 ٪3.8زيادة فى مساحة الزمام فى الفرتة () 0202 -0202
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصـاء اليوم املـوافق  0206 / /نشـرة الزمام وامللكية الزراعية
لعام  0202ومن أهم املؤشرات مايلى :
 بلغ إمجـاىل مسـاحـة الزمـام  02.2مليـون فــدان عـــام  0202مقابل
 6.6مليـون فـدان عام  0202بنسبة زيادة قدرها ٪3.8

-

التوزيع النسبى إلجمالى مساحة الزمام
عام 2015

جاءت حمافظـــات الوجــه البـحــرى فى املرتبة األوىل حيث

محافظات
الحدود ٪0.5

بلغـــت مساحتهــــــا  6.2مليـون فــدان بنسبة  ٪ 26.6تليها
حمافظات الوجه القبلى حيث بلغت مساحتها  3.0مليـون فــدان
بنسبـة  ٪30.3تليها احملافظات احلضرية حيث بلغــت

محافظات
الوجه البحرى
٪59.9

مسـاحتهــا  2.0مليــون فدان بنسبة  ٪0.3ثم حمافظات احلدود
(الوادى اجلديد) حيث بلغت مساحتها  2.0مليـون فــدان بنسبـة

المحافظات
الحضرية
٪7.3

محافظات
الوجه القبلى
٪32.3

 ٪2.2من إمجاىل مساحة الزمام عام .0202
 بلغ إمجاىل مساحة األراضى القابلة للزراعة (األهـاىل و احلكومــة )
 8.6مليون فدان عـــام  0202بنسبة  ٪88.2وبلغت مسـاحة األراضـى

ال توزي ع ال نسيب مل ساح ة األرا ضى ال قاب لة
ل لزراع ة ع ام 2015

غري القابلة للزراعة 0.0مليون فدان بنسبة  ٪00.2عام  0202وتتمثـل
فى ( السكن واملتناثرات  ،املنافع العمومية ،أراضى التـال والفسـاد ،
أكل النهر  ،السكك احلديدية) 2

حم اف ظات
احل دود ٪0,5

 جاءت حمافظات الوجه البحـــرى فى املرتبة األولــى حيث بلغتمسـاحتهـــــا  2.3مليـــــون فــــــدان بنسبـــــة  ٪62.6تليهــــا
حمافظــــــات الوجـــــه القبــــلى حـــــيث بلغـــــت مساحتها
 0.6مليـون فــدان بنســبة  ٪30.8تليها احملافظــات احلضـــرية
حيــث بلغـ ــت مســـاحتها  2.6مليـــون فــدان بنســبة  ٪6.3ثــم
حمافظــات احلـدود (الوادى اجلـديـد) حيث بلغـت مســاحتهــا
 2.0مليــــون فــدان بنســبة  ٪2.2مــن إمجــاىل مســاحة األراضــى
القابلة للزراعة عام .0202

احمل اف ظات
احل ضري ة
٪3,6

حم اف ظات

حم اف ظات

ال وج ه

ال وج ه

ال ب حري
٪60,4

ال قب ل ى
٪32,8

 بلغ إجــمالي املســـاحــة اململوكـــــة لألهــــاىل مـن الـزمـــام
 0.0مليــون فــدان عـام  0202مقابــــــل 0.0مليــــون فـــــدان
عام  0202بنسبـــة زيــادة قـــدرها .٪0.0
 -جاءت حمافظات الوجه البحرى فى املرتبـة األوىل حيـث بلغـت

التوزيع النسيب ملساحة ا يان ا هالي
عام 0202
حمافظات
احلدود
٪2.3

مساحتها  6.3مليون فدان بنسبة  ٪62.3تليها حمافظات الوجه
القبلى حيـث بلغت مساحتـها  0.2مليون فـدان بنسبــة ٪36.0
تليـها احملافظات احلــضريــة حيــث بلغـت مسـاحتــها 360
أل فدان بنسبة  ٪6.0ثم حمافــظات احلدود (الوادى اجلديد)
حيث بلغت مساحتها  00أل فدان بنسـبة  ٪2.3مـن إمجـاىل

ا حملافظات
احلضرية ٪6.0

حمافظات
الوجه القبلى
٪36.0

حمافظات
الوجه البحري
٪ 62.3

املســـاحة اململوكة األهاىل عام .0202
 بلغ إمجالي املساحة اململوكة للحكومة من الزمام  0.0مليون
فـدان عــام  0202مقابـل  0.6مليــــون فــــدان عـــام 0202

التوزيع النسيب ملساحة ا يان احلكومة
ع ام 0202

بنسبـة زيــادة قـــدرها .٪6.6
 -جاءت حمافظات الوجه البحرى فى املرتبة األوىل حيث بلغت

حمافظات احلدود
٪ 0. 6

مساحتها  0.0مليون فدان بنسبة  ٪60.0تليها حمافظات
الوجـــــه القبـلى حيـث بلغت مساحتـها  636أل

فـدان

بنسبــة  ٪06.0تليها احملافظات احلضـريـة حيث بلغت
مســاحتها  006أل

فدان بنسبة  ٪00.2ثم حمافــظات

احلدود (الوادى اجلديد) حيث بلغت مساحتها  06أل

ا حملافظات
ا حلضرية ٪ 00.2

حمافظات
ا ل وجه البحرى
٪ 6 0. 0

حمافظات
ا ل وجه القبلى
٪ 06. 0

فدان

بنسبــة  ٪0.6من إمجــاىل املساحــة اململوكــــة
للحكومـــة عام .0202
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