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 املوجز
على مستوى  البطاطسيتضمن هذا التقرير البيانات التفصيلية والرسومات البيانية عن مساحة وإنتاجية وإنتاج 

، الفانالمزرعي، وأربحية الجمهورية والمحافظات، وأهم األصناف المزروعة، وتكاليف إنتاج الفدان، والسعر 

 ، كما يتضمن الموقف الحالي للسوق العالمي والصادرات المصرية من البطاطس الطازجة.للبطاطس

 ويتلخص التقرير في النقاط التالية:

 415حوالي  ن مساحة البطاطس بالجمهورية بلغتأ (2017-2013تشير البيانات اإلحصائية خالل الفترة ) -

حيث مثلت المساحة المزروعة ، 2016عن مثيلتها في عام  %9.5بزيادة نحو  2017في عام ألف فدان 

من إجمالي مساحة المزروعة  %12، %33، %55بالبطاطس في العروات الشتوية والصيفية والنيلية نحو 

كما زاد إجمالي ( على الترتيب. 2017-2013ألف فدان في متوسط الفترة ) 404بالبطاطس البالغة حوالي 

، 2016عن مثيله في عام  %6.9مليون طن بنحو  4.841والبالغ حوالي  2017بطاطس في عام إنتاج ال

من إجمالي   %10، %36، %54 ومثل إجمالي إنتاج البطاطس من العروات الشتوية والصيفية والنيلية نحو

غت بل ( على الترتيب.2017-2013مليون طن في متوسط الفترة ) 4.557إنتاج البطاطس البالغ حوالي 

في عام للفدان  طن 10.13، 12.7، 11.41حوالي الشتوية والصيفية والنيلية  اتإنتاجية البطاطس للعرو

 .للعروات الثالثة على الترتيب 2016عن مثيلها في عام  %12.1، %4.5، %7.9بزيادة نحو  2017

ومنطقة النوبارية والمنيا محافظات البحيرة والمنوفية والدقهلية ( تبين أن 2017-2015وفي متوسط الفترة ) -

من إجمالي المساحة المزروعة بالبطاطس والبالغة حوالي   %73.1والوادي الجديد والغربية تستحوذ على نحو 

مليون طن، بينما  4.636من إجمالي إنتاج البطاطس البالغ حوالي  %71ألف فدان، وتستحوز على نحو  410

التي تفوقت على متوسط إنتاجية الجمهورية البالغة حوالي تراوحت إنتاجية فدان البطاطس في المحافظات 

طن  16.98طن لمحافظة بني سويف وحد اعلى بلغ حوالي  11.34طن بين حد ادنى بلغ حوالي  11.31

 .لمحافظة سوهاج

، صناف مستوردة ، وأصناف كسر محلي(كما تشير البيانات اإلحصائية أن األصناف تنقسم إلي نوعين هما ) أ -

( 2017-2015وفي متوسط الفترة ) ،نتاجية األصناف المستوردة تفوق إنتاجية أصناف كسر محليو أن إ

مساحة المن إجمالي  %69.2، %66.7"أسبونتا" و"دايمونت" و"كار" و"ليدي روزيتا" على نحو تستحوز أصناف 
لفدان ألصناف البطاطس تراوحت إنتاجية االعروة الشتوية على الترتيب، بينما أصناف البطاطس وإجمالي إنتاج 

، وفي طن لصنف "برما" 12.01بلغ حوالي  وحد اعلى طن لصنف "جيالتيكا" 8.91بين حد أدنى بلغ حوالي 
من  %63، %61.4" و"هرمز" على نحو متوسط نفس الفترة استحوزت أصناف "أسبونتا" و"كار" و"دايمونت

تراوحت إنتاجية الفدان إجمالي المساحة وإجمالي إنتاج أصناف البطاطس العروة الصيفية على الترتيب، بينما 
طن لصنف  15.85بلغ حوالي  وحد اعلى "برماطن لصنف " 9.37ألصناف البطاطس بين حد أدنى بلغ حوالي 

"ليدي روزيتا" " و"أسبونتا" وأسـكنتت أصناف "برما" و"كار" و"دايمونت" و"، وفي متوسط نفس الفترة استحوز "بمبا"
 النيليةمن إجمالي المساحة وإجمالي إنتاج أصناف البطاطس العروة  %80، %80.4" على نحو ليدي بلفورد "و

 "ينىبلطن لصنف " 7تراوحت إنتاجية الفدان ألصناف البطاطس بين حد أدنى بلغ حوالي على الترتيب، بينما 
 ."أرن  طن لصنف " 13.04بلغ حوالي  وحد اعلى
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العروتين الصيفية والنيلية خالل في تشير البيانات اإلحصائية إلى زيادة متوسط السعر المزرعي للبطاطس  -

جنيه في عام  1927، 2006إلى حوالي  2013جنيه عام  1313، 1182( من حوالي 2017-2013الفترة )

 على الترتيب. 2013عن مثيله في عام  %46.8، %69.7بزيادة نحو  2017

 2017في عام  %18، %49.4البطاطس للعروتين الصيفية والنيلية بنحو فدان زاد إجمالي تكاليف إنتاج  -

وفي متوسط ، ألف جنيه على الترتيب 16.541، 17.002والبالغ حوالي  2016مثيله في عام بالمقارنة ب

من إجمالي تكاليف  %63.8، %63.4ي وأجور العمالة البشرية نحو مثل ثمن التقاو (2017-2015الفترة )

الف جنيه للعروتين الصيفي والنيلي على  9.861، 12.812فدان البطاطس بدون االيجار والبالغ حوالي 

من إجمالي تكاليف فدان البطاطس البالغة  %19.2، %16.1الترتيب، ومثل قيمة إيجار فدان البطاطس نحو 

زاد إجمالي إيراد فدان البطاطس  ألف جنيه للعروتين الصيفي والنيلي على الترتيب. 9.112، 15.277حوالي 

والبالغ  2016بالمقارنة بمثيله في عام  2017في عام  %31.5، %49.3للعروتين الصيفية والنيلية بنحو 

تين الصيفية ألف جنيه على الترتيب، وقد حقق فدان البطاطس صافي عائد في العرو 8.994، 13.939حوالي 

  على الترتيب. 2016عن مثيله في عام  %2، %50.3ألف جنيه بزيادة نحو  7.695 4.604والنيلية حوالي 

مليون طن( من حصة اإلنتاج العالمي في كل من )الصين، الهند، روسيا،  364.6) %74.8يتركز نحو  -

من إنتاج  %40.1تنتج الصين وحدها نحو أوكرانيا، أمريكا، ألمانيا، بنجالديش، بولندا، هولندا، فرنسا(، 

 130تتوزع حصة صادرات البطاطس الطازجة علي قرابة  .2017عام في  %10العالم، يليها الهند بـنحو 

من  %60(، حيث يتركز نحو 2017-2013مليون طن خالل متوسط الفترة ) 12.2دولة وتقدر بحوالي 

تبلغ عدد األسواق  مصر.و بلجيكاو ألمانياو فرنساو احصة الصادرات العالمية في أهم خمس دول وهي هولند

-2013متوسط الفترة )في مليون طن  11.9دولة وتقدر بحوالي  160المستوردة للبطاطس الطازجة قرابة 

 هولنداو من حصة الواردات العالمية في أهم خمس دول رئيسية وهي بلجيكا %45( حيث يتركز نحو 2017

 أمريكا.و إيطالياو ألمانياو

ألف طن بنحو  782والبالغة حوالي  2017زاد حجم الصادرات المصرية من البطاطس الطازجة من عام  -

مليون دوالر  142من حوالي ، وتابعه زيادة في إجمالي قيمة هذه الصادرات 2016عن مثيلها في عام  95%

الل الفترة ، وخ%85.2نحو  بلغتبنسبة  2017مليون دوالر في عام  263إلى حوالي  2016في عام 

 لبنانو اليونانو دولة، وتعد كل من روسيا 56( صدرت مصر البطاطس الطازجة إلى 2018أكتوبر -2016)

من إجمالي  %80الدول مجتمعه أكثر من نحو مثلت هذه حيث  ألمانيا من اهم تلك الدولو إيطالياو اإلماراتو

في المرتبة االولى من حيث كمية الواردات  وتأتي روسيا اإلتحاديةالطازجة، الصادرات المصرية من البطاطس 

ألف  624من أجمالي صادرات مصر من البطاطس التي بلغت حوالي  %42من البطاطس حيث تمثل نحو 

 .مليار جنيه 3.201طن بإجمالي قيمة 
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 لبطاطسصول احمل (2017-2013 املوقف احلايل )الفرتة

 السنة

 البيان

2013 2014 2015 2016 2017 

تغير  %
2017 
عن 

2016 

       :المساحة

 9.5+ 231 211 272 204 196 )ألف فدان(            العروة الشتوية

 8.1+ 134 124 129 144 134 )ألف فدان(            ةصيفيالعروة ال

 19.0+ 50 42 37 62 52 )ألف فدان(              ةنيليالعروة ال

 10.1+ 415 377 438 410 382 )ألف فدان(  إجمالي العروات         

       :اإلنتاجية

 7.9+ 11.41 10.57 11.18 11.18 10.94 (طن/فدان)            العروة الشتوية

 4.5+ 12.7 12.15 12.34 12.14 12.26 (طن/فدان)            ةصيفيالعروة ال

 12.1+ 10.13 9.04 8.9 9.48 9.33 (طن/فدان)              ةنيليالعروة ال

 6.9+ 11.67 10.92 11.33 11.26 11.18 (طن/فدان)           إجمالي العروات

       :اإلنتاج

 18.1+ 2634 2230 3036 2276 2142 (ألف طن)            العروة الشتوية

 12.7+ 1697 1506 1591 1745 1639 (ألف طن)            ةصيفيالعروة ال

 34.9+ 510 378 328 590 484 (ألف طن)              ةنيليالعروة ال

 17.7+ 4841 4114 4955 4611 4265 (ألف طن)           إجمالي العروات

       :السعر المزرعيمتوسط 

41.9+ 2006 1414 1185 1193 1182 (جنيه/طن)            ةصيفيالعروة ال  

5.4+ 1927 1829 1361 1331 1313 (جنيه/طن)              ةنيليالعروة ال  

       :إجمالي قيمة التكاليف

 49.4+ 25408 17002 14488 14402 14360 )جنيه/فدان(            ةصيفيالعروة ال

 18.0+ 19522 16541 12117 12614 12244 )جنيه/فدان(              ةنيليالعروة ال

       :إجمالي قيمة اإليراد

 49.3+ 20804 13939 11088 11053 10989 )جنيه/فدان(            ةصيفيالعروة ال

 31.5+ 11827 8994 6513 6247 8610 )جنيه/فدان(              ةنيليالعروة ال

       :صافي العائد

 50.3+ 4604 3063 3400 3349 3371 )جنيه/فدان(            ةصيفيالعروة ال

 2.0+ 7695 7547 5604 6367 3634 )جنيه/فدان(              ةنيليالعروة ال

       :الصادرات المصرية

 95+ 782 401 618 557 339 إجمالي الصادرات            )ألف طن(

 65.6+ 16.1 9.7 12.5 12.1 7.9 % من إجمالي اإلنتاج المحلي

 85.2+ 263 142 224 266 187 )مليون دوالر(            الصادرات قيمة 

 223.5+ 4678 1446 1714 1884 1288 جنيه( مليون) 

 5.0- 336 354 363 477 551 متوسط سعر التصدير      )دوالر/طن(

 65.9+ 5984 3606 2774 3384 3799 )جنيه/طن( 
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 إنتاج البطاطس باجلمهورية

( منتصف أكتوبر-سبتمبرمنتصف ) "العروة المحيرة" الشتوية تاعروثالث يزرع البطاطس في مصر في 

 (2017-2015في متوسط الفترة )، (أوائل نوفمبر-أغسطس) والنيلية (منتصف يناير-منتصف ديسمبر) الصيفيةو

البطاطس في تلك مساحة الشتوية، حيث بلغت الخضر في العروة قائمة تتصدر المساحة المزروعة بالبطاطس 

فدان ألف  819حوالي  البالغة هالشتويخضر العروة ي من إجمال %29فدان مثلت نحو  ألف 238حوالي العروة 

 من إجمالي المحاصيل الشتوية( %11.8)تمثل نحو 

 (.2017-2015في متوسط الفترة )الخضر للعروة الشتوية من إجمالي مساحة  البطاطساألهمية النسبية لمساحة محصول 

 المحصول

 (2017-2015) متوسط الفترة

 

المساحة 

 ألف فدان()

إجمالي % من 

مساحة الخضر 

 للعروة الشتوي

من إجمالي  %

 مساحة

الحاصالت 

 الشتوية

 3.53 29 238 البطاطـس
 2.67 22 180 طمــاطم

 0.64 5.3 43 باذنجــان

 0.64 5.3 43 بسـلة خضراء

 0.53 4.4 36 فلفــــل

 0.49 4.0 33 فاصوليا خضراء

 0.45 3.7 30 فاصوليا جافـة

 0.43 3.5 29 خرشــوف

 0.43 3.5 29 كـــرنب

 0.39 3.2 26 بطيخ

 1.96 16.1 132 *خضر أخرى

 11.8 100 819 إجمالي الخضر

 100 - 6912 الشتوي إجمالي
 ألف فدان. 25خضر تقل مساحتها المزروعة عن * 

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –من وزارة الزراعة واستصالح األراضي  جمعت وحسبت :المصدر
 أعداد متفرقة. –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الشتوية" 

قائمة في المرتبة الثالثة بعد الطماطم وبطيخ اللب في البطاطس ( يأتي 2017-2015وفي متوسط الفترة )

حوالي مساحة البطاطس في تلك العروة بلغت حيث  ،من حيث المساحة المزروعةروات العروة الصيفية خض

مليون  1.035البالغة حوالي الخضر العروة الصيفية من إجمالي مساحة  %12.5ألف فدان مثلت نحو  129

 .من إجمالي المحاصيل الصيفية( %16.6)تمثل نحو  فدان

، الخضر في العروة النيليقائمة ( تتصدر المساحة المزروعة بالبطاطس 2017-2015وفي متوسط الفترة )

خضر العروة من إجمالي  %21.3فدان مثلت نحو  ألف 43حوالي البطاطس في تلك العروة مساحة حيث بلغت 

 .من إجمالي المحاصيل النيلية( %16.6فدان )تمثل نحو ألف  138حوالي  البالغةالنيلية 

من  %20.6ألف فدان تمثل نحو  410إجمالي المساحة المزروعة بالبطاطس بلغت حوالي  يمكن القول أن

 إجمالي مساحة الخضر للثالث عروات.

  

29%

22%

3.7%

3.5%

3.5%

16.1%

البطاطـس طمــاطم باذنجــان
اء بسـلة خضر فلفــــل اء فاصوليا خضر
فاصوليا جافـة خرشــوف كـــرنب
بطيخ خضر أخرى

 على مستوى الجمهورية البطاطسساحة م
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 (.2017-2015في متوسط الفترة )الخضر للعروة الصيفية من إجمالي مساحة  البطاطساألهمية النسبية لمساحة محصول 

 المحصول

 (2017-2015) متوسط الفترة

 

 المساحة

 ألف فدان()

% من إجمالي 

مساحة الخضر 

للعروة 

 الصيفي

من إجمالي  %

 مساحة

الحاصالت 

 الصيفية

 3.6 21.4 222 طمــاطم
 3.2 19.2 199 بطيخ اللـب

 2.1 12.5 129 البطاطـس

 1.4 8.3 86 بطيخ

 1.0 6.0 62 فاصوليا جافـة

 0.9 5.4 56 باذنجــان

 0.8 5.0 52 فلفــــل

 0.6 3.9 40 كنتالـوب

 0.5 3.2 33 خيـــار

 0.5 2.9 30 كوســـة

 0.4 2.7 28 بطـاطـــا

 1.6 9.5 98 *خضر أخرى

 16.6 100 1035 إجمالي الخضر

 100 - 6251 الصيفي إجمالي
 ألف فدان. 15خضر تقل مساحتها المزروعة عن * 

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –من وزارة الزراعة واستصالح األراضي  جمعت وحسبت :المصدر
 أعداد متفرقة. –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 

 (.2017-2015في متوسط الفترة )الخضر للعروة النيلية من إجمالي مساحة  البطاطساألهمية النسبية لمساحة محصول 

 المحصول

 (2017-2015) متوسط الفترة

 

 المساحة

 ألف فدان()

% من 

إجمالي 

مساحة 

الخضر للعروة 

 النيلية

من إجمالي  %

 مساحة

الحاصالت 

 النيلية

 9.3 31.2 43 البطاطـس

 7.1 23.9 33 طمــاطم

 3.2 10.9 15 باذنجــان

 3.0 10.1 14 فاصوليا جافـة

 1.5 5.1 7 فاصوليا خضراء

 1.5 5.1 7 فلفــــل

 0.9 2.9 4 كـــرنب

 0.9 2.9 4 كوســـة

 0.9 2.9 4 خيـــار

 0.4 1.4 2 ملوخيـــة

 1 3.6 5 *خضر أخرى

 29.7 100 138 إجمالي الخضر

 100 - 464 النيلية إجمالي
 خضر تقل مساحتها المزروعة عن ألف فدان.* 

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –من وزارة الزراعة واستصالح األراضي  جمعت وحسبت :المصدر
 أعداد متفرقة. –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 
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فاصوليا جافـة باذنجــان فلفــــل كنتالـوب
خيـــار كوســـة بطـاطـــا خضر أخرى

31.2%

23.9%
10.9%

10.1%

5.1%

5.1%

1.4%

3
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بطاطس من حوالي المزروعة المساحة زيادة إجمالي ( إلى 2017-2013تشير البيانات اإلحصائية خالل الفترة )

فدان وبنسبة  الف 38، 33حوالي بزيادة  2017فدان في عام ألف  415إلى حوالي  2013فدان عام  ألف 382

للزيادة الملحوظة في وذلك كنتيجة على الترتيب،  2016و 2013 يها في عامعن مثيل %10، %8.6تبلغ نحو 

فدان عام  ألف 196من حوالي  الشتوية العروةبطاطس زادت مساحة و، 2017عائد فدان البطاطس في عام 

عن  %17.9فدان وبنسبة تبلغ نحو  ألف 35حوالي بزيادة  2017فدان في عام ألف  231إلى حوالي  2013

وبنسبة  بحوالي ألفين فدان 2017للعروة النيلية في عام  مساحة بطاطس، بينما نقصت 2013مثيلتها في عام 

والبالغة حوالي  2017للعروة الصيفي في عام بطاطس تتغير مساحة الولم ، 2013عن عام  %3.8تبلغ نحو 

 .2016عن مثيلتها في عام  %7.5، إال أن هذه المساحة زادات بنحو 2013الف فدان عن مثيلتها في عام  134

 (2017-2013على مستوى الجمهورية خالل الفترة )للعروات الثالثة مساحة وإنتاجية وإنتاج البطاطس 

 = ألف فدان، اإلنتاجية = طن/فدان، اإلنتاج = ألف طن()المساحة 

 اإلجمالي البطاطس نيلي البطاطس صيفي الشتويالبطاطس  

 اإلنتاج اإلنتاجية المساحة اإلنتاج اإلنتاجية المساحة اإلنتاج اإلنتاجية المساحة اإلنتاج اإلنتاجية المساحة السنة

2013 196 10.94 2142 134 12.26 1639 52 9.33 484 382 11.16 4265 

2014 204 11.18 2276 144 12.14 1745 62 9.48 590 410 11.25 4611 

2015 272 11.18 3036 129 12.34 1591 37 8.90 328 438 11.31 4955 

2016 211 10.57 2230 124 12.15 1506 42 9.04 378 377 10.92 4114 

2017 231 11.41 2634 134 12.70 1697 50 10.13 510 415 11.67 4841 

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر 

 أعداد متفرقة. –االقتصاد الزراعي 

( 2017-2013خالل الفترة ) تشير البيانات اإلحصائية إلى أن إنتاجية فدان البطاطس على مستوى الجمهورية

وحدها األعلى حوالي  2016طن في عام  10.91 حواليغير مستقرة حيث بلغت هذه اإلنتاجية حدها االدنى 

 حوالي ، حيث تراوحت إنتاجية فدان بطاطس العروة الشتوي بين حد ادنى بلغ2017طن في عام  11.67

، وتراوحت إنتاجية فدان بطاطس 2017طن في عام  11.41وبحد اعلى بلغ حوالي  2016طن في عام  10.57

طن في  12.7بحد اعلى بلغ حوالي و 2014طن في عام  12.14 حوالي العروة الصيفي بين حد ادنى بلغ
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 2015طن في عام  8.9 حوالي ، كما تراوحت إنتاجية فدان بطاطس العروة النيلي بين حد ادنى بلغ2017عام

 .2017طن في عام  10.13وبحد اعلى بلغ حوالي 

مليون 4.841حوالي بلغ ( إلى أن إجمالي إنتاج البطاطس 2017-2013تشير البيانات اإلحصائية خالل الفترة )

في  هامثيلعن  %17.7، %13.5نحو بلغت طن وبنسبة ألف  727، 576حوالي  بزيادة 2017طن في عام 

حيث  ،على الترتيب نتيجة لزيادة كل من إنتاجية فدان البطاطس والمساحة المزروعة بها 2016و 2013 يعام

مليون طن في عام  2.634حوالي ( منتصف يناير-منتصف ديسمبر) للعروة الشتويةإجمالي إنتاج البطاطس بلغ 

 2013 يفي عام هامثيلعن  %15.3، %23نحو بلغت طن وبنسبة ألف 404، 492حوالي بزيادة  2017

مليون طن 1.697حوالي ( مايو-إبريل) للعروة الصيفيةإجمالي إنتاج البطاطس على الترتيب، كما بلغ  2016و

 يفي عام هامثيلعن  %11.3، %3.5نحو بلغت طن وبنسبة ألف  191، 58حوالي بزيادة  2017في عام 

نصف -نصف نوفمبر)للعروة النيلية البطاطس بلغ إجمالي إنتاج  2017على الترتيب، وفي عام  2016و 2013

في  هاعن مثيل %25.9، %5.4نحو لغت بطن وبنسبة ألف  132، 26حوالي طن بزيادة  510حوالي ( ديسمبر

 على الترتيب. 2016و 2013 يعام
  

 على مستوى الجمهورية البطاطس إنتاج
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 مبحافظات اجلمهورية البطاطسإنتاج 

( أن إجمالي 2017-2015في متوسط الفتـرة )بالجمهورية  البطاطستشير بيانات المساحة المزروعة ب

 نحو مثلتفدان بمحافظات الوجه البحري ألف  258فدان منها حوالي ألف  410المساحة بلغت حوالي هذه 

ألف فدان يمثل نحو  5، 73.5، 74بالجمهورية، وحوالي  البطاطسمن إجمالي مساحة المزروعة ب 62.8%

أراضي والمزروعة بالجمهورية بمحافظات مصر الوسطى  البطاطسمن إجمالي مساحة  1.2%، 18%، 18%

باألراضي  البطاطسومصر العليا على الترتيب، وبصورة أخرى بلغ متوسط المساحة المزروعة بخارج الوادي 

 وجنوب سيناء(سيناء ية )الوادي الجديد، مطروح، شمال محافظات الحدودالالقديمة واألراضي الجديدة وأراضي 

من متوسط إجمالي مساحة  %8.5، %14.4، %77.1ألف فدان أي بما يمثل نحو  35، 59، 316حوالي 

 المزروعة بالجمهورية على الترتيب. البطاطس

  

منطقة ، الدقهلية، المنوفية، البحيرة( تصدر محافظات 2017-2015تشير بيانات متوسط الفترة )و

 البطاطسمحافظات الجمهورية من حيث إجمالي المساحة المزروعة ب الغربية الوادي الجديد، ،المنيا، النوبارية

، %11.5، %17.8ألف فدان تمثل نحو  31، 32، 37، 39، 41، 47، 73حيث بلغت هذه المساحة حوالي 

المزروعة بالجمهورية والبالغة  البطاطسمن متوسط إجمالي مساحة  7.6%، 7.7%، 9%، 9.5%، 10%

 اتألف فدان لهذه المحافظات على الترتيب، ثم يأتي بعد هذه المحافظات في الترتيب كل من محافظ 410حوالي 

، 17، 20، 20بمتوسط مساحة بلغ حوالي  والقليوبية الشرقية، األسماعيلية، بني سويف، األسكندرية، الجيزة

من متوسط إجمالي مساحة  %2.4، %2.7، %3.7، %4، %4.9، %4.9ألف فدان تمثل نحو  10، 11، 15

تقل فيها إجمالي المساحة محافظة  13بالجمهورية للمحافظات المذكورة على الترتيب، وتأتي بعد ذلك  البطاطس

شمال ، أسوان، كفر الشيخ، سوهاج، أسيوط، مطروح، دمياطألف فدان وهي  10عن  بالبطاطسالمزروعة 

ألف فدان تمثل نحو  18حوالي  بلغبإجمالي مساحة قنا ، األقصر، جنوب سيناء، الفيوم، القاهرة، بورسعيد، سيناء

 .المزروعة بالجمهورية في متوسط نفس الفترة البطاطسمن إجمالي مساحة  4.3%

  

 في محافظات الجمهورية بالبطاطسالمساحة المزروعة 

77.1%

14.4%

8.5%

أراضي قديمة أراضي جديدة أراضي حدودية

62.8%

18%1.2%

18%

الوجه البحري  مصر الوسطى مصر العليا خارج الوادى

توسط األهمية النسبية لمساحة البطاطس وفقا لالقليم في م
(2015-2017)الفترة 
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 (.2017-2015)في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة  البطاطساألهمية النسبية لمساحة 

  % ألف فدان المساحة

 من إجمالي

 الجمهورية 

 السنة

 المحافظة
2015 2016 2017 

 متوسط الفترة

(2015-2017) 

 17.8 73 70 66 82 البحــــــيرة 

 11.5 47 48 43 49 المنوفيــة

 10.0 41 42 36 45 الدقهليـــــة

 9.5 39 36 39 41 النوباريــةمنطقة 

 9.0 37 45 36 30 المنيــــا

 7.7 31.7 42 29 24 الوادى الجديد

 7.6 31 29 29 36 الغربيــــــة

 4.9 20 18 17 26 الجيـــزة

 4.9 20 17 22 21 األسكندرية

 4 16.7 14 14 22 بنى سويف

 3.7 15 14 13 18 اإلسماعيلية

 2.7 11 13 8 11 الشــرقية

 2.4 10 10 10 11 القليوبيــة

 4.3 17.6 17 15 21 *محافظات أخرى

 62.8 257.6 252 235.7 285 إجمالي محافظات الوجه البحري

 18.0 73.9 77 66.8 78 إجمالي محافظات مصر الوسطى

 1.2 5 4 4 6 إجمالي محافظات مصر العليا

 18 73.5 82 70.5 68 **إجمالى خارج الوادى

 77.1 316 319 288 342 إجمالي أراضي قديمة

 14.4 59 51 57.5 67 إجمالي أراضي جديدة

 8.5 35 45 31.5 28 ***إجمالي أراضي محافظات حدودية

 100 410 415 377 437 إجمالي الجمهورية

 ألف فدان. 10المنزرع بكل منها أقل من  البطاطسمساحة متوسط ة محافظ 13* 

 ** المحافظات الحدودية باإلضافة إلى منطقة النوبارية.

 * محافظات الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء.**

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي : المصدر

 أعداد متفرقة. –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 
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بالجمهورية بلغت  البطاطس( إلى أن متوسط إنتاجية فدان 2017-2015تشير البيانات في متوسط الفترة )

الوجه خارج الوادي، ، مصر العليامحافظات  البطاطسحيث حققت إنتاجية فدان  ،طن/فدان 11.31حوالي 

ووفقا لنوع األراضي  طن/فدان على الترتيب. 9.88، 11.2، 12.9 ،14.87 حوالي مصر الوسطىالبحري، 

، 12.43 حوالي األراضي القديمةأراضي المحافظات الحدودية،  في األراضي الجديدة، البطاطسبلغت إنتاجية 

 طن/فدان على الترتيب. 10.94، 11.21

سوهاج، الوادي الجديد، في محافظات  البطاطس( احتلت إنتاجية فدان 2017-2015وفي متوسط الفترة )

بإنتاجية بلغت حوالي  الثامنةإلى  تبة من األولالمرأسيوط الشرقية، اإلسماعيلية، كفر الشيخ، القليوبية، مطروح، 

فدان على الترتيب، ثم جاءت /طن 12.89، 13.71، 13.98، 14.22، 14.38، 14.6، 15.16، 16.98

، 12حوالي ب البطاطسلمحصول بإنتاجية بني سويف القاهرة، الغربية، اإلسكندرية، أسوان، محافظات  ابعده

ن مثيلتها عاقل  ةمحافظ13ـل البطاطسطن/فدان على الترتيب، ثم جاءت إنتاجية  11.34، 11.77، 11.93، 12

 طن. 8.4حوالي تلك المحافظات ل البطاطسفدان إنتاجية بلغت بالجمهورية حيث 
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 .(2017-2015)في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة  البطاطسإنتاجية فدان 

 الفرق عن طن/فدان اإلنتاجية

 إنتاجية الجمهورية

 بالطن

 السنة

 المحافظة
2015 2016 2017 

 متوسط الفترة

(2015-2017) 

5.67+ 16.98 17.13 17.17 16.63 سـوهاج  

3.85+ 15.16 14.94 14.86 15.67 الوادى الجديد  

3.30+ 14.60 14.50 13.68 15.62 مطـــروح  

3.08+ 14.38 14.33 14.41 14.40 كفر الشـيخ  

2.91+ 14.22 14.29 14.57 13.80 القليوبيــة  

2.67+ 13.98 14.41 13.69 13.82 الشــرقية  

2.41+ 13.71 13.58 13.81 13.75 اإلسماعيلية  

1.58+ 12.89 11.50 13.47 13.69 أســيوط  

0.69+ 12.00 0.00 18.00 18.00 أســـوان  

0.69+ 12.00 12.00 12.00 12.00 القاهـــرة  

0.62+ 11.93 12.64 11.69 11.45 الغربيــــــة  

0.46+ 11.77 12.48 11.93 10.90 األسكندرية  

0.03+ 11.34 11.92 11.21 10.88 بني سويف  

2.91- 8.40 8.41 7.04 9.75 *محافظات أخرى  

 0.11- 11.20 11.59 10.75 11.27 إجمالي محافظات الوجه البحري

 1.43- 9.88 10.49 9.62 9.53 إجمالي محافظات مصر الوسطى

 3.56+ 14.87 14.22 14.99 15.41 محافظات مصر العلياإجمالي 

 1.59+ 12.90 12.89 12.50 13.30 إجمالي محافظات خارج الوادي

 0.37- 10.94 11.37 10.48 10.97 أراضي قديمة

 1.12+ 12.43 12.75 12.01 12.52 أراضي جديدة

 0.10- 11.21 11.01 10.93 11.685 أراضي محافظات حدودية

 0.00 11.31 11.67 10.92 11.33 الجمهوريةإجمالي 

 طن. 11.31إنتاجية الفدان بكل منها أقل من  ةمحافظ 13* 

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 أعداد متفرقة. –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 

مليون طن في متوسط الفترة  4.636بالجمهورية بلغ حوالي  البطاطساج تشير البيانات إلى أن إجمالي إنت

 %62.3نحو  يمثلمليون طن  2.887إنتاج محافظات الوجه البحري حوالي إجمالي بلغ ( حيث 2015-2017)

، 947.8مصر العليا حوالي ومصر الوسطى وخارج الوادي هورية، وبلغ إنتاج محافظات ممن إجمالي إنتاج الج

ب، على الترتي هوريةممن إجمالي إنتاج الج %1.5، %15.8، %20.4طن يمثل نحو ألف  69.7، 731.7

يأتي من األراضي  البطاطسمن اإلنتاج الكلي من  %11.2، %14.3، %74.5نحو وفقا لنوع األراضي فإن و

 القديمة واألراضي الجديدة واراضي المحافظات الحدودية على الترتيب في متوسط نفس الفترة.

 

 في محافظات الجمهورية إنتاج البطاطس
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في متوسط  ملألقليوفقا  البطاطساألهمية النسبية إلنتاج 

 (2017-2015الفترة )

  

، الدقهلية ،الوادي الجديد ،البحيرةمحافظات  ت( تصدر2017-2015متوسط الفترة )في تشير بيانات و

هذا  حيث بلغ البطاطسمحافظات الجمهورية من حيث إجمالي إنتاج المنيا ، الغربية منطقة النوبارية، ،المنوفية

، %9.4، %10.2، %17.7مثل نحو يطن ألف  336، 374، 427، 428، 438، 475، 819األنتاج حوالي 

محافظات على الترتيب، ثم للجمهورية لل البطاطسإنتاج من متوسط إجمالي  7.2%، 8.1%، 9.2%، 9.2%

 القليوبية، الشرقية، بني سويف ،اإلسماعلية، الجيزة، األسكندريةيأتي بعد هذه المحافظات كل من محافظات 

، %4.5، %4.6، %5مثل نحو يطن ألف  146، 152، 184، 207، 212، 234بلغ حوالي إنتاج بمتوسط 

جمهورية للمحافظات المذكورة على الترتيب، وتأتي لل البطاطسإنتاج من متوسط إجمالي  3.2%، 3.3%، 4%

، أسيوط، سوهاج، مطروح، دمياطوهي طن ألف  70عن  البطاطسإنتاج محافظة تقل فيها إجمالي  13بعد ذلك 

بلغ حوالي إنتاج ، جنوب سيناء بإجمالي قنا، االقصر، الفيوم، القاهرة، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، كفر الشيخ

 .جمهورية في متوسط نفس الفترةلل البطاطسإنتاج من إجمالي  %4.4مثل نحو يطن ألف  203

62.3%

15.8%
1.5%

20.4%

الوجه البحري  مصر الوسطى مصر العليا خارج الوادي

75.8%

15.1%

9.1%

أراضي قديمة اراضي جديدة اراضي محافظات حدودية

في األهمية النسبية إلنتاج البطاطس وفقا لنوع األراضي
(2015-2017)متوسط الفترة 

203.33

146.22

152.4

184.4

207

211.6

233.7

335.6

374.3

427.45

428.34

437.54

475.2
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 (.2017-2015الفترة ) األهمية النسبية إلنتاج البطاطس في محافظات الجمهورية لمتوسط

 % ألف طن اإلنتاج

  من إجمالي

 الجمهورية

 السنة

 المحافظة
2015 2016 2017 

 متوسط الفترة

(2015-2017) 

 17.7 819.22 793 706 959 البحــــــيرة 

 10.2 475.2 621 427 377 الوادى الجديد

 9.4 437.54 465 377 471 الدقهليـــــة

 9.2 428.34 475 341 469 المنوفيــة

 9.2 427.45 382 419 481 النوباريــةمنطقة 

 8.1 374.3 366 341 416 الغربيــــــة

 7.2 335.6 448 309 251 المنيــــا

 5.0 233.7 209 263 229 األسكندرية

 4.6 211.6 198 179 258 الجيـــزة

 4.5 207 189 179 253 اإلسماعيلية

 4.0 184.4 163 156 234 بنى سويف

 3.3 152.4 184 114 159 الشــرقية

 3.2 146.22 144 141 153 القليوبيــة

 4.4 203.33 204 161 245 *محافظات أخرى

 62.3 2887.1 2915.3 2534 3212 إجمالي محافظات الوجه البحري

 15.8 731.7 809.2 643 743 إجمالي محافظات مصر الوسطى

 1.5 69.7 62.2 55 92 إجمالي محافظات مصر العليا

 20.4 947.8 1054.3 881 908 إجمالي محافظات خارج الوادي

 74.5 3453.3 3608 3018.5 3733.5 إجمالي أراضي قديمة

 14.3 662.7 561 632.5 794.5 إجمالي أراضي جديدة

 11.2 520.3 672 462 427 إجمالي أراضي محافظات حدودية

 100 4636.3 4841 4113 4955 إجمالي الجمهورية

 ألف طن. 70محافظة إنتاج البطاطس بكل منها أقل من  13* 

 نشرة –القتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المركزية ل-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 أعداد متفرقة. –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الصيفية" 
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 البطاطسأصنــاف إنتاج 

أصناف مستوردة وأصناف كسر  تنقسم إلي نوعين هماالشتوية تشير البيانات اإلحصائية أن األصناف بالعروة 
 ،"كارا" ،"أسبونتا" و"دايمونت"يمكن تحديد منها  صنف مستوردة 14أكثر من  وهناك، ("اسبونتا")صنف  محلي

باإلضافة  ،"سيالنى""، فلورا"هرمز"، " "،جيالتيكا"أجريا"، "برما"، " ،"مونديال"، "برن ""نيقوال"، ، "دراجا"، "ليدي روزيتا"
ألف  229مساحة المزروعة من األصناف المستوردة حوالي حيث بلغ إجمالي إلي أصناف أخري لم يذكر اسمها، 

ألف  238 الشتوية والتي بلغت حواليمن إجمالي مساحة أصناف البطاطس العروة  %96.2فدان يمثل نحو 
من إجمالي مساحة  %3.8يمثل نحو فدان  آالف 9مساحة أصناف كسر محلي حوالي إجمالي ، في حين بلغ فدان

البطاطس أصناف إنتاج وبلغ إجمالي  .(2017-2015متوسط الفترة )أصناف البطاطس العروة الشتوية في 
إنتاج من  %96.9( منها نحو 2017-2015متوسط الفترة )في مليون طن  2.633حوالي الشتوية عروة لل
إنتاجية إلى أن وقد أشارت البيانات األحصائية  أصناف كسر محلي.من إنتاج  %3.1ونحو  ،ألصناف المستوردةا

ألصناف المستوردة واألصناف كسر ا، حيث تبين أن إنتاجية تفوق إنتاجية أصناف كسر محليأصناف المستوردة 
 .(2017-2015في متوسط الفترة ) علي الترتيب فدان/طن 9.13، 11.15لي حوابلغت محلي 

 .(2017-2015)متوسط الفترة في للعروة الشتوية إجمالي المساحة المزروعة بأصناف البطاطس 
 ألف فدان الصنف

من  %

  إجمالي 

 35.0 83.2 اسبونتا
 16.2 38.5 دايمونت

 8.8 21 كارا
 6.7 16 ليدي روزيتا

 3.8 9 دراجا
 3.4 8 نيقوال
 3.1 7.4 برن

 1.7 4 مونديال
 1.7 4 أجريا
 1.3 3.1 برما

 0.6 1.5 جيالتيكا
 0.6 1.5 هرمز
 0.4 1 فلورا

 0.3 0.8 سيالنى
 12.6 30 أخرىأصناف 

 96.2 229 إجمالي األصناف المستوردة
 3.8 9 (اسبونتاكسر محلي )

 100 238 إجمالي االصناف

 نشرة –القتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المركزية ل-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 أعداد متفرقة. –" الخضراالقتصاد الزراعي "

"أســـــبونتا" كما تبين من األهمية النســـــبية لمســـــاحة أهم األصـــــناف المســـــتوردة للبطاطس إلي اســـــتحوا  صـــــنفي 
من إلجمالي المســـاحة المزروعة باصـــناف البطاطس للعروة الشـــتوية في متوســـط  %51.2و"دايمونت" علي نحو 

ألف  38.5ألف فدان لصنف "أسبونتا"، وحوالي  83.2(، حيث بلغت هذه المساحة حوالي 2017-2015الفترة )
زروعة من صــــــنفي "كارا"، "ليدي روزيتا" فدان لصــــــنف "دايمونت"، يليهم من حيث األهمية النســــــبية المســــــاحة الم

على  من إجمالي المســــــــاحة المزروعة باصــــــــناف البطاطس للعروة الشــــــــتوية %6.7،  %8.8بنســــــــبة بلغت نحو 

 البطاطس العروة الشتويةأصناف إنتاج 

35%

16.2%

8.8%

6.7%

12.6%

اسبونتا دايمونت كارا ليدي روزيتا
دراجا نيقوال برن  مونديال
أجريا برما جيالتيكا هرمز
فلورا سيالنى أصناف أخرى  كسر محلي
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من إجمالي اإلنتاج  %54، كما تبين ايضًا أن إجمالي اإلنتاج من صنفي "أسبونتا" و"دايمونت" مثل نحو الترتيب
ألف طن  425، 995(، حيث بلغ إنتاج حوالي 2017-2015الفترة ) العروة الشــــــــــــتوية للبطاطس في متوســــــــــــط

لصــنف "أســبونتا" و"دايمونت" على الترتيب. وتراوحت إنتاجية الفدان ألصــناف البطاطس المســتوردة بين حد أدنى 
طن لصــــــنف "برما" في متوســــــط للفترة  12.01"، وحد اعلى بلغ حوالي جيالتيكا طن لصــــــنف " 8.91بلغ حوالي 

(2015-2017.) 
 .(2017-2015)متوسط الفترة في للعروة الشتوية أصناف البطاطس إنتاج إجمالي 

 طنألف  الصنف
من  %

  إجمالي 

 37.8 995 اسبونتا
 16.2 425.4 دايمونت

 9.2 242 كارا
 6 159.7 ليدي روزيتا

 3.3 86.4 دراجا
 3.5 91 نيقوال
 2.7 71.5 برن

 2.2 57 مونديال
 1.3 35 أجريا
 1.4 38 برما

 0.5 13 جيالتيكا
 0.5 14 هرمز
 0.4 10 فلورا

 0.3 8 سيالنى
 11.6 306 أخرىأصناف 

 96.9 2552 إجمالي األصناف المستوردة
 3.1 81 (اسبونتاكسر محلي )

 100 2633 إجمالي االصناف

 .(2017-2015)متوسط الفترة في للعروة الشتوية أصناف البطاطس إنتاجية فدان 

 طن/فدان الصنف
الفرق عن 

 إلجماليا

 

 0.94+ 12.01 برما

 0.88+ 11.95 اسبونتا

 0.56+ 11.64 مونديال

 0.43+ 11.50 كارا

 0.29+ 11.36 نيقوال

 0.02- 11.06 دايمونت

 0.82- 10.26 فلورا

 0.89- 10.18 ليدي روزيتا

 1.16- 9.91 دراجا

 1.20- 9.88 سيالنى

 1.37- 9.70 برن

 1.42- 9.66 هرمز

 2.12- 8.95 أجريا

 2.17- 8.91 جيالتيكا

70.7- 10.31 أخرىأصناف   

39.1 (اسبونتاكسر محلي )  -951.  

 0.000 11.07 إجمالي االصناف

 نشرة –القتصاد الزراعي واإلحصاءالمركزية لاإلدارة -قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 أعداد متفرقة. –" الخضراالقتصاد الزراعي "

37.8%

16.2%

9.2%

11.6%

3.1%

اسبونتا دايمونت كارا ليدي روزيتا
دراجا نيقوال برن  مونديال
أجريا برما جيالتيكا هرمز
فلورا سيالنى أصناف أخرى  اسبونتا

12.01

11.95

11.64

11.50

11.36

11.06

10.26

10.18

9.91

9.88

9.70

9.66

8.95

8.91

10.31

9.13

11.07

5 6 7 8 9 10 11 12 13

برما

اسبونتا

مونديال

كارا

نيقوال

دايمونت

فلورا

ليدي روزيتا

دراجا

سيالنى

برن

هرمز

أجريا

جيالتيكا

األصناف المستوردة

(اسبونتا )كسر محلي 

إجمالي األصناف

فدان/طن



 2019يونية-لبطاطسحملصول ااملوقف احلايل 

- 16 - 

صــــــــناف من األ الصــــــــيفيةأن األصــــــــناف بالعروة ( 2017-2015خالل الفترة )تشــــــــير البيانات اإلحصــــــــائية 
 "برمـا"،"دراجـا"، "كـارا"،  "هرمز"، "مونـديـال"، "ليـدي روزيتـا"، "برن"،  مســــــــــــــتوردة وهي "أســــــــــــــبونتـا" و"دايمونـت"،ال
، وتوقف زراعة "، باإلضــــــــافة إلي أصــــــــناف أخري لم يذكر اســــــــمهافلورا"، "ألموندو"  "أرن"،"نيقوال"،   "،ســــــــيالنى"

الموسم الصيفي " في فلورا" و"ألموندو، بينما بدء زراعة صنفي "2015صنفين "نيقوال" و"أرن" في الموسم الصيفي 
ثم توقف زراعتهمــا وبــدء في زراعــة  ألف فــدان على الترتيــب 1.515، 1.562بمســــــــــــــــاحــة بلغــت حوالي  2016

في حين توقف ، ألف فدان 2.725، 4.583بمســـــــاحة بلغت حوالي  2017" في عام بمبا "  و"جالتيكا صـــــــنفي "
كما تبين من األهمية النســـبية لمســـاحة أهم األصـــناف . 2016في الموســـم الصـــيفي أصـــناف كســـر محلي زراعة 

من إلجمالي  %61.4علي نحو و"هرمز"  "و"دايمونتو"كارا" "أسبونتا" أصناف المستوردة للبطاطس إلي استحوا  
-2015في متوسط الفترة )ألف فدان  129البالغة حوالي الصيفية المساحة المزروعة باصناف البطاطس للعروة 

، ، "دايمونت"، "كارا"ألف فدان لصنف "أسبونتا" 10، 17، 18.3، 34هذه المساحة حوالي  (، حيث بلغت2017
أصـــناف "مونديال"، "ليدي روزيتا"، يليهم من حيث األهمية النســـبية المســـاحة المزروعة من  "هرمز" على الترتيب،

من  %1.8، %2.3، %2.6، %3.4، %4،  %4.7بنســــــــــــــبة بلغت نحو  "ســــــــــــــيالنى ""دراجا"، "برما"، "برن"، 
، كما تبين ايضــًا أن إجمالي اإلنتاج الصــيفية على الترتيبإجمالي المســاحة المزروعة باصــناف البطاطس للعروة 

للبطاطس  الصــيفيةمن إجمالي اإلنتاج العروة  %63مثل نحو  أســبونتا"، "دايمونت"، "كارا"، "هرمز"  افصــنأمن 
أصــــــــــــناف ألهم (. وتراوحت إنتاجية الفدان 2017-2015)في متوســــــــــــط الفترة مليون طن  1.598البالغ حوالي 

طن  15.85"، وحد اعلى بلغ حوالي برماطن لصــــــــــــــنف " 9.37البطاطس المســــــــــــــتوردة بين حد أدنى بلغ حوالي 
 (.2017-2015لفترة )ا" في متوسط بمبا لصنف "

 .(2017-2015)متوسط الفترة في  الصيفيةللعروة إجمالي المساحة المزروعة بأصناف البطاطس 
 ألف فدان الصنف

من  %

 إجمالي 
 

 26.4 34 اسبونتا

 14.2 18.3 كارا

 13 17 دايمونت

 7.8 10 هرمز

 4.7 6 مونديال

 4 5 ليدي روزيتا

 3.4 4.4 برن

 2.6 3.4 برما

 2.3 3 دراجا

 1.8 2.3 سيالنى

 19.8 25.6 أخرىأصناف 

 100 129 إجمالي االصناف

 نشرة –القتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المركزية ل-قطاع الشئون االقتصادية –جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي : المصدر

 أعداد متفرقة. –" الخضراالقتصاد الزراعي "

  

26.4%

14.2%

13.2%

7.8%

4.
7%

19.8%

اسبونتا
كارا
دايمونت
هرمز
مونديال
ليدي روزيتا
برن 
برما
دراجا
سيالنى

 البطاطس العروة الصيفيةأصناف إنتاج 
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 .(2017-2015)متوسط الفترة في  الصيفيةللعروة أصناف البطاطس إنتاج إجمالي 
 طنألف  الصنف

من  %

 إجمالي 
 

 27.5 439 اسبونتا 

 15.0 239.3 كارا

 12.9 206.8 دايمونت

 7.6 121.4 هرمز
 4.7 74.5 مونديال

 3.4 54.3 برن
 3.3 52.8 ليدي روزيتا

 2 33.4 دراجا
 2 31.9 برما

 1.8 28.6 سيالنى
 19.8 316 أخرىأصناف 

 100 1598 إجمالي االصناف

 نشرة –القتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المركزية ل-قطاع الشئون االقتصادية –وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي : جمعت المصدر

 أعداد متفرقة. –" الخضراالقتصاد الزراعي "

 .(2017-2015)متوسط الفترة في  الصيفيةللعروة أصناف البطاطس إنتاجية فدان 

 طن/فدان الصنف
الفرق عن 

 المتوسط

 

3.46+ 15.85 بمبا  

0.72+ 13.11 كارا  

0.64+ 13.03 جالتيكا  

0.54+ 12.93 اسبونتا   

0.50+ 12.89 فلورا  

0.23+ 12.62 ألموندو  

0.08+ 12.47 مونديال  

0.03- 12.36 برن  

0.03- 12.36 هرمز  

0.11- 12.28 سيالنى  

0.19- 12.20 دايمونت  

1.77- 10.62 دراجا  

1.90- 10.49 روزيتاليدي   

3.02- 9.37 برما  

0.25- 12.14 أخرىأصناف   

 0 12.39 االصنافمتوسط إنتاجية 
 نشرة –القتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المركزية ل-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 أعداد متفرقة. –" الخضراالقتصاد الزراعي "

من األصناف المستوردة  النيلية( أن األصناف بالعروة 2017-2015تشير البيانات اإلحصائية خالل الفترة )
"، ليدى فيرا""، أريزونا، "سنيورا"، ""ليدي بلفورد"ليدي روزيتا"، " ،"أسبونتا""، أسـكنت""برما"، "كارا"، "دايمونت"، وهي 

واالصناف " و"أرن" أرمادا"، باإلضافة إلي أصناف أخري لم يذكر اسمها، وتوقف زراعة صنفين "ليدى فيرا"، "أنوفا"
 الموسم بمساحة بلغت حواليهذا في " أنوفا"، "ليدى فيرا"، بينما بدء زراعة صنفي 2016الموسم النيلي في المحلية 

27.5%

15%

12.9%

7.6%5%
19.8%

اسبونتا 
كارا
دايمونت
هرمز
مونديال
برن 
اليدي روزيت
دراجا
برما
سيالنى
أصناف أخرى 
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 البطاطس العروة النيليةأصناف إنتاج 
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تبين من األهمية النسبية لمساحة أهم األصناف و . 2017في عام  ألف فدان على الترتيب 1.226 ،1.490
علي نحو ألف فدان  14.1والبالغة حوالي  "برما"المساحة المزروعة بصنف المستوردة للبطاطس إلي استحوا  

ألف فدان في  43البالغة حوالي  النيليةمن إلجمالي المساحة المزروعة باصناف البطاطس للعروة  32.8%
"كارا"، "دايمونت"، من حيث األهمية النسبية المساحة المزروعة من أصناف  ويليه(، 2017-2015متوسط الفترة )

، %7.9، %8،  %9.8بنسبة بلغت نحو  "أريزونا، "سنيورا"، ""ليدي بلفورد"، "أسبونتا"، "ليدي روزيتا"، "أسـكنت"
على النيلية من إجمالي المساحة المزروعة باصناف البطاطس للعروة  2.8%، 2.8%، 7%، 7.2%، 7.7%

مثل نحو "، "أسبونتا" أسـكنت"كارا"، "دايمونت"، "، "برما"الترتيب، كما تبين ايضًا أن إجمالي اإلنتاج من أصناف 
-2015طن في متوسط الفترة )ألف  405للبطاطس البالغ حوالي النيلية من إجمالي اإلنتاج العروة  67%

"، بلينى طن لصنف " 7(. وتراوحت إنتاجية الفدان ألصناف البطاطس المستوردة بين حد أدنى بلغ حوالي 2017
 (.2017-2015" في متوسط الفترة )أرن  طن لصنف " 13.04وحد اعلى بلغ حوالي 

 .(2017-2015)متوسط الفترة في النيلية للعروة إجمالي المساحة المزروعة بأصناف البطاطس 
 ألف فدان الصنف

من  %

 إجمالي 
 

 32.8 14.1 برما

 9.8 4.2 كــارا

 8 3.5 دايمونت

 7.9 3.4 أسـكنت

 7.7 3.3 اسبونتا

 7.2 3.1 ليدي روزيتا

 7.0 3 ليدي بلفورد

 2.8 1.2 سنيورا

 2.8 1.2 أريزونا

 14.0 6 أخرىأصناف 

 100 43 إجمالي االصناف

 نشرة –القتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المركزية ل-قطاع الشئون االقتصادية –من وزارة الزراعة واستصالح األراضي : جمعت وحسبت المصدر

 أعداد متفرقة. –" الخضراالقتصاد الزراعي "

 .(2017-2015)متوسط الفترة في  النيليةللعروة أصناف البطاطس إنتاج إجمالي 
 طنألف  الصنف

من  %

 إجمالي 
 

 33 135.1 برما

 9.2 37.4 كــارا

 8.8 35.8 دايمونت

 8.5 34.3 اسبونتا

 7.5 30.2 أسـكنت
 7 27.2 ليدي بلفورد
 6 25.1 ليدي روزيتا

 3 11 سنيورا
 2.6 10.7 أريزونا
 14.4 58.5 أخرىأصناف 

 100 405.3 إجمالي االصناف

 نشرة –القتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المركزية ل-قطاع الشئون االقتصادية –األراضي : جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح المصدر

 أعداد متفرقة. –" الخضراالقتصاد الزراعي "
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 .(2017-2015)متوسط الفترة في  النيليةللعروة أصناف البطاطس إنتاجية فدان 

 طن/فدان الصنف
الفرق عن 

 اإلجمالي

 

3.62+ 13.04 أرن  

2.57+ 12.00 ليدى فيرا  

1.01+ 10.43 اسبونتا  

0.93+ 10.35 دايمونت  

0.51+ 9.93 أنوفا  

0.16+ 9.58 برما  

 0.00 9.43 ليدي بلفورد

0.02- 9.41 سنيورا  

0.32- 9.11 أريزونا  

0.42- 9.01 أسـكنت  

0.46- 8.96 كــارا  

1.42- 8.01 أرمادا  

1.42- 8.00 ليدي روزيتا  

2.43- 7.00 بلينى  

0.41- 9.02 أخرىأصناف   

 0 9.43 إجمالي االصناف
 نشرة –القتصاد الزراعي واإلحصاءاإلدارة المركزية ل-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 أعداد متفرقة. –" الخضراالقتصاد الزراعي "

 البطاطسوتكاليف إنتاج الفدان وأرحبيه فدان السعر املزرعي 

للعروتين الصيفية والنيلية، نظرا  وتكاليف إنتاج الفدان وأربحيه فدان البطاطسيتناول هذا الجزء السعر المزرعي 

 لعدم توافر البيانات الخاصة بالعروة الشتوية.

 ةالصيفيالعروتين في  لبطاطسلالسعر المزرعي بشكل تدريجي متوسط زيادة تشير البيانات اإلحصائية إلى 

، 1182من حوالي  ةوالنيلي ةالصيفيللعروتين  بطاطس طنسعر زاد (، حيث 2017-2013خالل الفترة ) ةوالنيلي

عن  %46.8، %69.7بزيادة نحو  2017عام في جنيه  1927، 2006إلى حوالي  2013 جنيه عام 1313

 على الترتيب.  2013مثيله في عام 

 (.2017-2013 ) خالل الفترةللبطاطس السعر المزرعي 

 السنة
 يةالصيفالعروة بطاطس 

 (طن)جنيه/

 يةالنيلالعروة بطاطس 

 (طن)جنيه/

2013 1182 1313 

2014 1193 1331 

2015 1185 1361 

2016 1414 1829 

7201 2006 1927 

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي : المصدر

 أعداد متفرقة. –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 

 للبطاطس السعر المزرعي
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 :ةالصيفيالعروة  بطاطسأوال: 

 على مستوى الجمهورية زاد ةالصيفيالعروة  بطاطستكاليف فدان إجمالي توضح البيانات اإلحصائية أن و

بنسبة زيادة بلغت نحو  2017جنيه في عام ألف  20.8إلى حوالي  2013ألف جنيه في عام  11من حوالي 

 البطاطس)إجمالي تكاليف إنتاج فدان المتغيرة  ةيالصيفالعروة  بطاطسإنتاج إجمالي تكاليف  حيث زاد، 89.3%

بنسبة زيادة  2017ألف جنيه في عام  17.6إلى حوالي  2013الف جنيه في عام  9.5من حوالي بدون إيجار( 

العمالة البشرية البلدي ووالسماد الخدمة اآللية زيادة في بنود مستلزمات اإلنتاج الوكانت أكثر ، %85.1بلغت نحو 

على الترتيب، ومن حيث العمليات الزراعية  %111 ،%177 ،%294بنحو  2017إلى عام  2013من عام زاد 

 البطاطستكاليف إنتاج فدان قيمة زيادة في اجراءها الخدمة اآللية حققت أعلى العمليات التي تعتمد على كانت بنود 

 2013من عام دت والتي زاتحضير األرض للزراعة وخدمة المحصول ووالري الجمع حيث تمثلت في عمليات 

العروة  بطاطسعلى الترتيب، كما زاد إيجار فدان  %105، %130، %149، %232نحو ب 2017إلى عام 

بنسبة زيادة  2017ألف جنيه في عام  3.173إلى حوالي  2017ألف جنيه في عام  1.466من حوالي  ةالصيفي

 .%116بلغت نحو 

 البطاطستكاليف إنتاج فدان 
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الصيفي  البطاطس( بلغ إجمالي تكاليف اإلنتاج المتغيرة وإيجار فدان 2017-2015وفي متوسط الفترة )

العروة  بطاطسمن إجمالي تكاليف إنتاج فدان  %16.1، %83.9الف جنيه مثل نحو  2.5، 12.8حوالي 

الصيفي  البطاطسألف جنيه على الترتيب، ومثلت أهم بنود تكاليف إنتاج فدان  15.3الصيفية البالغ حوالي 

من إجمالي قيمة تكاليف مستلزمات اإلنتاج  %43.3ثمن التقاوي والذي مثل نحو لمستلزمات اإلنتاج المتغيرة 

من  %40، ومثل إجمالي قيمة العمالة البشرية والسماد الكيماوي وخدمة اآلالت نحو لفدان البطاطس الصيفي

 البطاطسمثلت أهم بنود تكاليف إنتاج فدان و، الصيفي البطاطستكاليف مستلزمات اإلنتاج لفدان قيمة إجمالي 

من إجمالي قيمة تكاليف العمليات  %47.2التقاوي والزراعة حيث مثلت نحو للعمليات الزراعية  المتغيرة

الجمع ونقاومة اآلفات والمصاريف األخرى كل من التسميد وومثلت قيمة  ،الزراعية لفدان البطاطس الصيفية

 .الصيفية البطاطسليف العمليات الزراعية لفدان تكاقيمة من إجمالي  %37نحو 

 (2017-2015)بالجنيه خالل الفترة الصيفي  البطاطسفدان وإيجار تكاليف إنتاج 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة
 متوسط الفترة

 (2015-2017) 
 % من اإلجمالي جنيه بنود التكاليف

 16.8 2574 3612 2232 1874 1881 1711 عمالة بشرية 

 0.3 45 0 124 12 65 69 خدمة حيوانية

 8 1212 2169 890 577 540 551 خدمة آلية

 36.3 5545 7103 5066 4467 4447 4545 ثمن تقاوى

 4.2 644 1007 506 420 390 364 ثمن سماد بلدى

 8.7 1333 1739 1158 1102 1170 1210 ثمن سماد كيماوى

 2.6 401 545 360 299 300 287 ثمن مبيدات

 7 1058 1456 930 788 791 786 مصاريف أخـرى

 83.9 12812 17631 11266 9539 9584 9523 جملة تكاليف مستلزمات اإلنتاج

 3.4 520 718 469 372 368 351 تحضير األرض للزراعة

 39.6 6048 7903 5484 4757 4766 4841 التقــاوى والزراعـة

 4.0 616 888 562 398 365 356 الـــــرى

 15 2283 3237 1900 1712 1723 1706 التســميد

 3.7 565 852 459 385 399 371 خدمة المحصول

 4.4 671 904 619 490 515 491 مقاومة اآلفـات

 4.8 732 1273 517 406 400 384 الجمع

 2.1 319 400 326 231 257 237 نقل المحصول

 6.9 1058 1456 930 788 791 786 مصاريف أخـرى

 83.9 12812 17631 11266 9539 9584 9523 جملة تكاليف العمليات الزراعية

 83.9 12812 17631 11266 9539 9584 9523 إجمالي التكاليف المتغيرة

 16.1 2465 3173 2673 1549 1469 1466 اإليجار

 100 15277 20804 13939 11088 11053 10989 المجموع الكلي للتكاليف

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي لمصدر

 أعداد متفرقة. –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 
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 النيلي: البطاطسثانيا: 

على مستوى الجمهورية زاد من  ةالنيليالعروة  بطاطسوتوضح البيانات اإلحصائية أن إجمالي تكاليف فدان 

بنسبة زيادة بلغت نحو  2017ألف جنيه في عام  11.827إلى حوالي  2013ألف جنيه في عام  8.610حوالي 

 2013الف جنيه في عام  7.390المتغيرة من حوالي  النيلي البطاطس، حيث زاد إجمالي تكاليف إنتاج 37.4%

، وكانت أكثر الزيادة في بنود %33.4بنسبة زيادة بلغت نحو  2017عام  ألف جنيه في 9.861إلى حوالي 

 2017إلى عام  2013حيث زاد من عام اآللية  والتقاوي والخدمةالسماد بلدي قيمة كل من مستلزمات اإلنتاج 

على الترتيب، ومن حيث العمليات الزراعية حققت أعلى زيادة في قيمة تكاليف  %74، %76.7، %84بنحو 

من عام التي زادت التقــاوى والزراعـة  ،تحضير األرض للزراعةنقل المحصول، النيلي  البطاطسإنتاج فدان 

العروة  بطاطسإيجار فدان قيمة وزادت على الترتيب،  %65.3، %88، %103بنحو  2017إلى عام  2013

بنسبة زيادة  2017ألف جنيه في عام  1.966إلى حوالي  2013ألف جنيه في عام  1.220من حوالي  ةالنيلي

 .%61بلغت نحو 
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 (2017-2015النيلي بالجنيه خالل الفترة ) البطاطستكاليف إنتاج وإيجار فدان 

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة
 متوسط الفترة 

(2015-2017) 
 % من اإلجمالي جنيه بنود التكاليف

 23.85 2173 3165 1782 1571 1314 2560 عمالة بشرية 

 0.01 1 0 0 1 2 11 خدمة حيوانية

 8 728 1112 588 483 637 639 خدمة آلية

 27.7 2524 3174 2806 1592 1564 1796 ثمن تقاوى

 1.7 159 252 130 96 103 137 ثمن سماد بلدى

 10.8 985 1154 959 842 853 1451 ثمن سماد كيماوى

 2.44 222 190 253 224 185 186 ثمن مبيدات

 6.3 573 814 521 385 373 610 مصاريف أخـرى

 80.8 7365 9861 7039 5194 5031 7390 جملة تكاليف مستلزمات اإلنتاج

 5 452 619 395 341 333 329 تحضير األرض للزراعة

 30.86 2812 3645 3006 1786 1742 2205 التقــاوى والزراعـة

 6 547 742 453 446 395 503 الـــــرى

 14.66 1336 1731 1273 1003 1045 1715 التســميد

 4.4 405 566 334 314 302 734 خدمة المحصول

 4.58 417 507 379 364 369 550 مقاومة اآلفـات

 6.0 548 840 431 374 305 548 الجمع

 3.0 275 397 247 181 167 196 نقل المحصول

 6.3 573 814 521 385 373 610 مصاريف أخـرى

 80.8 7365 9861 7039 5194 5031 7390 جملة تكاليف العمليات الزراعية

 80.8 7365 9861 7039 5194 5031 7390 إجمالي التكاليف المتغيرة

 19.2 1747 1966 1955 1319 1216 1220 اإليجار

 100 9112 11827 8994 6513 6247 8610 المجموع الكلي للتكاليف

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي لمصدر

 أعداد متفرقة. –" الصيفية االقتصاد الزراعي "المحاصيل
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( بلغ إجمالي تكاليف اإلنتاج المتغيرة وإيجار فدان البطاطس النيلي حوالي 2017-2015وفي متوسط الفترة )

البالغ  من إجمالي تكاليف إنتاج فدان البطاطس النيلية %19.2، %80.8الف جنيه مثل نحو  1.747، 7.365

مستلزمات ألف جنيه على الترتيب، ومثلت أهم بنود تكاليف إنتاج فدان البطاطس النيلي المتغيرة ل 9.112حوالي 

قيمة أجور العمالة البشرية وثمن السماد الكيماوي التي مثل إجمالي  قيمتهم نحو ثمن التقاوي واإلنتاج كال من 

من إجمالي قيمة تكاليف مستلزمات اإلنتاج لفدان البطاطس النيلي، بينما مثلت أهم بنود تكاليف إنتاج  77.1%

نحو  االتسميد والتي مثل إجمالي قيمتهموالتقــاوى والزراعـة للعمليات الزراعية كل من  فدان البطاطس المتغيرة

 .من إجمالي قيمة تكاليف العمليات الزراعية لفدان البطاطس النيلية 56.3%
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 الصيفي: البطاطسأوال: 

كل  لزيادة، وكنتيجة الفدان وإنتاجية وتكاليفمحصول للسعار المزرعية األأربحية الفدان بكل من تتأثر 

الصيفي  البطاطسالكلي لفدان  االيرادزاد ( 2017-2013خالل الفترة )الصيفي  البطاطس طنسعر من إنتاجية و

بنسبة زيادة  2017ألف جنيه في عام  25.408إلى حوالي  2013جنيه في عام  فأل 14.360من حوالي  

من الصيفي  البطاطسصافي عائد فدان زيادة مما انعكس ذلك في ، 2013 في عام عن مثيله %77بلغت نحو 

بلغت نحو زيادة نسبة ب 2017عام  ف جنيهأل 4.604إلى حوالي  2013عام في جنيه ف أل 3.371 حوالي

37%. 

 (2017–2013على مستوى الجمهورية خالل الفترة ) ةالصيفيالعروة  بطاطسوصافي عائد فدان والتكاليف اإليراد إجمالي 

6201 2015 2014 2013 السنة البيان  7201  

 12.67 12.02 12.23 12.07 12.15 )طن/فدان( اإلنتاجية

 2006 1414 1185 1193 1182 (طن)جنيه/  السعر المز رعي 

 25408 17002 14488 14402 14360 )جنيه/فدان(جملة اإليراد       

 17631 11266 9539 9584 9523 إجمالي التكاليف المتغيرة

 3173 2673 1549 1469 1466 اإليجار

 20804 13939 11088 11053 10989 )جنيه/فدان(إجمالي التكاليف 

 4604 3063 3400 3349 3371 )جنيه/فدان(صافي العائد     

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي لمصدر

 أعداد متفرقة. –" الصيفيةاالقتصاد الزراعي "المحاصيل 

 النيلي: البطاطسثانيا: 

زاد االيراد الكلي  (2017-2013النيلي خالل الفترة ) البطاطسوإنتاجية فدان  طنسعر  لزيادةكنتيجة 

ألف جنيه في عام  19.522إلى حوالي  2013ألف جنيه في عام  12.244النيلي من حوالي   البطاطسلفدان 

صافي عائد فدان زيادة ، مما انعكس ذلك في 2013عن مثيله في عام  %59.4بنسبة زيادة بلغت نحو  2017
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(2017-2013)إجمالي اإليراد وإجمالي التكاليف وصافي عائد فدان بطاطس العروة الصيفية خالل الفترة 

 البطاطسفدان إجمالي إيراد وصافي عائد 
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بنسبة  2017ألف جنيه عام  7.695إلى حوالي  2013ألف جنيه في عام  3.634ي من حوالالنيلي  البطاطس

 .%112بلغت نحو  زيادة 

 (2017–2013على مستوى الجمهورية خالل الفترة ) ةالنيليالعروة  بطاطسإجمالي اإليراد والتكاليف وصافي عائد فدان 

6201 2015 2014 2013 السنة البيان  7201  

 10.13 9.04 8.90 9.48 9.33 )طن/فدان( اإلنتاجية

 1927 1829 1361 1331 1313 (طن)جنيه/  السعر المز رعي 

 19522 16541 12117 12614 12244 )جنيه/فدان(جملة اإليراد       

 9861 7039 5194 5031 7390 إجمالي التكاليف المتغيرة

 1966 1955 1319 1216 1220 اإليجار

 11827 8994 6513 6247 8610 )جنيه/فدان(إجمالي التكاليف 

 7695 7547 5604 6367 3634 )جنيه/فدان(صافي العائد     

نشرة  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي لمصدر

 متفرقة.أعداد  –االقتصاد الزراعي "المحاصيل الصيفية" 
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 للسوق العاملي للبطاطساملوقف احلايل 

ركز تيو ، 2017مليون طن عام  487.4دولة، بإنتاج يقدر بحوالي  162انتشرت زراعة البطاطس عالمًيا في 
مليون طن( من حصة اإلنتاج العالمي في كل من )الصين، الهند، روسيا، أوكرانيا،  364.6) %74.8نحو 

من إنتاج العالم، يليها الهند  %40.1الصين وحدها نحو  تنتجأمريكا، ألمانيا، بنجالديش، بولندا، هولندا، فرنسا(، 
تبين و  .2017عام  %6 -%1.5راوح حصتهم  بين ، أما باقي العشرة دول السابق اإلشارة إليها تت%10 نحوبـ

- %12أن هناك زيادة في إنتاج كل من بولندا، ألمانيا، بنجالديش، هولندا من محصول البطاطس تراوح بين 
، %3.5، %5.5، %7.5نحو ،  كما تراوحت تلك الزيادة بين 2013عام في عن نظيرتها  2017عام في  26%
، بينما استقر إنتاج أوكرانيا وانخفض إنتاج روسيا صين وأمريكا على الترتيبوال في كل من الهند وفرنسا 1.5%
 .2013مقارنة بنظيرتها عام  2017عام 

2017 عام(، مقارنة بـ2017-2013إنتاج محصول البطاطس ألهم عشرة دول علي مستوي العالم كمتوسط للفترة )
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  (2017-2013لفترة )خالل امستوي العالم  إنتاج محصول البطاطس ألهم عشرة دول علي
 (بالمليون طن)

 المتوسط 2017 2016 2015 2014 2013 الدولة

 474.95 487.40 469.96 471.49 475.84 470.06 العالم

 192.50 198.35 191.36 189.78 191.09 191.93 الصين

 46.35 48.61 43.42 48.01 46.40 45.34 الهند

 31.21 29.59 31.11 33.65 31.50 30.20 روسيا

 22.15 22.21 21.75 20.84 23.69 22.26 أوكرانيا

 19.96 20.02 20.02 20.01 20.06 19.72 أمريكا

 10.83 11.72 10.77 10.37 11.61 9.67 ألمانيا

 9.30 10.22 9.47 9.25 8.95 8.60 بنجالديش

 7.87 9.17 8.87 6.31 7.69 7.29 بولندا

 6.85 7.39 6.53 6.65 7.10 6.58 هولندا

 7.27 7.34 6.83 7.12 8.09 6.96 فرنسا

 354.29 364.61 350.14 351.99 356.16 348.55 دول 10إجمالي 

 74.60 74.81 74.50 74.65 74.85 74.15 من العالم %

 4.45 4.33 4.11 4.96 4.61 4.27 مصر

 0.94 0.89 0.88 1.05 0.97 0.91 من العالم %

Sourse:  www.fao.org 

 دولة 130الطازجة علي قرابة البطاطس  تتوزع حصة صادرات  :علي مستوي العالمالطازجة البطاطس  صادرات
مليون  7.329) %60نحو يتركز ، حيث (2017-2013خالل متوسط الفترة )مليون طن  12.2قدر بحوالي وت

كل  ويتقاسم(، هولندا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، مصر) أهم خمس دول وهيفي  ةالعالمي الصادراتطن( من حصة 
ما علي التوالي كل من ألمانيا، بلجيكا، ، يليهمناصفة فيما بينهم لعالمصادرات امن  %32نحو  من هولندا وفرنسا

 (.2017-2013وسط الفترة )خالل مت لعالمصادرات امن  %4.7، %8 ،%15.4بـ ومصر 

 (2017-2013لفترة )افي متوسط دول علي مستوي العالم المحصول البطاطس ألهم  صادراتقيمة كمية و 
 الدول

 القيمة الكمية

  % مليون دوالر  % ألف طن

 20.5 852.6 16.2 1966.4 هولندا

 14.2 589.3 16 1938.6 فرنسا

 9.2 384.4 15.4 1877.3 ألمانيا

 5.0 207.5 8.0 975.3 بلجيكا

 6 240.1 4.7 571.6 مصر

 5.0 209.1 3.9 469.7 الواليات المتحدة االمريكية

 3.8 157.8 3.3 396.6 كندا

 2.2 92.7 3 383.7 باكستان

 4.1 170.7 2.7 329.3 الصين
 30 1253.6 26.8 3258.2 دول أخرى*

 100 4157.7 100 12166.7 االجمالي
 .%1مساهمتها من اإلجمالي أقل من دول نسبة * 

 COMTRADEقاعدة بيانات التجارة التابعة لألمم المتحدة، : المصدر
  

 الدولية للبطاطس الطازجةالتجارة 

http://www.fao.org/
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 دولة 160الطازجة قرابة لبطاطس تبلغ عدد األسواق المستوردة ل :علي مستوي العالمالطازجة البطاطس  واردات
مليون  5.327) %45نحو يتركز ، حيث (2017-2013خالل متوسط الفترة )مليون طن  11.9قدر بحوالي وت

(، أمريكا بلجيكا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا،) أهم خمس دول رئيسية وهيفي  ةالعالميالواردات طن( من حصة 
ما علي التوالي كل من ، يليهمناصفة فيما بينهم لعالمواردات امن  %30 كل من بلجيكا، وهولندا قرابة ويتقاسم

 (.2017-2013خالل متوسط الفترة ) لعالموادرات امن  %3.8، %5.5 ،%5.7بـ  وأمريكاألمانيا، إيطاليا، 

 (2017-2013لفترة )خالل ادول علي مستوي العالم المحصول البطاطس ألهم  متوسط كمية وقيمة واردات

 البيان
 القيمة الكمية

 % مليون دوالر % ألف طن

 10.3 422.6 15 1796.7 بلجيكا

 8.5 348.1 14.7 1742 هولندا

 6.9 283.6 5.7 682.2 ألمانيا

 5.2 211.5 5.5 648.6 إيطاليا

 4.7 191.5 3.8 457 الواليات المتحدة االمريكية

 3 128.2 3.6 422.6 فرنسا

 2.7 109.9 3.4 403.3 البرتغال

 4.0 164.1 2.8 330.5 بريطانيا

 1.0 40 1.8 217 نيبال

 1.9 77.5 1.8 212.5 ماليزيا

 51.8 2125.9 41.9 4974.9 *دول أخرى

 100 4102.9 100 11887.3 االجمالي
 .%1دول نسبة مساهمتها من اإلجمالي أقل من * 

 COMTRADEقاعدة بيانات التجارة التابعة لألمم المتحدة، : المصدر
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 من البطاطسالصادرات املصرية 
بلغت حوالي  الصادرات من البطاطسوفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يتبين أن كمية 

أي بنسبة زيادة بلغت  2018طن في عام  ألف 690.2وتزايدت لتبلغ حوالي  2014طن في عام  ألف 556.8
 درات البطاطس بشكل ملحوظصاقيمة  ايدتتز وعلي الصعيد اآلخر فقد . 2014في عام  نظيرتهاعن  %24نحو 
، أي بنسبة 2012في عام  مليار جنية 3.480إلي حوالي ، 2014مليار جنيه في عامي  1.884حوالي من 

صادرات البطاطس تغير سعر الصرف، حيث أنتقل سعر  ، األمر الذي قد يرجع إلي%84.7زيادة تقدر بنحو 
 .  2018و لك عام  طن/ألف جنية 5.041إلي حوالي  2014في عام  طن/ألف جنية 3.384المصرية من 
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عن  %35ألف طن بنقص نحو  401نقص في كمية الصادرات المصرية من البطاطس حيث بلغت حوالي  2016وشهد عام 
س المصري حظر روسيا )أكبر مستورد للبطاطس المصري( استيراد البطاط، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى 2015مثيله في عام 

استيراد البطاطس المصرية بإضافة إلى منع دول الخليج بمرض العفن البنى،  صابة الشحنات الخارجةكنتيجة إل 2016في عام 
بعد ضبط مديرية تموين اإلسكندرية كميات فاسدة في أسواق الجملة بعد الكشف عليها وجدت أنها مرشوشة  2016خالل عام 

 .بمواد تسبب السرطان
 (2018-2014كمية وقيمة صادرات البطاطس المصرية خالل الفترة  )

 البيان
 السعر القيمة الكمية

 جنية/طن % مليون جنية % ألف طن

2014 556.8 91.4 1884 71.4 3384 

2015 618 101.4 1714.1 64.9 2773.5 

2016 401 65.8 1445.9 54.8 3605.5 

2017 781.6 128.2 4677.6 177.2 5984.3 

2018* 690.2 113.2 3479.5 131.8 5040.9 

 .2018*البيانات المتاحة حتي شهر أكتوبر
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.-: موقع شبكة مركز المعلومات المصدر

روسيا، اليونان، لبنان، اإلمارات، تعد كل من و دولة،  56 ةالمصري للبطاطستبلغ عدد الدول المستوردة 
كمية وقيمة من إجمالي  %80نحو أكثر من من اهم تلك الدول. حيث تمثل الدول السابقة مجتمعه  إيطاليا، ألمانيا

في المرتبة االولى من  روسيا اإلتحادية، وتاتي (2018-2016خالل الفترة )البطاطس الصادرات المصرية من 
التي بلغت  البطاطسمن أجمالي صادرات مصر من  %42حيث تمثل نحو  البطاطسالواردات من  حيث كمية

وإيطاليا واإلمارات  لبنانو  اليونانكل من مليار جنيه(، ويلي روسيا  3.201ألف طن )بإجمالي قيمة  624حوالي 
كمية إجمالي على الترتيب من   %4.9، %7.2، %8.1، %9.4. %10بنسبة بلغت نحو  العربية وألمانيا

 البطاطس.صادرات مصر من 
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 (2018-2016التوزيع الجغرافي لصادرات البطاطس المصرية خالل الفترة )

 الدولة

 جنيه( )مليون  القيمة طن( الكمية )ألف
 متوسط 2018 2017 2016

ة  الفتر
% 2016 2017 2018 

 متوسط

ة  الفتر
% 

 40.72 1303.4 1768.2 1784.6 357.3 42.1 262.53 348.79 309.46 129.34 روسيا

 9.84 315 308.7 482.6 153.6 10.0 62.74 63.64 85.81 38.76 اليونـان

 8.60 275.4 234.6 377.4 214.3 9.4 58.58 48.42 65.96 61.35 لبنان

 8.55 273.6 180.9 409.3 230.6 8.1 50.79 31.43 63.37 57.57 ايطاليـا

 7.38 236.3 232.9 384.8 91.2 7.2 45.22 47.51 63.96 24.19  العربية االمارات

 5.33 170.5 160.5 202.1 148.9 4.9 30.28 30.93 31.33 28.57 المـانيا

 19.58 626.6 593.6 1036.1 250.1 18.3 114.14 119.49 161.65 61.26 دول أخرى

 100 3200.8 3479.4 4676.9 1445.9 100 624.28 690.22 781.54 401.04 اإلجمالي

 .2018*البيانات المتاحة حتي شهر أكتوبر
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.-: موقع شبكة مركز المعلومات المصدر

تبين ، 2018 و 2017عامي علي مستوي الدول بين البطاطس المصرية وبدراسة التغير في حجم صادرات 
مقارنة بنظيرتها  2018ألف طن( عام  91.3) %11.7قدر بنحو يكمية البطاطس المصدرة إجمالي في  انخفاض

صادرات البطاطس انخفضت ، حيث إلي النصف إيطالياحصة نقص جاء نتيجة  لك النقص ، وأن 2017عام 
، يليها كل 2018ألف طن عام  31.4إلي حوالي  2017ألف طن عام  63.4من حوالي  إيطالياالمصرية إلي 
حصة صادرات  زادتألف طن، وعلي الصعيد اآلخر فقد  56 بحواليقدر ي بنقص راتلبنان واإلمامن اليونان و 

، حيث زادت من حوالي 2017،2018ألف طن(بين عامي 39)%12.7بنحو  روسياالبطاطس المصرية إلي 
 .2018ألف طن عام  348.8إلي حوالي  2017ألف طن عام  309.4
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