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ة زيادة في المساحة المحصولي

(2017–1993)خالل الفترة 

مليون فدان3أكثر من 

11.50%

مساهمة الزراعة فى الناتج 

تاج اإلنبتكلفة عوامل )المحلى 

(الجاريةواألسعار 

ارتفس عدد سكان المناطق 

56.4الريفية في مصر إلى 
مقارنة 2018مليون نسمة عا  

مليون نسمة عا  55.3ا  

2017.

إجمالى المساحة الزراعية فى مصر

المساحة المحصولية

16.04
مليون فدان

تيادة إجمالي المساحة المحصولية ( 2022-2018)يستودف برنامج عمل الحكومة 

2022/21فدان عا  مليون18لتصل إلى ما يقر  من 

المساحة المزروعة

9.13
مليون فدان

سنوات3فدان خالل مليون ونصف تستهدف الحكومة تنفيذ مشروة تنمية 

المواردالمائية المستخدمة فى قطاة الزراعة

2018/ 2017شبكة الترة والمصارف المكشوفة عام طوال أ

20.31
ألف كم

المكشوفةالمصارف 

30.49
ألف كم

الترة

النيلية المياه 
المستخدمة

36.85
(سنة/3مليار م)

المعاد مياه الصرف 
استخدامها

13.50
(سنة/3مليار م)

(2018/ 2017) الزراعة
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الزراعة

إجمالى عدد الجمعيات 
التعاونية 

5415
جمعية

عدد التعاونيات تطوُّر 
2014مقارنة بعام  
بنسبة

21%

1014381
عدد ماكينات الرى  مقارنة تطوُّر ماكينة

بمقدار2014بعام 

13%

136683
جرارًا

عام 2017 إنتاجاًاألكثر قصب السكر هو المحصول 

15.26
مليون طن

صادرات بإجمالى 2017مُصَد ر للبرتقال عام رابعمصر 

547.05
مليون دوالر

صادراتبإجمالي 2017مُصَد ر للبطاطس عام خامسمصر 

272.73
مليون دوالر

من حيث إنتاج المركز األول احتلت صخور الفوسفات 
حيث تم إنتاجها بواقع 2017األسمدة في مصر عام 

5
طنماليين 

عدد المقترضين

918.32
ألف مقترض

عدد المتعثرين

103.72
ألف متعثر

البنك الزراعى 
المصرى 

ماكينات الرى 
الزراعية 

الجمعية التعاونية 
الزراعية

عدد الجرارات 
الزراعية

آالت ومعدات ومستلزمات اإلنتاج الزراعي 
أهم المحاصيل

 (2017 /2018)
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السمكى خاللاإلنتا  قيمة تضاعفت
اإلنتا  لتصل قيمة 2014-2017الفترة 

2017السنوى للنروة السمكية  عا  

الدواجنالماشية

الثروة السمكية

السمكى من اإلنتاج 
االستزراة السمكى

1451.84
ألف طن

الدواجن داخل المجارز إنتاج 
والسلخانات الحكومية

85.82
ألف طن

السمكى من اإلنتاج 
المصايد الطبيعية

370.96
ألف طن

43.81
مليار جني 

إجمالي اإلنتاج المحلي من 
الدواجن

1355
ألف طن

المزارة

اإلنتاج

2534
مزرعة تسمين  

2118
مزرعة ألبان

نتاج األلبانإ

5312.6
ألف طن

اللحوم الحمراء داخل نتاج إ
المجارز والسلخانات 

الحكومية

251.05
ألف طن

2462
مزرعة بلدى محسن  

24625
مزرعة بدارى تسمين

مشروة المليون تم إطالق 2017عام 
لإلنتاج الحيواني، رأس ماشية 

دجاجة لتحقيو مليون 300ومشروة 
االكتفاء الذاتي من الدواجن

411مصانع األعالف
مصنعًا

114
مصنعًا

المجازر
481
مجزرًا

325
مجزرًا

(2018/ 2017) الزراعة
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