1003023 الجمهوريةاجمالى 
  0.733معامل جينى 
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  2532األهمية النساية لعدد الحائزين ومساحة الحيازة مى كل مئة حيازية  ومقا لتعداد الزراعى لعام  .4رقم جدول 

 

 2532التعداد الزراعي،جمعت وحسات وزارة الزراعة واستص ح األراضى، قطاع الشئون االقتصادية نشرة : المصدر
 
 
 

توزيع الحيازات الزراعية فى مصر وفقا لمتعداد 
 1980الزراعى لعام 

 
شكل رقم ومنحنى لورانز  (5الجدول رقم )ادراسة  

 االممحح  يتض  االتى : (2)
من عدد  61113مئة الحيازة القزمية  تضم  

% من 3121الحائزين و مساحة حيازتهم تم ل نحو 
مدان1 وأن  219اجمالى مساحة الحيازات امتوسط حيازة 

% من الحائزين .1911مدان( تضم  1 -2مئة الحيازة  
% من اجمالى 21192تم ل مساحة حيازتهم نحو 

أى أن مدان ، 2116مساحة الحيازات امتوسط حيازة 
الفئتين السااقتين تام  نساة عدد الحائزين اهما ام ت 

% 28196% ومساحة حيازتهم تم ل نحو 9.196نحو 
من اجمالى مساحة الحيازات 1وي هر هنا ايضا 

التحسن مى نساة مساحة الحيازة لهاتين الفئتين االمقارنة 
االتعدادات السااقة وكما ي ح  زيادة نساة عدد الحازين 

وكسلك  1مدان( 1-2لفئتين اقل من مدان، و ايضا مى ا
يمكن م ح ة التحسن مى نساة مساحة الحيازات 
اصفة عامة حتى أقل من  مسة أمدنة ويرج  سلك الى 
االستمرار مى تطاح قانون االص ح الزراعى1 ي ح  
ان أعمى مئتين من حيث مساحة الحيازة يضمان نحو 

ة % من جممة عدد الحائزين وتم ل مساح2129
% من اجمالى مساحة الحيازات  221.6حيازتهم نحو 

وهنا ي هر أ ر التطايح الكامل لمراحل اإلص ح 
الزراعي ال  ث حيث ان فضت نساة عدد الحائزين 
ومساحة حيازتهم مى اعمى مئتين من مئات الحيازة مما 
أدى الى ان فا  مى تركيز الحيازات وهسا ما يوضحم 

 219611انحو   قيمة معامل جينى  حيث قدرت

 فئات الحيازة
عدد 

 الحائزين
 )حائز(

مساحة 
 الحيازة
 )فدان(

متوسط 
 الحيازة

 فدان/حائز
% لعدد 
 الحائزين

 %
لمساحة 
 الحيازة

% 
التراكمية 
 لمحائزين

% 
التراكمية 
 لممساحة

 6165 13100 6165 13100 2105 122299 060125 أقل من مدان
2- 689522 929619 2162 16192 8121 05150 22192 
1- 183820 30.521 1113 2.10. 22102 3.102 12156 
6- 2.0959 93302. 6110 22136 5122 .8120 62126 
0- 55.11 016311 0119 312. 3182 80122 6.180 
9- 2.2225 2222335 310. 22169 2.135 50103 99191 
22- 93.29 .01325 2612 6109 22156 5.151 3.103 
12- 16822 38513. 1815 2109 22128 5516. .8196 
92- 3010 015591 3315 2165 3152 551.3 89100 
222- 6532 529522 1181.3 2110 20193 222 222 

   100 100 3.79 6222839 1642160 اجمالى الجمهورية
  0.597معامل جينى 
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 2582األهمية النساية لعدد الحائزين ومساحة الحيازة مى كل مئة حيازية ومقا لتعداد الزراعى لعام  .5جدول رقم 

 

 عدد الحائزين فئات الحيازة
 )حائز(

مساحة 
 الحيازة
 )فدان(

متوسط 
الحيازة 
 فدان/حائز

% لعدد 
 الحائزين

 %
لمساحة 
 الحيازة

% 
التراكمية 
 لمحائزين

% 
التراكمية 
 لممساحة

 61113 3121 3121 6116 2192 .65569 53650. أقل من مدان
2- 316892 862260 2166 1916 21191 28190 9.190 
1- 0.1550 22.6233 111. 2511 23128 601.1 .31.2 
6- 1162.5 .11686 611. 5 22185 09132 891.0 
0- 22.001 098951 011. 010 3152 91191 52125 
9- 22.5.0 391028 9196 018 5180 31163 5018. 
.- 991.0 009823 812 111 31.1 35128 5.122 
22- 61500 686229 2213 216 91.8 .0183 58109 
29- 26822 162203 23138 213 610. .8166 55122 
12- 21932 1505.2 16108 219 0109 811.. 55192 
62- 8200 15.513 6.120 216 0105 8.11. 55180 
92- 6252 250909 3115 212 1156 52112 5515. 
222+ 895 392229 .931. 212 5182 222 222 

   100 100 2.69 6632464 2468408 اجمالى الجمهورية
 0.532معامل جينى   

جمعت وحسات من  وزارة الزراعة واستص ح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  نشرة التعداد الزراعي،عام  :المصدر
2582 

 

 
توزيــــع الحيــــازات الزراعيــــة فــــى مصــــر وفقــــا لمتعــــداد 

 1990الزراعى لعام 
 

 يتض  ما يمى : (6الجدول رقم )ادراسة  
% مةةةن 6311لحيازيةةةة القزميةةةة تضةةةم نحةةةو ان الفئةةةة ا 

اجمةةةالى عةةةدد الحةةةائزين ومسةةةاحة حيةةةازتهم ام ةةةت  نحةةةو 
% مةن اجمةةالى مسةةاحة الحيةازات  امتوسةةط مسةةاحة 12.

مةةةةةةدان أى أن نسةةةةةةاة  عةةةةةةدد  2108حيةةةةةةازة امةةةةةة  حةةةةةةوالى 
الحائزين ونساة مسةاحة حيةازتهم مةى هةس  الفئةة قةد تزايةدا 

ان مئةةةةة 11 كةةةةم ي حةةة  2582االنسةةةاة لمتعةةةةداد الزراعةةةى 
% مةةةةةن 1019مةةةةةدان ( تضةةةةةم  1أقةةةةةل مةةةةةن -2الحيةةةةةازة  

% مةةةةن 2611الحةةةائزين و تم ةةةل مسةةةاحة حيةةةازتهم نحةةةو 

 2161اجمةةالى مسةةاحة  الحيةةازات  امتوسةةط حيةةازة نحةةو 
مدان1 أى أن الفئتين السااقتين تامة  نسةاة عةدد الحةائزين 

% ومسةةةةةةةاحة حيةةةةةةةازتهم تم ةةةةةةةل نحةةةةةةةو .321اهمةةةةةةةا نحةةةةةةةو 
ات اى انةةةم يوجةةةد % مةةةن اجمةةةالى مسةةةاحة الحيةةةاز 1216

اسةةتمرار مةةى زيةةادة نسةةاة مسةةاحة الحيةةازة لهةةاتين الفئتةةين 
وكسلك تزيد نساة عةدد الحةائزين اهمةا1 امةا أعمةى الفئتةين 

% مةةةن اجمةةةالى 2110مةةةن حيةةةث الحيةةةازة تضةةةمان نحةةةو 
% مةةن 318عةةدد الحةةائزين ومسةةاحة حيةةازتهم تم ةةل نحةةو 

اجمالى مساحة الحيازات أى أن نسةاة عةدد الحةائزين قةد 
( وكةسلك ان فضةةت  2582  82ت االنسةاة لتعةةداد   زاد

نسةةةاة مسةةةاحة الحيةةةازة لهةةةاتين الفئتةةةين ممةةةا انعكةةةس عمةةةى 
 المزيد مى االن فا  مى تركيز الحيازات 
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 2552 األهمية النساية لعدد الحائزين ومساحة الحيازة مى كل مئة حيازية  ومقا لتعداد الزراعي لعام .6رقم جدول 

 

 فئات الحيازة
عدد 

 الحائزين
 )حائز(

مساحة 
 الحيازة
 )فدان(

متوسط 
الحيازة 
 فدان/حائز

% لعدد 
 الحائزين

 %
 لمساحة
 الحيازة

% 
التراكمية 
 لمحائزين

% 
التراكمية 
 لممساحة

 .310 63122 .310 6312 2108 928209 229252 مدانأقل من 
2- .26828 502265 2161 1019 22155 32130 28103 
1- 921232 226.021 1113 2.16 20105 ..185 61159 
6- 16529. ..3322 6119 811 5185 8312 01189 
0- 222239 0.0605 011. 618 3120 85151 08185 
9- 265980 ..2100 9191 018 5186 501.1 981.1 
.- 95601 0.8.59 812 1 312 531.3 30181 
22- 01828 050858 22193 219 316 58116 .2121 
29- 28210 158825 23108 213 6182 58189 .0156 
12- 23.83 68.209 1612 213 0156 55106 .5183 
62- 22921 686198 63105 210 0188 551.5 801.9 
92- 0912 18.989 36131 211 6133 55150 88102 
222+ 2311 525826 93215 212 22195 222 222 

   100 100 2.69 7849173 2910279 اجمالى الجمهورية
 0.582معامل جينى 

 2552نشرة التعداد الزراعي-قطاع الشئون االقتصادية–جمعت وحسات من:وزارة الزراعة واستص ح االراضى  المصدر:
 
 

توزيــــع الحيــــازات الزراعيــــة فــــى مصــــر وفقــــا لمتعــــداد 
 2000الزراعى لعام 

 
 :يتاين ما يمى  (7الجدول رقم )ادراسة  
% مةةةةةةن عةةةةةةدد 13100مئةةةةةةة الحيةةةةةةازة القزميةةةةةةة تضةةةةةةم  

% مةةةةن  6165الحةةةةائزين ومسةةةةاحة حيةةةةازتهم تم ةةةةل نحةةةةو 
مسةةاحة  حيةةازة  امةة  اجمةةالى مسةةاحة الحيةةازات امتوسةةط 

مةدان(  1-12حائز  وان مئة الحيازة   /مدان 2105نحو 
% مةةةةةن اجمةةةةةالى عةةةةةدد الحةةةةةائزين ومسةةةةةاحة 1619تضةةةةم 

% مةةةن اجمةةةالى  مسةةةاحة 8121حيةةةازتهم ام ةةةت حةةةوالي 
 مدان 1 2162الحيازات امتوسط حيازة 

اى ان الفئتةةةين السةةةااقتين تامةةة  نسةةةاة عةةةدد الحةةةائزين  
يةةةةةازتهم تم ةةةةةل نحةةةةةو % ومسةةةةةاحة ح05150ميهمةةةةةا نحةةةةةو 

% من اجمالى مساحة الحيازات1 أما أعمى مئتةين 2219
مةدان  222مدان مدك ر(   92من حيث مساحة الحيازة  

% مةةةةن اجمةةةةالى عةةةةدد الحةةةةائزين 2136مةةةةدك ر( تضةةةةمان 
% مةةن اجمةةالى .1210وتم ةةل مسةةاحة حيازتهمةةا حةةوالى 

 11818،  33156مسةةةةةةةةاحة الحيةةةةةةةةازة امتوسةةةةةةةةط حيةةةةةةةةازة 
مةى الترتية  1 ويتاةين أيضةا  ارتفةاع مدان حائز لمفئتين ع

قيمةةةة معامةةةل جينةةةى  عةةةن التعةةةداد السةةةااح حيةةةث  ام ةةةت 
 213181نحو   1222عام 
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 1222األهمية النساية لعدد الحائزين ومساحة الحيازة مى كل مئة حيازية ومقًا لمتعداد الزراعى  .7رقم جدول 

 

 الحيازةفئات 
عدد 

 الحائزين
 )حائز(

مساحة 
 الحيازة
 )فدان(

متوسط 
الحيازة 
 فدان/حائز

% لعدد 
 الحائزين

 %
 لمساحة
 الحيازة

% 
التراكمية 
 لمحائزين

% 
التراكمية 
 لممساحة

 8125 06109 8125 06109 2109 11622. 2329952 أقل من مدان
2- 882289 222.208 211. 161. 21192 3.129 1213 
1- 923513 2290122 1116 2615 21156 82129 66196 
6- 165223 .38.56 6112 3106 8132 8.105 01120 
0- 22.685 096921 0111 1185 9128 5216. 0.111 
9- 235230 512262 9100 0199 22162 50151 9.191 
.- 39631 912921 .15. 21.3 9180 53138 3616. 

22- 9.163 390322 2210 2190 .166 58111 .2121 
29- 10611 650593 23110 2139 0101 5818. .9121 
12- 12332 0561.2 111.. 2198 9191 55103 82139 
62- 22522 015529 6312 2161 0181 551.8 89103 
92- 9390 69.212 36123 2129 0 55156 85103 

222+ 1383 502293 692 212. 22190 222 222 
   100 100 2.40 8928535 3717991 اجمالى الجمهورية 

 0.628معامل جينى 
 12221جمعت وحسات من وزارة الزراعة، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة التعداد الزراعى عام 

 
 
 

توزيع الحيازات الزراعية فى مصر وفقا لمتعداد 
 2010الزراعى لعام 

 
شكل رقم ومنحنى لورانز  (8رقم ) الجدولادراسة    
 يتض  االتى: (8)

% 0816مئة الحيازة القزمية  أقل من مدان( تضم  
% 519من اجمالى عدد الحائزين وحيازتهم تم ل نحو 

من اجمالى مساحة الحيازات امتوسط حيازة ام  نحو 
مدان1 وان مئة الحيازة  مدان مدك ر( تضم  2102
ن وحيازتهم ام ت % من اجمالى  عدد الحائزي1619

% من اجمالى مساحة الحيازات امتوسط 8121حوالي 
مدان1 اى ان الفئتين السااقتين تام  نساة  2116حيازة 

% وحيازتهم تم ل 05150عدد الحائزين ميهما نحو 
% من اجمالى مساحة الحيازات1 وان أعمى 2219نحو 

مدان  922مدك ر(   2222مئتين من حيث الحيازة  
% من الحائزين و تم ل حيازتهما 2122 مدك ر( تضمان

% من اجمالى مساحة الحيازة امتوسط 511حوالى 
مدان حائز لمفئتين عمى الترتي  ،  360، .696حيازة 

 213981كما ام ت  قيمة معامل جينى  
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 1222األهمية النساية لعدد الحائزين ومساحة الحيازة مى كل مئة حيازية ومقا لتعداد الزراعى لعام  .8رقم جدول 

 

 عدد الحائزين فئات الحيازة
 )حائز(

مساحة 
 الحيازة
 )فدان(

متوسط 
 الحيازة

 فدان/حائز
% لعدد 
 الحائزين

 %
لمساحة 
 الحيازة

% 
التراكمية 
 لمحائزين

% 
التراكمية 
 لممساحة

 5105 08115 5105 08115 2106 516368 1206888 مدانأقل من 
2- 2238360 2611226 2110 1012. 26195 .1163 16128 
1- 962099 22..855 1111 2215. 21122 80166 69128 
6- 162695 .63128 6125 9125 .19. 85191 011.9 
0- 55621 0235.6 0112 1110 0115 521.3 0.120 
9- 2.2663 511.62 9102 6180 5108 59132 93191 
.- 32556 089009 .152 216. 0155 5315. 32192 
22- 33223 .05602 22169 2105 .1.2 58103 35112 
29- 10.20 658228 23169 2193 0125 55121 .6162 
12- 16923 962609 1113 2196 9103 55199 .81.3 
62- 2121. 015332 691. 211. 0101 55181 86128 
92- 9019 661206 32112 2121 6102 55150 83195 
222- 1093 026952 23810 2123 0119 55159 52180 
922- 128 268119 36012 2120 2101 55153 51113 
 222 222 1.0. 2122 6968 96998. 126 مدك ر 2222

   100 100 2.19 9730786 4439532 اجمالى الجمهورية
 0.658معامل جينى 

جمعت وحسات من ، وزارة الزراعة واستص ح األراضى ، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة التعداد الزراعي، عام  : المصدر
1222 

 
ى مصر خالل التغير فى الهيكل الحيازى الزراعي ف

 (2010-1929الفترة ) 
 

ل ادراسة تطور نمط الحيازة الزراعية مى مصر    
سنوات التعداد من االول الى ال امن ويوض  جدول رقم 

( معدالت الت ير مى سنوات التعداد ال ماني المسكورة 5 
والتي تم تقسيما الى   ث مترات الفترة االولى ماقال 
قوانين اإلص ح الزراعى والفترة ال انية مترة تطايح 
ر قوانين اإلص ح الزراعي، الفترة ال ال ة مترة اعد تحري

الع قة اين المالك والمستدجر و أيضا التوس  مي 
 استص ح االراضى 1

 

قوانين اإلصالح الزراعي فى  الفترة االولى قبل صدور
 مصر

 
اتسمت هس  الفترة اعدة ت ييرات مى نمط الحيازة  

تاعا لمسياسات الزراعية المتاعة ممنس عصر محمد عمى 
اصحااها عن والسى استولى عمى االراضى التى عجز 

إ اات ممكيتهم لها  م اعاد توزيعها وأصا  هناك   ث 
 أنواع من الممكية والحيازة وهى:

الممكية الكايرة وتعرث ادراضى االاعادية وهى  االولى:
 ألمراد أسرتم وكاار رجال الدولة واع  االجان  1

الممكية المتوسطة وهى أراضى الوسية لمممتزم  الثانية:
شايخ الا د وهى معفا  من وأراضى المسوح لم

 الضرائ 1
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الممكيات الص يرة وهى ممكية االنتفاع لمف حين  الثالثة:
أمدنة اشرط دم  الضرائ ،  م اعد  6،9وتتراوح اين 

سلك تكونت شركات لشراو االر  واستص حها  م 
ايعها ل هالى مى مترة االحت ل االنجميزى وأتسمت تمك 

  الزراعية كقوة الفترة اتعا م دور م ك االر 
 اقتصادية وأجتماعية 1

أن  يتض  (9الجدول رقم )وااستعرا  نتائج  
متوسط مساحة الحيازة هو ناتج قسمة المساحة 
المزروعة عمى عدد الحائزين لتمك المساحة لسا مإن 
الت ير مى متوسط مساحة الحيازة يعد محص  لمت ير 

دة مى ك هما،و يتض  ايضا من الجدول انم يوجد زيا
طفيفة مى متوسط الحيازة اين التعدادين ال انى واالول و 
ال الث وال انى ويتض  سلك من معدالت الت ير التى 

 %1 2123ام ت حوالى  
 

 د تطبيق قوانين اإلصالح الزراعيالفترة الثانية: بع
 

لسنة  .22حدد قانون اإلص ح الزراعي رقم  
الحد االقصى لممكية األسرة من االراضى  2591

لسنة  92مدان  م حدد القانون رقم  122الزراعية انحو 
مدان وممكية  92الحد األقصى لممكية الفرد الى  2535

 مدان مقط 1 222األسرة الى 
ان فا  متوسط  (9الجدول رقم )ويتض  من  

الى  2592مدان حائز عام  3121الحيازة من نحو 
امعدل ت ير ام   2532مدان حائز عام  61.5نحو 

وهو ما يعد انعكاسا واضحا ل رتفاع  68120حوالى 
الكاير لعدد الحائزين عق  صدور قوانين االص ح 
الزراعى م  ال اات النساى لممساحة المزروعة   ل 

هسا المتوسط مى االن فا  الى  تمك الفترة، ليستمر
امعدل ت ير ام   2582مدان حائز عام  1135نحو 
%،  م تحدث زيادة طفيفة مى متوسط 15125نحو 

% 2168امعدل ت ير ام  نحو  .11الحيازة ليصل الى 
وهو ما ي هر التد ير الواض  لزيادة المساحة المزروعة 
الناتجة عن التوس  مى استص ح االراضى   ل تمك 
الفترة وهو ما يعادل تقرياا الزيادة مى عدد الحائزين، 

مدان حائز امعدل  6123وام  متوسط تمك الفترة 
  % عن متوسط الفترة االولى051.1ان فا  ام  نحو 

 
  

 الفترة الثالثة:  تحرير العالقة بين المالك والمستأجر:
 

وهو القانون  53صدر القانون رقم  2551مى عام  
اإليجارية اين المالك والمستدجر  ال ا  االع قة

لألر  الزراعية والسي عمل عمى زيادة القيمة 
أم ال الضرياة عمى االطيان قال  .االيجارية من 
أم ال الضرياة كمرحمة انتقالية مدتها  11التعديل الى 

يتم اعدها تحرير  .255 /53 مس سنوات تنتهى عام 
 1الع قة االيجارية لتترك لقوى العر  والطم 

استمرار االن فا  مى  (9) جدول رقميتض  من  
متوسط الحيازة عمى الرغم من تزايد المساحة المزروعة 
وسلك الرتفاع عدد الحائزين انساة أكار لتصل السعة 

امعدل ت ير  1222مدان عام  110المزرعية الى نحو 
،  م ليصل الى 2552% عن تعداد 22153ام  نحو 

% وسلك لتعداد 513مدان امعدل ت ير ام  نحو  1125
مدان  1115، امتوسط لتمك الفترة ام  نحو 1222

% عن متوسط الفترة 19123امعدل ان فا  ام  نحو 
 1ال انية

 
 من الفترة فى مصر فى الزراعية األراضي توزيع عدالة
 : 2010 عام إلى 1929 عام
 

أمكن تتا  عدالة توزي  األراضي الزراعية مي  
( 1222إلى عام  2515مصر مى الفترة من عام  

قدرت قيمة معامل جينى ووجد ان المعامل اقتر  حيث 
 من الواحد الصحي    ل التعدادات ال  ث االولى

 21851( حيث قدرت انحو  2592 -2515-2565 
( عمى الترتي  وهس  الفترة قال 21.66 – 21.86 –

اصدار قوانين االص ح الزراعى مما يدل عمى عدم 
- 2532من  العدالة مى توزي  الحيازات1 اما الفترة 

(، وهى الفترات اعد اصدار قوانين 2552 - 2582
االص ح الزراعى ال  ث ي ح  مى هس  الفترة 

 -.2195ان فا  قيمة معامل جينى ليصل الى  
( وهسا يدل عمى ان قوانين االص ح 21981 -21961

الزراعى ادت الى نوع من العدالة مى توزي  االراضى 
ى التعداد الزراعى أما مى عام الزراعية مى مصر1

(، حيث ارتف   المعامل جينى  ليصل 1222-1222 
لي نحو  21318الى   ويرج  ، عمى الترتي ،21398وا 
 الفترة مي المستصمحة األراضي مساحة أتساع إلى سلك
 األوضاع يعكس شك ا  وهسا ،  1990اعد ما

  .مصر مى لمحائزين واالجتماعية االقتصادية
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 (1222 -2515تطور عدد الحائزين والمساحة المزروعة ومتوسط الحيازة   ل الفترة   .9جدول رقم 

 

سنوات  البيان
 التعداد

أعداد 
 الحائزين

 )الف حائز(

معدل 
 التغير

مساحة 
 الحيازات

 )الف فدان(
 معدل التغير

متوسط 
مساحة 
 الحيازة

 حائز(/)فدان

معدل 
 التغير

مرحمة ما قال قوانين اإلص ح 
 الزراعي

2515 21261529 - .002135 - 3126 - 
2565 2222123 -2.13  3263188 - 28183 3120 2123 
2592 2226121 2162 3206151 21.. 3121 2123 
 2123 3126  3902  22.1 المتوسط

اعد تطايح قوانين التحرر 
 الزراعى

2532 2301123 361.1 3111180 2118 61.5 - 68120 
2582 1038102 92161 3361103 3198 1135 - 15125 
2552 1522118 2.152 .80512. 28106 11.2 2168 
 .051- 6123  3522105  160216 المتوسط

اعد تحرير الع قة اين المالك 
 والمستدجر

1222 6.28122 1.1.9 8518190 261.9 1102 - 22153 
1222 0065196 2510 5.621.8 8158 1125 5132 
 19123- 1115  5615133  02.81.3 المتوسط
 ( بالدراسة.8-1جمعت وحسبت من خالل الجداول ارقام )

 
 (1222-2515تطور  معامل جينى مى مصر   ل الفترة   .10جدول رقم 

 

مرحمة ما قبل قوانين االصالح  البيان
 الزراعى

 بعد تطبيق قوانين االصالح
 الزراعى

بعد تحرير العالقة بين 
المالك والمستأجر )التوسع 

 فى استصالح االراضى(

 1222 1222 2552 2582 2532 2592 2565 2515 سنوات التعداد

 21398 21318 21981 21961 .2195 21.66 21.86 21851 معامل جينى
 (.8-1جمعت وحسبت من بيانات الجداول من)

 
توزيـــع الحيـــازات الزراعيـــة فـــى االراضـــى القديمـــة فـــى 

 2000مصر وفقا لمتعداد الزراعى لعام 
 
يتضةةة  ان الفئتةةةين  اقةةةل  (11الجـــدول رقـــم )ادراسةةةة    

من مدان ، و مدان مدك ر تام  نساة عدد الحائزين ميهما 
% مةةةةن 131.2% وحيةةةةازتهم تم ةةةةل نحةةةةو 2102.نحةةةةو 

 اجمالى مساحة  الحيازات1

 222مدك ر(   92أعمى مئتين من حيث الحيازة    
% من الحائزين وتم ل 2126مدان مدك ر( تضمان 

حيازة امتوسط % من اجمالى ال9153حيازتهما حوالى 
مدان حائز لمفئتين عمى الترتي  1كما  .12، 36حيازة 

 219.61ام ت  قيمة معامل جينى التى ام ت 
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لمتعداد  األهمية النساية واألهمية النساية التراكمية ومتوسط مساحة الحائز مى االراضى القديمة ومقا .11جدول رقم 

 1222الزراعى عام 
 

 فئات الحيازة
عدد 

 الحائزين
 )حائز(

مساحة 
 الحيازة
 )فدان(

متوسط 
الحيازة 
 فدان/حائز

% لعدد 
 الحائزين

 %
 لمساحة
 الحيازة

% 
التراكمية 
 لمحائزين

% 
التراكمية 
 لممساحة

 22132 09183 22132 09183 2109 29803. 2322620 أقل من مدان
2- 89.20. 2288292 211. 10199 23122 .2102 131.2 
1- 0.3052 22302.5 1116 26139 291.9 80123 01103 
6- 112.80 .22262 6111 3161 22196 52168 91155 
0- 5025. 658228 0116 11.2 9185 56128 98188 
9- 22.662 950215 9196 612. 81.5 53129 3.13. 
.- 92186 026108 8121 2100 915. 5.195 .6130 

22- 6598. 032818 22130 2126 3181 581.1 82103 
29- 2.... 152156 23166 2192 0162 55116 801.3 
12- 201.5 6626.. 16112 2102 0152 55130 85133 
62- 8223 159582 63192 2116 0168 5518. 50120 
92- 66.8 126510 36166 2122 6123 5515. 5.112 

222+ 8.2 285221 12.110 2126 1182 222 222 
   100 100 1.93 6755906 3491433 اجمالى الجمهورية 

 0.573معامل جينى                
 12221جمعت وحسات من وزارة الزراعة، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة التعداد الزراعي عام 

 
 

فى  توزيع الحيازات الزراعية فى االراضى القديمة
 2010مصر وفقا لمتعداد الزراعى لعام 

 
شكل رقم ومنحنى لورانز  (12الجدول رقم )ادراسة  

 -يتض  االتى : (10)
ان الفئتين  اقل من مدان، ومدان مدك ر تام  نساة  

% وحيازتهم تم ل 3115.عدد الحائزين ميهما نحو 
 % من اجمالى مساحة  الحيازات61151نحو 

مدك ر(  922حيازة  أعمى مئتين من حيث ال 
% من الحائزين 2121مدان مدك ر( تضمان  2222 

% من اجمالى الحيازة 2131وتم ل حيازتهما حوالى 
مدان حائز لمفئتين عمى  12.5، 326امتوسط حيازة 

كما ام ت  قيمة معامل جينى التى ام ت  الترتي 1
219291 
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األهمية النساية والنس  المئوية التراكمية لعدد و مساحة الحائزين ومتوسط الحيازة مى كل مئات  .12جدول رقم 

 مى االراضى القديمة عمى مستوى الجمهورية 1222الحيازة ومقا لمتعداد الزراعي  عام 
 

 الفئات
عدد 

 الحائزين
 )حائز(

مساحة 
 الحيازة
 )فدان(

متوسط 
 الحيازة

 فدان/حائز

عدد % ل
 الحائزين

 %
لمساحة 
 الحيازة

% 
التراكمية 
 لمحائزين

% 
التراكمية 
 لممساحة

 ..261 92108 ..261 92108 2106 526691 1212062 أقل من مدان
2- 22119.6 2138182 2110 10182 25126 .3115 6115 
1- 0.6088 2205.95 1111 22105 29186 8.1.8 081.6 
6- 122163 309233 6112 0188 51.6 51133 98103 
0- 82898 6022.2 0112 2153 9126 5.125 36195 
9- 222..3 9325.3 9192 110. 8103 58126 .1129 
.- 01855 602.13 .1.5 2120 9129 55125 ..11 

22- 65935 093028 22196 2153 3188 55109 80128 
29- 20898 102032 23128 2163 6136 551.3 8.1.2 
12- 21302 152368 11155 2162 0168 55151 51125 
62- 30.5 16096. 6311 2123 6190 55158 59136 
92- 1925 296592 32121 2023 1161 55155 5.159 

222- 322 59253 299130 2122 2106 55155 55168 
922- 10 20.25 326115 2122 2111 55155 55132 

 222 222 2102 2122 .125.13 136.1 21 مدك ر 2222
اجمالى 

   100 100 1.61 6631512 4120973 الجمهورية

 0.505معامل جينى                   
 1222جمعت وحسات من وزارة الزراعة، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة التعداد الزراعي عام 

 
ــى  ــدة عم ــة فــى االراضــى الجدي ــازات الزراعي ــع الحي توزي
مستوى الجمهوريـة فـى االراضـى الجديـدة وفقـا لمتعـداد 

 2000الزراعى لعام 
 

 يتض  االتى: (13الجدول رقم )ادراسة  
ان مئتةةى الحيةةازة  أقةةل مةةن مةةدان ومةةدان مةةدك ر  تامةة   

% وحيةةةةازتهم 23151نسةةةةاة عةةةةدد الحةةةةائزين ميهمةةةةا نحةةةةو 
 % من اجمالى الحيازات21301تم ل نحو 

 222مةةةةدك ر (   92أعمةةةةى مئتةةةةين مةةةةن حيةةةةث الحيةةةةازة   
% مةةةةن الحةةةةائزين و تم ةةةةل 218مةةةةدان مةةةةدك ر ( تضةةةةمان 

% مةةن اجمةةالى الحيةةازة امتوسةةط 0211حيازتهمةةا حةةوالى 
مةدان حائز لمفئتةين عمةى الترتية 1  020، 31151حيازة 
يةةةدل  21330كمةةةا ام ةةةت قيمةةةة معامةةةل جينةةةى حةةةوالى 

  االراضةةةةى عمةةةةى انةةةةم ال يوجةةةةد عدالةةةةة ايضةةةةا مةةةةى توزيةةةة
 1الزراعية  االراضى الجديدة  اجمهورية مصر العراية
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ألهمية النساية والنس  المئوية التراكمية لعدد ومساحة الحائزين مى االراضى الجديدة عمى مستوى ا .13جدول رقم 

 1222الجمهورية ومقا لمتعداد الزراعى عام 
 

 الفئات
عدد 

 الحائزين
 )حائز(

مساحة 
 الحيازة
 )فدان(

% عدد 
 الحيازات

 %
مساحة 
 الحيازات

متوسط 
الحيازة 
 فدان/حائز

% التراكمية 
لعدد 
 الحيازات

 %
التراكمية 
لمساحة 
 الحيازات

 2162 3162 2109 2162 3162 3039 20183 أقل من مدان
2- 10268 15258 22132 2160 2112 23151 2130 
1- 02069 52262 2.189 0129 1116 601.. 91.5 
6- 28611 9.331 8125 1139 6129 01183 8100 
0- 26251 99650 9181 1199 0112 08138 22155 
9- 32.60 613221 1.119 29122 9118 .9156 13122 
.- 292.5 228130 3133 9100 .180 81195 62100 

22- 2.305 256..1 .1.5 8151 22158 52168 02163 
29- 3909 220336 1185 0181 29155 5611. 09128 
12- .681 232850 6113 .109 12156 53196 91136 
62- 6820 266560 2138 3123 69112 58112 981.5 
92- 11.3 206253 2 3195 31151 55112 39168 

 222 222 020126 60132 2182 91290. 2823 مائة مدان مدك ر
   9.59 100 100 2172629 226558 اجمالى الجمهورية

 0.664معامل جينى    
 1222جمعت وحسات من وزارة الزراعة، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة التعداد الزراعي  مى االراضى الجديدة عام 

 
 
 

ــى  ــدة عم ــة فــى االراضــى الجدي ــازات الزراعي ــع الحي توزي
 2010وفقا لمتعداد الزراعى لعام مستوى الجمهورية 

 
 يتض  االتى: ( 14الجدول رقم )ادراسة  
% 129.مئةةة الحيةةازة القزميةةة  أقةةل مةةن مةةدان( تضةةم  

%  مةةةن 2166مةةن عةةدد الحةةائزين وحيةةةازتهم تم ةةل نحةةو 
اجمةةةالى مسةةةاحة الحيةةةازات امتوسةةةط مسةةةاحة حيةةةازة امةةة  

مةدك ر( تضةم  2مئةة الحيةازة   حةائز 1 /مةدان 2103نحو 
% مةةةةةةةةن اجمةةةةةةةةالى عةةةةةةةةدد الحةةةةةةةةائزين و مسةةةةةةةةاحة 20103

% مةةةةةةن اجمةةةةةةالى مسةةةةةةاحة 2166حيةةةةةةازتهم ام ةةةةةةت نحةةةةةةو 
ان الفئتةةةةةةةين  مةةةةةةةدان1 .212الحيةةةةةةةازات امتوسةةةةةةةط حيةةةةةةةازة 

السةةةةةةةااقتين تامةةةةةةة  نسةةةةةةةاة عةةةةةةةدد الحةةةةةةةائزين ميهمةةةةةةةا نحةةةةةةةو 
% مةةن اجمةةالى 21.5% وحيةةازتهم تم ةةل نحةةو  12196

مسةةةاحة الحيةةةازات، أمةةةا أعمةةةى مئتةةةين مةةةن حيةةةث مسةةةاحة  
مةةةدان مةةةدك ر( تضةةةمان  2222مةةةدك ر(   922 الحيةةةازة  
% مةةن اجمةةةالى عةةةدد الحةةائزين و تم ةةةل حيازتهمةةةا 2121

% مةةةةةةةةن اجمةةةةةةةةالى مسةةةةةةةةاحة الحيةةةةةةةةازات  1.100حةةةةةةةةوالى 
مةةدان حائز لمفئتةةين عمةةى  16103، 363امتوسةةط حيةةازة 

الترتيةةة ، ويةةةدل ارتفةةةاع قيمةةةة معامةةةل جينةةةى التةةةى ام ةةةت 
ى عمةةةى  عةةةدم العدالةةةة مةةةى التوزيةةة  مةةةى االراضةةة 21.21
 الجديدة 1
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األهمية النساية النساة التراكمية لعدد ومساحة الحيازات ومتوسط الحيازة  مى مصر ومقا لمتعداد  .14جدول رقم 

 مى االراضى الجديدة  1222الزراعى عام  
 

 الفئبت

عدد 

 الحبئسيه

 )حبئس(

مسبحة 

 الحيبزة

 )فدان(

% لعدد 

 الحبئسيه

% لمسبحة 

 الحبئسيه

متىسط 

الحيبزة 

 فدان/حبئس

 %

التراكمية 

لعدد 

 الحبئسيه

 %

التراكمية 

لمسبحة 

 الحبئسيه

 8000 2082 8041 8000 2082 68531 55422 أقل هي فداى

 5082 56026 6062 6024 64041 20350 41816 ــ6

 105 04026 5056 4060 63058 653648 22412 ـــ5

 4064 43032 0065 5044 4064 46625 54650 ــ0

 66015 24014 4061 5042 2023 21385 63444 ــ4

 50054 21061 2052 66012 56025 016224 13218 ــ2

 52040 36034 2044 4010 2012 640264 63844 ــ2

 02003 48064 66083 4042 3008 545405 13218 ــ68

 45041 40050 61088 2083 0084 622222 4341 ــ62

 28050 41014 55060 2021 0046 548282 68321 ــ58

 21020 43003 02062 1054 6024 642650 2243 ـ08

 15053 44054 16053 2024 8046 623845 5481 ــ28

688- 6342 063444 8023 68052 62501 44032 25021 

288- 644 650281 8081 0043 101015 44040 21024 

 688 688 016203 50041 8028 252631 586 فداى فأكثر6888

   9.7 100 100 3099273 318559 جمبلى الجمهىريةا

 0.702معبمل جيىى  

 1222عام مى األراضى الجديدة لجمعت وحسات من وزارة الزراعة، قطاع الشئون االقتصادية، نشرة التعداد الزراعى 
 

، 21، 22استعرا  نتةائج الجةداول ارقةام   وي ح  من  
فااا  الحيااام    هسااام    اًخفااامت هط  ااا   (20، 26

 6016فداى /  امز  الا   3604هي االراض  القديو  

فااداى/ مز  قفقاام لايمًاامد الطلااداي ال را)اا  )اامه    

 ( )لاااا  الطر يااااز0 قيطوياااا  هط  اااا  5868،5888

الحيااام   ثملثاااامد الٌساااا  فااا  االراضااا   هسااام   

فاااداى/ مز  قفقااام  4024 ياااد قااادر ثٌحااا  الجدياااد  

،  5888للطلداي ال را)  ف  االراض  الجديد  )مم 

فاداى/ مز  قفقام للطلاداي ال را)ا   4025ققدر ثٌح  

0 قيال ااا اًاا  ال 5868)اامم فاا  االراضاا  الجديااد  

 ثاايي هاال جيٌاا  ي جااد اي اام ا ااطال  كاياار فاا  هلم

(  ياد 5868،  5888الطلداييي ال را)ييي )مه   

فاااا   )لاااا  الطر يااااز 80282،  80220ًحاااا  ثلاااا  

ضاا  الجديااد  فقااد اهاام فاا  االرا االراضاا  القديواا  0

 ًحا    هلمهال جيٌا  قادر ثلتاق قيوا  ا طلف االهار ف

ثاان  اي الاا   5888 ااالا الطلااداي ال را)اا   80114

 .5868قذلك )مم  80285
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 التوصيات
 

 يوصي البحث بما يمى:
 
التعاونيةةةةات إلةةةةى أن تطةةةةوير الةةةةدور الةةةةسى تقةةةةوم اةةةةم   -2

الزراعية ومن مات المجتم  المةدني المهتمةم االتنميةة 
نشةةاو  الريفيةةة  مةةى مجةةال تجميةة  الحيةةازات الزراعيةةة وا 
شةةةةةةركات مسةةةةةةاهمة اةةةةةةين المةةةةةةزارعين وتدسةةةةةةيس انةةةةةةك 

 لألراضي يعد أهم السياسات مى هسا المجال 1
االهتمةةام اوضةة  قةةوانين وتشةةريعات لمواجةةم  ةةاهرة   -1

م ادسةةالي  واةةرامج التجميةة  التفتةةت و ضةةرورة االهتمةةا
 الزراعي 1

تنفيةةةةةةس حةةةةةةزم اع ميةةةةةةة موجهةةةةةةة لممةةةةةةزارعين لمتوعيةةةةةةة  -6
ااال ةةةار االقتصةةةادية االيجاايةةةة الناتجةةةة عةةةن التجميةةة  

 الزراعى1
 

 المراجــع
 

دراسة  .2008أمانى عمى محمد، و  حافظ حافظ دويدار
تحميمية لتطور الحيازة الزراعية ةأ ارها عمى التنمية 

المجمة المصرية لالقتصاد الزراعى، الريفية مى مصر، 
 .1083-1073، (2)18المجمد 

المؤتمر السادس  .1998، رشاد سيد عبد السالم
يوليم  62إلى  15ل قتصاديين الزراعيين   ل الفترة 

الزراعية المصرية  ، الت يرات مى توزي  الحيازات2558
حتى التعداد الزراعى  2565منس التعداد الزراعى لعام 

وأ ر  عمى التقنية الزراعية، المؤتمر  85/2552لعام 
 – 575ص ص  ،السادس ل قتصاديين الزراعيين

583. 
نشرات التعداد  قطاع الشئون االقتصاديةوزارة الزراعة، 

 12221 - 2515  ل الفترة من الزراعى، 
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 المالحق
 

 
 

 2515منحنى لورانز لتوزي  الحيازات مى مصر ومقًا لتعداد الزراعي عام  .1شكل رقم 
 

 

 
 

 2582منحنى لورانز لتوزي  الحيازات مى مصر ومقا لمتعداد الزراعى عام  .2شكل رقم 
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 1222 عام منحنى لورانز لتوزي  الحيازات مى مصر ومقا لمتعداد الزراعى .3شكل رقم 
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