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  أثر السياسة الزراعية على إنتاج وتسويق األرز في مصر

  فؤاد محمد حافظ مكي/ د             سرحان احمد سرحان / د
  مركز البحوث الزراعية-معهد بحوث االقتصاد الزراعي

  :مقدمة
يعتبر األرز من محاصيل الحبوب الغذائية الهامة، حيث يمثل مصدراً رئيسياً لغذاء معظم سكان 

 في المحافظات الساحلية مع اختالف طبقاتهم، وذلك الن األرز يعد البديل األول للخبز، وقد مصر وخاصة
اتبعت الدولة العديد من السياسات التي عملت على زيادة اإلنتاجية من األرز، باستخدام التقاوي الجيدة 

عوبات تعترض محصول واإلرشاد ونقل التكنولوجيا، مما انعكس على زيادة اإلنتاج الكلى، اال ان هناك ص
األرز ظهرت في السنوات األخيرة أهمها مشكلة محدودية مياه الري، مما جعل الدولة تتبنى سياسة تحديد 
المساحة المزروعة، كما انه في ظل ارتفاع األسعار المحلية لمعظم السلع الغذائية ومن بينها األرز اتجهت 

على نسبة االكتفاء الذاتي من المحصول، لذا تعتبر دراسة الدولة لحظر تصديره، وبالتالي قد يؤثر القرارين 
االثار والسيناريوهات المتوقعة لهذين القرارين من الدراسات الهامة التي يمكن االستعانة بها في تحديد 
احتياجات الدولة واالفراد لفترات زمنية مستقبلية، مما يعد ذو أهمية بالنسبة لواضعي كل من السياسة 

كذلك يعتبر األرز من المصادر الهامة للدخل الزراعي المصري، حيث . )١١(السياسة الزراعيةاالقتصادية و
تعتمد عليه نسبة كبيرة من المزارعين والتجار كمصدر رئيسي لدخولهم سواء من ناحية زراعته او تجارته 

عمدت السياسة كما . )١٠(او اعداده للتصدير، الى جانب قيام العديد من الصناعات الزراعية التحويلية عليه، 
رض هو العنصر النادر الرئيسي، الزراعية في الفترة الماضية علي استخدام التنمية الرأسية باعتبار أن األ

مع ندرة المياه وأهمية مورد األرض أصبحت قضية األمن المائي تتعارض مع تحقيق االكتفاء الذاتي من و
قطاع الزراعة في مصر، وقد يصيبه ما أصاب كثيرا بعض المحاصيل مثل األرز وهى قضية كبيرة تواجه 

 نتيجة التحديات التي يواجها منها انخفاض المساحة المزروعة، الزيادة اإلستراتيجيةمن المحاصيل 
المضطردة في أعداد السكان وتغير النمط الغذائي وزيادة اإلقبال علي استهالكه نتيجة سوء تصنيع الخبز، 

لذا تعتبر . رز ضمن المحاصيل التي تعاني مصر من وجود فجوة غذائية بهاوعلية فمن المتوقع دخول األ
دراسة االثار والسيناريوهات المتوقعة لهذين القرارين من الدراسات الهامة التي يمكن االستعانة بها في تحديد 

السياسة احتياجات الدولة واالفراد لفترات زمنية مستقبلية، مما يعد ذو أهمية بالنسبة لواضعي كل من 
  .)٨ (االقتصادية والسياسة الزراعية

  :مشكلة البحثيةال
نظراً الن األرز من المحاصيل التي تحتاج كميات مياه ري كبيرة، وفى نفس الوقت تعانى مصر من 
ندرة مياه متوقعة، فقد تبنت الدولة في الفترة األخيرة سياسة تحديد المساحة المزروعة باألرز، كما انه ايضاً 

ن مصر تواجه في الفترة األخيرة مشكلة ارتفاع أسعار معظم السلع الزراعية، ومن بينها األرز، مما نظراً ال
أدى الى تبنى الدولة الى قرار حظر تصدير األرز لزيادة المتاح لالستهالك من المحصول، على الرغم من 

ه من المحاصيل األكثر اعتماد نسبة كبيرة من المزارعين على محصول األرز كمصدر لدخولهم، وباعتبار
ربحية للمزارع المصري، كما انه من سلع المائدة للمستهلك، ومما الشك فيه ان تبنى الدولة سياسة تحديد 
مساحة األرز المزروعة سيؤثر على خفض الكميات المنتجة من المحصول خالل السنوات القادمة، اال ان 

ات اكبر متاحه لالستهالك من األرز، كما ان للدولة قرار الدولة بحظر تصدير األرز سيؤدى الى توفير كمي
توجه لالعتماد على أصناف عالية اإلنتاجية وبالتالي فانه من المؤكد ان لهذه القرارات والتوجهات انعكاسات 
على معدالت االكتفاء الذاتي من األرز في مصر في السنوات القادمة، وبالتالي من الضروري دراسة وتحليل 

  .قرارات والتوجهات على الوضع الراهن والتوقعات المستقبلية لألرز في مصرنتائج هذه ال
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٢٢٠٢   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
  :  البحثيةاألهداف

 المتوقعة لتبنى الدولة بعض القرارات والسياسات الزراعية اآلثاريستهدف البحث بصفة رئيسية تقييم 
دية مياه الري، وثانيهما المتعلقة باألرز، أولهما تحديد المساحة المزروعة من األرز للتغلب على مشكلة محدو

 للحد من ارتفاع أسعاره وذلك بطرح سيناريوهات متوقعة لتأثير هذه القرارات األرزالمتعلق بحظر تصدير 
 واالكتفاء الذاتي من المحصول في مصر، مما يستلزم دراسة واألسعاروالسياسات الزراعية على اإلنتاج 

رات اإلنتاجية واالقتصادية للمتغيرات المتعلقة ، والمؤشاألرزالوضع الراهن والمستقبلي لمحصول 
 المزارعين لمحصول األرز بمحافظة كفر الشيخ في بعض أراءكما استهدف البحث معرفة . بالمحصول

 تحديد المساحة المزروعة ومنع وأهمهاالسياسيات التي تتبناها الدولة في الفترة األخيرة تجاه المحصول 
  .ذه القرارات ونتائجها على ارض الواقعتصديره، وذلك للوقوف على أثر ه

  : األسلوب البحثي
يعتمد البحث على أسلوب التحليل الوصفي والكمي، وتتمثل في استخدام أسلوب تحليل االنحدار 
البسيط والمتعدد في تقدير االتجاهات العامة لكثير من المتغيرات االقتصادية موضع الدراسة، والعالقات 

 المتغيرات والمتمثلة في الرقعة المزروعة، واإلنتاجية الفدانية، اإلنتاج الكلى، االقتصادية بين بعض هذه
واالستهالك القومي، الصادرات، الفائض او العجز، السعر المزرعى، سعر المستهلك، التكاليف الكلية، صافي 

 المستقبلية المتوقعة كما تم االستعانة بتقدير السيناريوهات. العائد، واربحية الجنيه المستثمر لألرز في مصر
. آلثار القرارات والسياسات الزراعية المتعلقة باألرز على متغيراته االقتصادية ووضعها الراهن والمستقبلي

من مزارعى األرز بمحافظة كفر الشيخ لمعرفة ) ٧٠(كما تم االعتماد على عينة بحثية عشوائية بسيطة لعدد 
علقة بالمحصول وتأثيراتها المختلفة، واهمها تأثير سياسة منع اراء المزارعين في السياسة الزراعية المت

  .تصدير األرز على السعر المزرعى للمحصول، وكذلك على المساحة المزروعة منه
  : مصادر البيانات

منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم : استند البحث على البيانات المنشورة لعديد من الجهات، أهمها
، وقطاع الشئون االقتصادية بوزارة الزراعة المصرية، كما تم االستعانة ببعض البيانات "الفاو"المتحدة 

عالوة على بيانات عينة ". اإلنترنت"واإلحصاءات المنشورة لبعض الجهات على شبكة المعلومات الدولية 
  .عشوائية بسيطة من مزارعي األرز بمحافظة كفر الشيخ

  :النتائج البحثية ومناقشتها
   تطور المؤشرات االقتصادية واإلنتاجية لألرز في مصر:أوالً

 :  تطور المساحة المزروعة): ١(
بين حد أدنى ) ٢٠١٥ -٢٠٠٠(تتراوح المساحة المزروعة من األرز في مصر خالل فترة الدراسة 

، ٢٠٠٨مليون فدان في عام  ١,٧٧، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠١٠مليون فدان في عام  ١,٠٩٣يبلغ نحو 
  ).١(جدول رقم .  مليون فدان١,٤٥٨ سنوي يبلغ نحو وبمتوسط

 ألف فدان، أي ما يعادل معدل نمو ١٢,٥٨وتبين تناقص المساحة المزروعة من األرز سنوياً بنحو 
وتوضح قيمة . من متوسط المساحة المزروعة خالل فترة الدراسة% ٠,٨٦سنوي معنوي إحصائياً يبلغ نحو 

من التغيرات الحادثة في تطور المساحة المزروعة % ٣٩,٥ يعكس نحو أن عامل الزمن  R2معامل التحديد 
  ).٢(جدول رقم . خالل فترة الدراسة

  :تطور اإلنتاجية الفدانية): ٢(
طن للفدان، وتتراوح  ٤,٠٧يبلغ متوسط اإلنتاجية الفدانية لألرز في مصر خالل فترة الدراسة نحو 

طن  ٤,٥، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠٠٠طن للفدان في عام  ٣,٨اإلنتاجية الفدانية بين حد أدنى يبلغ نحو 
  ).١(جدول رقم . ٢٠١٢ للفدان في عام



٢٢٠٣   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
 طن للفدان، وبما يعادل معدل نمو سنوي بلغ نحو ٠,٠٣٦وتبين تزايد اإلنتاجية الفدانية سنوياً بنحو 

% ٥٦,٤ نحو  أن عامل الزمن يعكسR2وقد ثبت معنوية هذا التزايد، وتوضح قيمة معامل التحديد % ٠,٨٨
  ).٢(جدول رقم . من التغيرات الحادثة في تطور اإلنتاجية الفدانية خالل فترة الدراسة

  :تطور اإلنتاج الكلى): ٣(
 مليون طن، ويتراوح اإلنتاج الكلى خالل ٥,٨٩قُدر المتوسط السنوي لإلنتاج الكلى لألرز في مصر بنحو 

مليون  ٧,٢٤١، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠١٠طن في عام  مليون ٤,٣٢٧فترة الدراسة بين حد أدنى يبلغ نحو 
  ).١(جدول رقم . ٢٠٠٨ طن في عام

% ٠,٩٦ ألف طن، وبما يعادل نحو ٥٦,٥٨٦وتبين تناقص اإلنتاج الكلى من األرز في مصر سنوياً بنحو 
 أن عامل الزمن يعكس نحو R2من المتوسط السنوي وقد ثبت معنوية هذا التناقص، وتوضح قيمة معامل 

  ).٢(جدول رقم . من التغيرات الحادثة في تطور اإلنتاج الكلى خالل فترة الدراسة% ٦٣,٢
تطور الرقعة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج واالستهالك الكلى لألرز في مصر خالل ): ١(جدول رقم 

 ).٢٠١٥- ٢٠٠٠(الفترة 
  البيان االستهالك الكلى اإلنتاج الكلى  لألرزاإلنتاجية الفدانية  الرقعة المزروعة باألرز

  الف طن  طنالف طن   مليون فدان1.1الفرق عن المساحة   الف فدان السنوات
2000 1571 471 3.80 6000.5 5457.98 
2001 1341 241 3.90 5226.7 4980.18 
2002 1547 447 3.95 6104.75 4511.01 
2003 1508 408 4.10 6174.45 5242.80 
2004 1537 437 4.14 6350.72 5067.20 
2005 1459 359 4.20 6123.99 4868.04 
2006 1593 493 4.24 6744.22 4699.15 
2007 1673 573 4.11 6868.16 5135.84 
2008 1770 670 4.01 7240.52 6646.95 
2009 1369 269 4.03 5518.05 6501.00 
2010 1093 (7) 3.96 4327.07 4749.80 
2011 1409 309 4.22 5665.38 4407.14 
2012  1451 351 4.50 5896.58 5489.79 
2013  1419 319 4.03 5717.09 5406.23 
2014  1365 265 4.00 5467.39 4359.96 
2015 1216 116 3.96 4817.96 4587.96 

 5132 5890 4.07 358 1458 المتوسط
  ).٠,٠١( معنوي عند *  .االرقام بين االقواس قيم سالبة -

  : جمعت وحسبت من: المصدر
، أعداد مختلفة للفترة نشرة االقتصاد الزراعيوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  -١

)٢٠١٤- ٢٠٠٠.( 
٢-  Different volume, Italy, Rome, Trade year Book, O.A.F    

  

  : تطور االستهالك المحلى لألرز في مصر): ٤(
مليون طن  ٤,٣٦يتراوح اإلستهالك المحلى لألرز فى مصر خالل فترة الدراسة بين حد أدنى يبلغ نحو 

 ٥,١٣، وبمتوسط سنوي يبلغ نحو ٢٠٠٨مليون طن فى عام  ٦,٦٥ ، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠١٤فى عام 
  ).١(دول رقم ج. مليون طن

ألف  ٥١,٧٢وتبين أن اإلستهالك المحلى لألرز فى مصر يزيد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً قدر بنحو 
من التغيرات الحادثة فى تطور % ٤٦,٢من المتوسط السنوي ، وأن نحو % ١,٠١طن، أو ما يعادل نحو 

  ).٢(جدول رقم . نصر الزمناإلستهالك المحلى لألرز فى مصر خالل فترة الدراسة يرجع أثارها إلى ع
ويتضح من دراسة كل من تطور المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلى لألرز في مصر 

أن اإلنتاج الكلى يتناقص سنوياً نتيجة تناقص المساحة المزروعة، على الرغم ) ٢٠١٥ -٢٠٠١(خالل الفترة 
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٢٢٠٤   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
ى أن الزيادة السنوية الحادثة في اإلنتاجية والتي تقدر بنحو من تزايد اإلنتاجية الفدانية للمحصول، مما يعن

طن للفدان لم تستطيع إلغاء أو التقليل من تأثير تناقص المساحة المزروعة سنوياً والذي يقدر بنحو  ٠,٠٣٦
 ٥٦,٥٨٦ألف فدان، مما إنعكس ذلك على اإلنتاج الكلى من األرز وأدى إلى تناقصه سنوياً بنحو  ١٢,٥٧٨
   .ألف طن

 الف طن، وفى ذات الوقت ٥١,٧٢١كما اتضح ان االستهالك الكلى من األرز انه يتزايد سنوياً بنحو 
 الف طن، ويرجع ذلك بصفة أساسية الى تزايد السكان ومن ثم ٥٦,٥٨٦يتناقص اإلنتاج الكلى سنوياً بنحو 

ة توجه الدولة لتحديد االستهالك الكلى من األرز، ومن ناحية أخرى يتناقص اإلنتاج من المحصول نتيج
  .مساحته المزروعة

وبالتالي البد من زيادة اإلنتاجية الفدانية لالرز في مصر للتغلب على االثار الناتجة عن تحديد المساحة 
المزروعة من األرز وتزايد عدد السكان، حتى ال يكون هناك انعكاساً على نسبة االكتفاء الذاتي من األرز ، 

  .قبلةخصوصاً في السنوات الم
 العام لتطور الرقعة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الزمنيمعادالت االتجاه ): ٢(جدول رقم 

 )٢٠١٥ -٢٠٠٠(واالستهالك الكلى لألرز في مصر خالل الفترة 
  انالبي

  رقم
 المعادلة

 المتغير التابع
هـــ^ ص  المتوسط النموذج 

 السنوي
معدل التغير 
٢ر السنوي٪  ف 

(1) 
ة المزروعة الرقع  

 باألرز في مصر
 باأللف فدان

  هـ س12.58 – 1554  = هـ^ص
)         32.54(* )  2.556(* 1458 -0.86 0.395 *6.533 

(2) 
 اإلنتاجية الفدانية 
 لألرز في مصر

 طن للفدان
  هـس 0.036  +3.862  = هـ^ص

)51.181(*)  3.594(* 4.07 0.88 0.564 *12.91 

(3) 
 اإلنتاج الكلى 

رز في مصرلأل  
 باأللف طن 

  هـ س56.58- 6318.52  = هـ^ص
)   42.657 (*) 2.931(* 5890 -0.96 0.632 *8.589 

(4) 
 االستهالك الكلى 
 لألرز في مصر
 باأللف طن 

  هـس51.721  +4688.173= هـ^ص
)     27.952 (*)   2.45(* 5132 1.01 0.462 *6.002 

  .في السنة هـ مشار إليهالقيمة المقدرة للمتغير التابع ال: هـ^ص
  .١٦،.......، ٣، ٢، ١= عنصر الزمن بالسنوات، هـ :  هـس

  ).  ٠,٠١( معنوي عند *. المحسوبة) ت(القيم بين األقواس تعبر عن قيم 
  ).١(جدول رقم : حسبت من: المصدر

  

  :    تطور السعر المزرعى لألرز في مصر): ٥(
جنية للطن، ويتراوح بين حد  ١٤١٩ل فترة الدراسة نحو يبلغ متوسط سعر المزرعة لألرز في مصر خال

. ٢٠١٥ جنية للطن في عام ٢١,٣٦، وحد أقصى بلغ نحو ٢٠٠٠ جنية للطن في عام ٥٨٢,٧أادنى يبلغ نحو 
  ).٣(جدول رقم 

وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام لتطور السعر المزرعى للطن من األرز في مصر خالل فترة الدراسة 
جنية للطن، أي أنه يزيد بمعدل نمو  ١١٨,٧٨زايده سنوياً بمقدار سنوي معنوي إحصائياً يبلغ نحو تبين ت

من العوامل المؤثرة في السعر % ٩٦,٦من المتوسط السنوي، وتبين أن نحو % ٨,٣٧سنوي يقدر بنحو 
  ).٤(جدول رقم . المزرعى يعكس أثارها عنصر الزمن

  



٢٢٠٥   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
  :     تطور سعر الجملة لألرز في مصر): ٦(

بدراسة تطور سعر الجملة لألرز في مصر خالل فترة الدراسة تبين أنه يتراوح بين حد أدنى يبلغ نحو 
، وبمتوسط ٢٠١٥جنيهاً للطن في عام  ٣٧٦٠، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠٠٠جنيهاً للطن في عام  ١١٥٩

  ). ٣(جدول رقم . جنيهاً للطن ٢٣١٣سنوي يبلغ نحو 
تجاه الزمني العام لتطور سعر الجملة لألرز في مصر تزايده سنوياً بمقدار واتضح من تقدير معادلة اإل

من % ٧,٨٥جنية للطن، بمعنى تزايده بلغ معدل نمو سنوي بنحو  ١٨١,٤٦سنوي معنوي إحصائياً يبلغ نحو 
من العوامل المؤثرة في سعر الجملة لألرز في مصر يعكس آثارها % ٧٦,٨المتوسط السنوي، وتبين أن نحو 

  ).٤(جدول رقم . صر الزمنعن
  : تطور سعر المستهلك لألرز في مصر): ٧(

راوح بين جنيهاً للطن، ويت ٢٥٠٠قُدر متوسط سعر المستهلك لألرز في مصر خالل فترة الدراسة بنحو 
جنيهاً للطن في  ٣٨٥٥، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠٠٠ جنيهاً للطن في عام  ١٤١٣ حدين، حد أدنى يبلغ نحو

  ). ٣(ول رقم جد. ٢٠١٥ عام
 جنية للطن، أو ما يعادل معدل نمو سنوي ١٧٣,٢اً يبلغ نحو يوتبين تزايده سنوياً بمقدار معنوى إحصائ

من العوامل المؤثرة في تطور سعر % ٩٥,٩من المتوسط السنوي، كما إتضح أن نحو % ٦,٩٣يبلغ نحو 
  ).٤(جدول . المستهلك لألرز في مصر خالل فترة الدراسة يعكس أثارها عنصر الزمن

تطور سعر المزرعة وسعر الجملة وسعر المستهلك لألرز في مصر خالل الفترة ): ٣(جدول رقم 
)٢٠١٥- ٢٠٠٠( 

  البيان سعر المستهلك سعر الجملة سعر المزرعة
  طن/جنية طن/جنية طن/جنية السنوات
2000 583 1159 1413 
2001 592 1162 1419 
2002 671 1260 1460 
2003 993 1540 1620 
2004 1025 1861 2157 
2005 1069 1751 1933 
2006 1078 1671 1845 
2007 1450 2254 2490 
2008 1465 2271 2509 
2009 1495 2317 2561 
2010 1837 2847 3146 
2011 2008 3112 3274 
2012  2067 3195 3268 
2013  2110 3385 3439 
2014  2130 3463 3611 
2015 2136 3760 3855 

 2500 2313 1419  المتوسط
  ).٠,٠١( معنوي عند * -

  : جمعت وحسبت من: المصدر
، أعداد مختلفة للفترة نشرة االقتصاد الزراعيوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  -١

)٢٠١٥- ٢٠٠٠.( 
٢-  Different volume, Italy, Rome, Trade year Book, O.A.F   
  

ة كل من السعر المزرعى وسعر الجملة وسعر المستهلك لألرز في مصر خالل فترة ويتضح من دراس   
  جنيهاً للطن، في حين يزيد سعر الجملة سنوياً بنحو١١٨,٧٨الدراسة أن السعر المزرعى يزيد سنوياً بنحو 

اد السعر  جنيهاً للطن، أي أنه كلما ز١٧٣,٢جنيهاً للطن، بينما يزيد سعر المستهلك سنوياً بنحو  ١٨١,٤٦
  . جنيهاً للطن ١,٤٦جنيهاً للطن،وزاد سعر المستهلك بنحو١,٥٣جنيهاً للطن زاد سعر الجملة بنحوالمزرعى بنحو 
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٢٢٠٦   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
لكن إتضح خالل فترة الدراسة ان معدل نمو السعر المزرعى أكبر من معدل النمو في سعر الجملة، وأن 

    .معدل النمو في سعر الجملة أكبر من نظيره في سعر المستهلك
 العام لتطور سعر المزرعة وسعر الجملة وسعر المستهلك لألرز الزمنيمعادالت االتجاه ): ٤(جدول رقم 

  ).٢٠١٥- ٢٠٠٠(في مصر خالل الفترة 
  انالبي

  رقم
 المعادلة

 المتغير التابع
هـــ^ ص  المتوسط النموذج 

 السنوي
معدل 
التغير 

 السنوي٪
٢ر  ف 

(1) 
 سعر المزرعة األرز في مصر

ه للطنبالجني  
  هـس 118.782  +409.667= ^ص

)          7.127)   *(19.981*(   1419 8.37 0.966 *399.229 

 سعر الجملة األرز في مصر (2)
 بالجنيه للطن

  هـس 181.456 +770.625 =^ص
)  9.009)  *(20.513*(  2313 7.85 0.968 *420.77 

 سعر المستهلك األرز في مصر (3)
 بالجنيه للطن

  هـ س173.204 +1027.75= ^ص
)  11.087)  *(18.068*(  2500 6.93 0.959 *326.443 

  .في السنة هـ القيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه: هـ^ص
  .١٦،.......، ٣، ٢، ١= عنصر الزمن بالسنوات، هـ :  هـس

  ).  ٠,٠١( معنوي عند *. المحسوبة) ت(القيم بين األقواس تعبر عن قيم 
  ).٣(جدول رقم : بت منحس: المصدر

  

  : تطور التكاليف الكلية الفدانية لألرز فى مصر): ٨(
بدراسة تطور التكاليف الكلية لفدان األرز في مصر خالل فترة الدراسة تبين أنها تتراوح بين حد أدنى 

، ٢٠١٥جنيهاً للفدان في عام  ٥٨٠٩، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠٠١جنيهاً للفدان في عام  ١٦٨٥بيلغ نحو 
  ). ٥(جدول رقم . جنيهاً للفدان ٣٤٦٩وبمتوسط سنوي يبلغ نحو 

وتبين تزايد التكاليف الكلية لفدان األرز في مصر خالل فترة الدراسة سنوياً بمقدار ثُبت معنويته إحصائياً 
من المتوسط السنوي، % ٨,٥٦ جنيهاً للفدان، أو بمعنى أنها تزيد بمعدل نمو سنوي بنحو ٢٩٦,٧٨بنحو 
من العوامل المؤثرة في التكاليف الكلية لفدان األرز في مصر يعكس أثرها عنصر % ٩٧,٨ أن نحو وتبين
  ).٦(جدول رقم . الزمن

  : تطور اإليراد الكلى لفدان األرز في مصر): ٩(
بدراسة تطور اإليراد الكلى لفدان األرز في مصر خالل فترة الدراسة تبين أنه يتراوح بين حد أدنى بلغ 

، ٢٠١٤جنيهاً للفدان في عام  ٨٨٢٩، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠٠١جنيهاً للفدان في عام  ٢٣٩٥نحو 
  ). ٥(جدول رقم .  جنيهاً للفدان ٤٩٥٩,٤١وبمتوسط سنوي يبلغ نحو 

جنيهاً للفدان، أو بمعنى آخر إتضح  ٤٧٧,٣٤وتبين تزايده بمقدار سنوي معنوى احصائىاً يبلغ نحو 
من العوامل المؤثرة في % ٩٦,٩من المتوسط السنوي، وأن نحو % ٨,٠٣تزايده بمعدل نمو سنوي بنحو 

  ).٦(جدول رقم . تطور اإليراد الكلى لفدان األرز في مصر خالل فترة الدراسة يعكس آثارها عنصر الزمن 
  : تطور صافي العائد الفدانى لألرز في مصر): ١٠(

جنيهاً للفدان،  ٢٤٨٠,٥٦لدراسة نحو قُدر متوسط صافى العائد الفدانى لألرز في مصر خالل فترة ا
جنيهاً للفدان  ٣٩١٧، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠٠١جنيهاً للفدان في عام  ٧٠٤ويتراوح بين حد أدنى يبلغ نحو 

  ). ٥(جدول رقم . ٢٠١١ في عام
 جنيهاً للفدان، أي بمعدل نمو سنوي يبلغ ١٨١,٠٥وتبين تزايده بمقدار سنوي معنوى احصائىاً يبلغ نحو 

من التغيرات الحادثة في  صافى العائد الفدانى % ٧٨,٦من المتوسط السنوي، وتبين أن نحو % ٧٣ نحو
  ).٦(جدول رقم .  لألرز في مصر خالل فترة الدراسة يعكس آثارها عنصر الزمن



٢٢٠٧   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
 وتبين من دراسة كل من التكاليف الكلية الفدانية واإليراد الكلى الفدانى، وصافى العائد الفدانى لألرز في

مصر خالل فترة الدراسة، أن التكاليف الكلية الفدانية كلما زادت بنحو جنيهاً زاد اإليراد الكلى الفدانى بنحو 
جنيهاً، وبمعنى آخر كلما زاد اإليراد الكلى الفدانى بنحو  ٠,٧٢ ، وزاد صافى العائد الفدانى بنحوجنيهاً ١,٧٢

   .جنيهاً ٠,٤٢جنيهاً زاد صافى العائد الفدانى بنحو 
 الكلى وصافي العائد والعائد على الجنية المستثمر لفدان واإليرادتطور التكاليف الكلية ): ٥(جدول رقم 

 )٢٠١٥- ٢٠٠٠( في مصر خالل الفترة األرز
  البيان  العائد على الجنية المستثمر صافي العائد  الكلىاإليراد التكاليف الكلية

  جنيه  فدان/جنية طن/جنية طن/جنية السنوات
2000 1692 2623 931 0.55 
2001 1685 2395 709 0.42 
2002 1760 3368 1608 0.91 
2003 2059 3855 1796 0.87 
2004 2373 4342 1969 0.83 
2005 2455 4604 2149 0.88 
2006 2658 4687 2029 0.76 
2007 3065 6096 3031 0.99 
2008 3933 6192 2259 0.57 
2009 3898 6246 2348 0.60 
2010 4073 7503 3430 0.84 
2011 4423 8340 3917 0.89 
2012  4948 8568 3620 0.73 
2013  5205 8786 3581 0.69 
2014  5465 8829 3364 0.62 
2015 5809 8757 2948 0.51 

 0.73 2481 5949 3469 المتوسط
 .األرقام بين القوسين قيم سالبة -
  ).٠,٠٥( معنوي عند **).    ٠,٠١( معنوي عند * -

  : جمعت وحسبت من: المصدر
، أعداد مختلفة للفترة نشرة االقتصاد الزراعيوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  -١

)٢٠١٥- ٢٠٠٠.( 
٢-  Different volume, Italy, Rome,  year BookTrade, O.A.F   

معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور التكاليف الكلية واإليراد الكلى وصافي العائد الفدانى ): ٦(جدول رقم 
 ).٢٠١٥- ٢٠٠٠(والعائد على الجنية المستثمر لألرز في مصر خالل الفترة 

      البيـان
  المعادلة رقم

 المتغير التابع
هـــ^ ص  

 المتوسط النموذج
 السنوي

معدل التغير 
٢ر السنوي٪  ف 

  التكاليف الكلية (1)
   بالجنية

  هـ س296.78  +946.218= ^ص
)24.727)  *(8.153*(  3469 8.56 0.978 *61.429 

  اإليراد الكلى (2)
   بالجنية

  هـ س477.83+  1887.925= ^ص
)   8.547)  *(20.918*(  5949.41 8.03 0.969 *437.573 

  صافى العائد  (3)
  الفدانى بالجنية

  هـ س181.054 + 941.595= ^ص
)   3.852)  *(7.161*(  2480.56 7.3 0.786 *51.284 

  العائد على  (4)
  الجنية المستثمر

  هـ س0.023 -0.986 = ^ ص
)  8.16) *(-2.215** (  0.73 -3.16 0.292 *4.905 

  .في السنة هـ إليهالقيمة المقدرة للمتغير التابع المشار : هـ^ص
  .١٦،.......، ٣، ٢، ١= عنصر الزمن بالسنوات، هـ :  هـس

  ).٠,٠٥( معنوي عند **).  ٠,٠١( معنوي عند *. المحسوبة) ت(القيم بين األقواس تعبر عن قيم 
  ).٥(جدول رقم : حسبت من: المصدر
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٢٢٠٨   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
اد الكلى الفدانى حيث يبلغ نحو وإتضح أن معدل نمو التكاليف الكلية الفدانية يقترب من معدل نمو اإلير

في حين إنخفض معدل نمو صافى . ،%٨,٠٣في حين يبلغ معدل نمو اإليراد الكلى الفدانى نحو % ٨,٥٦
  %. ٧,٣العائد عن المعدلين حيث بلغ نحو 

  : تطور العائد على الجنية المستثمر في إنتاج األرز في مصر): ١١(
 في إنتاج األرز في مصر خالل فترة الدراسة تبين أنه يتراوح بدراسة تطور العائد على الجنية المستثمر

، ٢٠٠٧جنيهاً في عام  ٠,٩٩، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠٠١جنيهاً في عام  ٠,٤٢بين حد أدنى يبلغ نحو 
  ).٥(جدول رقم . جنيهاً ٠,٧٣وبمتوسط سنوي بلغ نحو 

ة المستثمر في إنتاج األرز في مصر وتبين تقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام لتطور العائد على الجني
جنيهاً، وبمعنى آخر أنه ٠,٠٣٢ ار سنوي معنوى احصائىاً يبلغ نحوخالل فترة الدراسة أنه يتناقص بمقد

من العوامل % ٣٢,٩من المتوسط السنوي، كما اتضح أن نحو  ٣,١٦يتناقص سنوياً بمعدل يقُدر بنحو 
نتاج األرز في مصر خالل فترة الدراسة ترجع إلى عوامل المؤثرة في العائد على الجنية المستثمر في إ

  ).٦(جدول رقم . يعكسها عنصر الزمن
  : تطور كمية الواردات من األرز في مصر): ١٢(

 ألف طن في ١,٤تتراوح كمية الواردات من األرز في مصر خالل فترة الدراسة بين حد أدنى يبلغ نحو 
ألف  ٣٤,٢، وبمتوسط سنوي يبلغ نحو ٢٠١١في عام ألف طن  ١٨٦، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠٠١عام 
  ). ٧(جدول رقم . طن

ألف طن، وبما يعادل تزايد بمعدل نمو سنوي  ٢وتبين تزايدها سنوياً بمقدار معنوى احصائىاً بلغ نحو 
من العوامل المؤثرة في تطور كمية الواردات % ٩٥,٣ من المتوسط السنوي، وأن نحو ٥,٩٢بلغ نحو 

  ).٨(جدول رقم . رز يرجع آثارها إلى عنصر الزمن خالل فترة الدراسةالمصرية من األ
  : تطور قيمة الواردات المصرية من األرز): ١٣(

ألف دوالر في  ٧٠٧تتراوح قيمة الواردات المصرية من األرز خالل فترة الدراسة بين حد أدنى يبلغ نحو 
، وبمتوسط سنوي يبلغ نحو ٢٠١١مليون دوالر في عام  ١٧٣,٠٦، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠٠٠عام 

  ). ٧(جدول رقم . مليون دوالر ٢٥,٠٩٢
 ٣,٩٢٨وتبين تزايد قيمة الواردات المصرية من األرز سنوياً ثبتت معنويته إحصائياً بمقدار يبلغ نحو  

 ).٨(جدول رقم . من المتوسط السنوي% ٩,٤مليون دوالر، أو ما يعادل معدل نمو سنوي يبلغ نحو 
  : كمية الصادرات المصرية من األرزتطور ): ١٤(

ألف طن، وتتراوح بين  ٥١٦,٨  من األرز خالل فترة الدراسة نحويبلغ متوسط كمية الصادرات المصرية
. ٢٠٠٦  ألف طن في عام١٢٢,٤، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠١٠ألف طن في عام  ٤٢,٨حد أدنى يبلغ نحو 

  ). ٧(جدول رقم 
 ألف طن، أو بمعنى آخر تناقص كمية ٥٥,١إحصائياً يبلغ نحو وتبين تناقصها بمقدار سنوي معنوي 

من المتوسط السنوي، وتبين أن نحو % ١٠,٦٧الصادرات المصرية من األرز بمعدل سنوي يبلغ نحو 
من العوامل المؤثرة في تطور كمية الصادرات المصرية من األرز خالل فترة الدراسة يعكس % ٤٦,٤

  ).٨(جدول رقم . آثارها عنصر الزمن
  : تطور قيمة الصادرات المصرية من األرز): ١٥(

بدراسة تطور قيمة الصادرات المصرية من األرز خالل فترة الدراسة تبين تراوحها بين حد أدنى يبلغ 
، ٢٠٠٨ مليون دوالر في عام 475.933، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠١٠مليون دوالر في عام  ١٧,١٦٢نحو 

  ).٧(جدول رقم . ليون دوالر م١٩٣,٤٠١وبمتوسط سنوي يبلغ نحو 



٢٢٠٩   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
 مليون دوالر، أو بمعنى آخر تناقص ٣٠,٦٤٢وتبين تناقصها بمقدار سنوي معنوي إحصائياً يبلغ نحو 

من المتوسط السنوي، وتبين أن نحو % ١,٥٨قيمة الصادرات المصرية من األرز بمعدل سنوي يبلغ نحو 
صرية من األرز خالل فترة الدراسة يعكس من العوامل المؤثرة في تطور قيمة الصادرات الم% ٨٣,٧٦

  ).٨(جدول رقم . آثارها عنصر الزمن
  : تطور االكتفاء الذاتي من األرز في مصر): ١٦(

تبين من دراسة اإلكتفاء الذاتي من األرز في مصر خالل فترة الدراسة أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ نحو 
، وبمتوسط سنوي يبلغ نحو ٢٠٠٦في عام % ١٤٣,٥٢، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠٠٩في عام % ٨٤,٨٨

  ). ٧(جدول رقم %. ١١٤,٧٣
وإتضح أن نسبة اإلكتفاء الذاتي من األرز في مصر تتناقص سنوياً بمقدار سنوي معنوي إحصائياً  

من العوامل المؤثرة % ٢٥,٤وتبين أن نحو  %.٣,٨٧، أو ما يعادل تناقص بمعدل سنوي يبلغ نحو %٤,٤
جدول رقم . لذاتى من األرز فى مصر يزجع آثارها إلى عنصر الزمن خالل فترة الدراسةفى نسبة اإلكتفاء ا

)٨.(  
  : تطور الفائض من األرز في مصر): ١٧(

 حيث بلغت ٢٠١٠، ٢٠٠٩واجهت مصر فجوة في األرز في عامي فقط خالل فترة الدراسة، هما عامي 
ما تطور الفائض من األرز فى مصر خالل  الف طن لكل منها على الترتيب، بين٤٢٢,٧، ٩٨٣الفجوة نحو 

 مليون طن ٢,٠٥، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠١٥ ألف طن فى عام ٢٣٠فترة الدراسة بين حد أدنى يبلغ نحو 
  ). ٧(جدول رقم .  الف طن٧٥٨,٣، وبمتوسط سنوي يبلغ نحو ٢٠٠٦فى عام 
  )٢٠١٥- ٢٠٠٠(في مصر خالل الفترة  تطور التجارة الخارجية واالكتفاء الذاتي والفائض لألرز): ٧(جدول رقم 

كمية 
 الواردات

قيمة 
 الواردات

كمية 
 الصادرات

قيمة 
 الصادرات

نسبة االكتفاء 
  الذاتي

الفائض او 
 البيان الفجوة

 فدان/جنية فدان/جنية  مليون دوالر  الف طن مليون دوالر الف طن السنوات
2000 2.03 0.707 708.70 142.22 109.94 542.52 
2001 1.40 0.823 467.13 105.55 104.95 246.52 
2002 2.71 0.914 586.26 149.93 135.33 1593.74 
2003 3.14 1.48 833.58 230.67 117.77 931.65 
2004 4.76 2.399 1112.89 311.10 125.33 1283.52 
2005 5.58 3.456 983.37 301.33 125.80 1255.95 
2006 118.02 33.196 1223.61 401.93 143.52 2045.07 
2007 11.61 7.954 358.11 177.87 133.73 1732.32 
2008 16.26 9.327 651.38 475.93 108.93 593.57 
2009 17.65 9.111 573.08 365.54 84.88 (982.95) 
2010 94.29 52.92 42.77 17.10 91.10 (422.73) 
2011 185.96 173.06 124.95 84.61 128.55 1258.24 
2012 15.06 15.756 336.39 199.32 107.41 406.79 
2013 6.91 23.919 82.16 30.00 105.75 310.86 
2014 30.35 28.246 136.39 77.06 125.40 1107.43 
2015 31.19 38.209 48.41 24.28 105.01 230.00 

 758.28 114.73 193.40 516.82 25.09 34.18 المتوسط
 (106.229) (4.44) (3.06) (55.15) 3.93 2.03  التغير مقدار

 (14.01) (3.87) (1.58) (10.67) 15.66 5.92  السنوي النمو معدل
 .األرقام بين القوسين قيم سالبة -
 ).٠,٠٥( معنوي عند **).    ٠,٠١( معنوي عند * -

  : جمعت وحسبت من: المصدر
، أعداد مختلفة للفترة زراعينشرة االقتصاد الوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  -١

)٢٠١٥- ٢٠٠٠.( 
٢-  Different volume, Italy, Rome, Trade year Book, O.A.F   
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٢٢١٠   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
 ألف طن، أو ١٠٦,٢وتبين تناقص الفائض من األرز فى مصر بمقدار سنوي معنوي إحصائياً يبلغ نحو 

ات الحادثة فى الفائض من التغير% ٩,٩، وإتضح أن نحو %١٤,٠١ما يعادل تناقص بمعدل سنوي يبلغ نحو 
  ).٨(جدول رقم . من األرز فى مصر يرجع آثارها إلى عنصر الزمن

في معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور التجارة الخارجية واالكتفاء الذاتي والفائض لألرز ): ٨(جدول رقم 
  )٢٠١٥- ٢٠٠٠(مصر خالل الفترة 

  البيان
رقم 

  المعادلة
المتغير التابع 

المتوسط     النموذج  هـ^ص
  السنوي

معدل التغير 
  ف  R2  %السنوي 

كمية الصادرات  (1)
  باأللف طن

  هـس  55.15–985.58  =^ص
)     6.438)  *(3.483-*(  516.824 -10.67 0.4640 *12.32 

قيمة الواردات  (2)
  بالمليون دوالر

  هـ س3.93+  83.08= ^ص
)    0.401-)   (2.833**(  25092.31 15.66 0.136 **9.361 

قيمة الصادرات  (3)
  باأللف دوالر

  هـس 30.64 – 553.32 =^ص
)    4.097)   (2.93-**(  193401.4 -1.58 0.56 **8.364 

كمية الواردات  (4)
  باأللف طن

  هـ س2.06 + -3.813 = ^ص
)     -1.824)  (9.152*(  34.182 5.92 0.903 *83.755 

االكتفاء الذاتي لألرز  (5)
  في مصر

  هـس4.45  – 172.45 =^ص
)      16.199)  *(-5.044*(  114.74 -3.87 0.864 *25.441 

الفائض أو الفجوة  (6)
  باأللف طن

  هـس  106.23– 1941.3 =^ص
)    5.95)   *(-3.09*(  758.28 -14.01 0.544 **9.931 

  .     في السنة هـ القيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه: هـ^ص
  .١٦،.......، ٣، ٢، ١= بالسنوات، هـ عنصر الزمن :  هـس

  ).٠,٠٥( معنوي عند **).  ٠,٠١( معنوي عند *. المحسوبة) ت(القيم بين األقواس تعبر عن قيم 
  ).٧(جدول رقم : حسبت من: المصدر

  

  : أثر تحديد المساحة المزروعة على إنتاج وتسويق األرز في مصر: ثانياً
  : نتاج األرز في مصر أثر تحديد المساحة المزروعة على إ )١(
  :  مليون فدان لألرز في مصر١,١تطور التجاوزات عن المساحة المحددة بنحو :  )١-١(

 مليون ١,١من ضمن السياسات التي انتجهتها الدولة تجاه محصول األرز تحديد مساحته المزروعة بنحو 
ر التجاوزات في المساحة فدان وذلك للتغلب على محدودية مياه الرى، وفى ظل هذه السياسة فانه بدراسة تطو

مليون فدان لألرز في مصر خالل فترة الدراسة، كما في جدول  ١,١المزروعة عن المساحة المحددة بنحو 
، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠١٥الف فدان في عام  ١١٦، تبين أنها تراوحت بين حد أدنى يبلغ نحو )٩(رقم 
  . الف فدان ٣٥٨، وبمتوسط سنوي يبلغ نحو ٢٠٠٨ ألف فدان في عام  ٦٧٠

وإتضح أن التجاوزات في المساحة المزروعة عن المساحة المحددة تتناقص بمقدار سنوي سنوي معنوي 
  %.٣,٦٦الف فدان، أي أنها تتناقص بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو  ١٣,٠٧إحصائياً يقدر بنحو 

ة عن المساحة من العوامل المؤثرة في التجاوزات في المساحة المزروع% ٥٦,٩ كما تبين أن نحو 
  ).١٠(جدول رقم .  مليون فدان يرجع أثارها إلى عامل الزمن١,١المحددة لألرز في مصر بنحو 

% ٢٤,٥٣ويتضح أن التجاوزات في المساحة المزروعة من األرزعن المحدده من قبل الدولة تبلغ نحو 
  . من المساحة المزروعة بالفعل خالل فترة الدراسة

لتجاوزات في زراعة محصول األرز عن تلك المحددة إلى العقوبات التي وربما يرجع تراجع مساحة ا
  . تفرضها الدولة على منع التجاوزات، خصوصاً في السنوات األخيرة، وأهمها الغرامات المالية



٢٢١١   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
 :مليون فدان ١,١تطور اإلنتاج من األرز في ظل سياسة تحديد المساحة المزروعة بنحو :  )٢-١(

ة من األرز من قبل الدولة فإنه من المتوقع أن يتراوح انتاج مصر من في ظل تحديد المساحة المزروع
مليون  ٤,٦٦، وحد أقصى بلغ نحو ٢٠٠٠ مليون طن في عام  ٤,٢١األرز بين حدين، الحد األدنى بلغ نحو 

  ).٩(جدول رقم . مليون طن ٤,٤٣، وبمتوسط سنوي بلغ نحو ٢٠٠٦طن في عام 
الف  ٢٤,٦٨تاج من األرز بمقدار سنوى معنوي إحصائياً يبلغ نحو وانه كان من المتوقع أن يتناقص اإلن

من التغيرات في هذا اإلنتاج % ٦١,١، وأن نحو %٠,٧٢طن، أو ما يعادل تناقص بمعدل سنوي يبلغ نحو 
  ).١٠(جدول رقم . يرجع إلى عوامل يعكس آثارها عامل الزمن

  : مليون فدان ١,١لمزروعة بنحو تطور الفائض أو العجز من األرز في ظل تحديد المساحة ا:  )٣-١(
كما إتضح في ظل تحديد المساحة المزروعة من األرز أنه كان سيحدث عجز في كل سنوات الدراسة عدا 

  . الف طن ٤٧، والذي تحقق فيه فائض من األرز قُدر بنحو ٢٠١٤عام 
وح هذا العجز  الف طن، وترا٧٠٢وتبين أن متوسط العجز السنوي خالل فترة الدراسة كان سيبلغ نحو 

، جدول ٢٠٠٨مليون طن في عام  ٢,١، وحد أقصى بلغ نحو ٢٠٠٦الف طن في عام  ٣٤بين حد أدنى بلغ 
  ). ٩(رقم 

في مصر تطور تجاوزات المساحة المزروعة عن المحددة من قبل الدولة واإلنتاج لألرز ): ٩(جدول رقم 
  )٢٠١٥- ٢٠٠٠(خالل الفترة 

   المزروعةتجاوزات المساحة
   مليون فدان١,١عن 

  اإلنتاج في ظل تحديد المساحة
  مليون فدان١,١المزروعة بنحو 

الفائض أو العجز من األرز في ظل تحديد 
  البيان  مليون فدان١,١المساحة المزروعة بنحو 

  الف طن مليون دوالر الف فدان السنوات
2000 471 4.211 (1247) 
2001 241 4.287 (693) 
2002 447 4.340 (171) 
2003 408 4.502 (741) 
2004 437 4.543 (524) 
2005 359 4.617 (251) 
2006 493 4.656 (43) 
2007 573 4.514 (622) 
2008 670 4.552 (2095) 
2009 269 4.434 (2067) 
2010 (7) 4.355 (395) 
2011 309 4.361 (46) 
2012 351 4.317 (1173) 
2013 319 4.432 (975) 
2014 265 4.407 47 
2015 116 4.359 (229) 

 (702) 4.430 358 المتوسط
 (212.5) 0.032 (13.073)  التغير مقدار
 النمو معدل

  **(30.29) *0.72 *(3.66)  السنوي

 .األرقام بين القوسين قيم سالبة -
 ).٠,٠٥( معنوي عند **).    ٠,٠١( معنوي عند * -

  : جمعت وحسبت من: المصدر
، أعداد مختلفة للفترة نشرة االقتصاد الزراعيصادية، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقت -١

)٢٠١٥- ٢٠٠٠.( 
٢-  Different volume, Italy, Rome, Trade year Book, O.A.F   
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٢٢١٢   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
 العام لتطور تجاوزات المساحة المزروعة عن المحددة من قبل الزمنيمعادالت االتجاه ): ١٠(جدول رقم 

  ).٢٠١٥- ٢٠٠٠(الدولة واإلنتاج لألرز في مصر خالل الفترة 
  البيان
رقم 

  المعادلة
  المتغير التابع

المتوسط     النموذج  هـ^ ص
  السنوي

معدل 
التغير 
  %السنوي 

R2  ف  

تجاوزات المساحة المزروعة عن   (1)
  باأللف فدان  مليون فدان١,١

  هـس  13.07– 469.60 =^ص
)   8.574)   *(-3.483*(  358 -3.66 0.569 *15.272 

(2) 
تحديد المساحة اإلنتاج في ظل 
   مليون فدان١,١المزروعة بنحو 

  هـ س0.247+  4.7 = ^ص
)  72.925)  *(-3.76*(  4.43 -0.56 0.611 *14.144 

(3) 
الفائض أو العجز من األرز في ظل 
تحديد المساحة المزروعة بنحو 

   مليون فدان١,١

  هـس 212.5 – 213.167 =^ص
)      0.402)   (-2.646**(  -702 -30.29 0.636 **7.004 

  .     في السنة هـ القيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه: هـ^ص
  .١٦،.......، ٣، ٢، ١= عنصر الزمن بالسنوات، هـ :  هـس

  ).٠,٠٥( معنوي عند **).  ٠,٠١( معنوي عند *. المحسوبة) ت(القيم بين األقواس تعبر عن قيم 
  ).٩(جدول رقم : حسبت من: المصدر

  

ذلك على أنه بالرغم من أن تطبيق سياسة تحديد المساحة المزروعة من األرز خالل فترة الدراسة ويدل 
كان سيؤدى إلى وجود عجز في اإلنتاج عن مالحقة اإلستهالك إال أن هذا العجز يتناقص سنوياً وربما يرجع 

 السياسة وربما أهمها ذلك إلى عوامل أخرى مؤثرة في القدرة على اإلكتفاء الذاتي من األرز في ظل هذه
زيادة اإلنتاجية الفدانية من المحصول لتعويض النقص في اإلنتاج وخاصة في ظل تزايد اإلستهالك القومي 
منه، ويعتبر زيادة اإلنتاجية الفدانية أحد السياسات الزراعية التي توليها الدولة ضمن سياساتها في زراعة 

  ). ٩(جدول رقم .  األرز
الف طن، أي أنه  ٢١٢,٥ األرز يتناقص بمقدار سنوي معنوي إحصائياً يبلغ نحو وتبين أن العجز من

من المتوسط السنوي وذلك في حالة تطبيق سياسة تحديد المساحة % ٣٠,٢٩يتناقص بمعدل سنوي يبلغ نحو 
  ).١٠(جدول رقم . مليون فدان ١,١المزروعة بنحو 

مليون  ١,١ويتضح مما سبق أن إنتاج األرز في ظل توجه الحكومة في تحديد المساحة المزروعة بنحو 
الف طن، بينما إنتاج مصر من األرز في ظل التجاوزات في المساحة  ٢٤,٦٨طن سوف يتناقص سنوياً بنحو 
ة يمكن أن تؤثر على أي أن سياسة تحديد المساحة المزروع.  الف طن٥٦,٥٩المزروعة يتناقص سنوياً بنحو 

وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه السياسة وأنه . الف طن سنوياً ٣١,٩١اإلنتاج من األرز يتناقص قدرة نحو 
  . يتوجب تطبيقها متزامنه مع سياسات تعوض النقص في اإلنتاج مثل زيادة اإلنتاجية على سبيل المثال

  :  مصر أثر تحديد المساحة المزروعة على تسويق األرز في )٢(
 : العالقة بين اإلنتاج والسعر المزرعى في ظل الوضع الراهن): ١-٢(

وبتقدير العالقة بين اإلنتاج والسعر المزرعى في ظل الوضع الراهن لالرز في مصر خالل فترة 
   :الدراسة، مع ثبات بقية العوامل االخرى، كانت أفضل الصور الرياضية المعبرة عن هذه العالقة كاآلتي

Log Ŷi =  3.042    + 0.255 Log Xi ………………….(1) 
                                                           4.46*)     (17.822*)      (                             

19.891  F* =           0.759= /  R2  0.799  R2 =    R = 0.894  
  ). 0.01(معنوي عند * 

  )ت(عبر عن قيمة القيم بين االقواس ت



٢٢١٣   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
  : حيث ان

Y =  القيمة المقدرة إلنتاج االرز في مصر بالمليون طن في السنةi .  
  X =  السعر المزرعى لطن األرز في مصر بالجنيه في السنةi. 

  ).٣(، )١(حسبت من بيانات جدولى ارقام : المصدر
  

بين اإلنتاج والسعر المزرعى في المعنوية احصائياً، والتي توضح العالقة ) ١(ويتضح من المعادلة رقم 
ظل الوضع الراهن لالرز في مصر خالل فترة الدراسة، مدى أهمية االنتاج كمتغير مستقل في شرح 

في االنتاج سيؤدى % ١التغيرات في السعر المزرعى لطن األرز في مصر، حيث تبين ان تغيراً قدره نحو 
وفى نفس االتجاه، وربما يرجع ذلك إال أن % ٠,٢٥الى تغيراً في السعر المزرعى لطن االرز قدره نحو  

خالل نفس الفترة، في حين يتزايد اإلنتاج % ٦,٩٣اإلستهالك المحلى من األرز يزيد بمعدل سنوى يبلغ نحو 
وبالتالى البد أن يزيد اإلنتاج بمعدالت تفوق معدالت زيادة %.  ٠,٩٦من األرز بمعدل سنوي يبلغ نحو 

  .تنخفض األسعار المزرعيةاإلستهالك حتى يمكن أن 
 الف طن فان ٤٤,٣وتشير هذه النتائج الى انه على الرغم من امكانية زيادة اإلنتاج الكلى من األرز بنحو 

 جنيهاً مع افتراض ثبات بقية العوامل ٣٥٤,٧٥ذلك سيؤدى ذلك الى زيادة السعر المزرعى للطن بنحو 
الستهالك القومى من األرز وبما يعادل زيادة في زيادة في ا% ١األخرى، وربما ان اهم األسباب ان 

 الف طن، وبالتالي ان الزيادة في االستهالك اكبر من الزيادة في اإلنتاج مما سيؤدى ٥١,٣٢االستهالك بنحو 
  .الى ارتفاع السعر المزرعى لطن األرز

األرز في مصر، وأنها قد مما يشير الى مدى أهمية االهتمام باإلنتاجية الفدانية لزيادة اإلنتاج الكلى من 
تساهم في التغلب على بعض اثار نقص او تحديد الرقعة المزروعة بالمحصول لسد االحتياجات من األرز 
خاصة في ظل زيادة عدد السكان ومن ثم االحتياجات االستهالكية من األرز، حيث تبين من النتائج السابقة 

سيضيف لإلنتاج )  كيلو زيادة في اإلنتاجية الفدانية٤٠دل ما يعا(٪ ١ان في زيادة اإلنتاجية الفدانية بنحو 
وبالتالي زيادة في اإلنتاجية الفدانية بنحو .  ألف طن مع افتراض ثبات بقية العوامل األخرى٥٨,٣الكلى نحو 

  .يمكنه ان يحقق توازناً مع الزيادة في االستهالك الى حد ما% ١
  : في ظل سياسة تحديد المساحة المزروعةالعالقة بين اإلنتاج والسعر المزرعى  ):٢-٢(

وبتقدير العالقة بين اإلنتاج والسعر المزرعى في ظل سياسة تحديد المساحة المزروعة في مصر خالل 
، كانت أفضل الصور الرياضية المعبرة )٢(فترة الدراسة مع ثبات بقية العوامل األخرى كما في المعادلة رقم 

 : عن هذه العالقة كاآلتي
Log Ŷi =  0.7   + 0.134 Log Xi ………………….(٢) 
70.157* )      ( 8.465* )                                                                                 (   

F* = 71.661     0.934  =  / R2          R2 = 0.947       0.973  R = 
  ). 0.01(معنوي عند * 

  ).ت( تعبر عن قيمة     القيم بين االقواس
  : حيث ان

Y =  القيمة المقدرة إلنتاج االرز في مصر في ظل سياسة تحديد المساحة المزروعة بالمليون طن في السنةi .  
  X =  السعر المزرعى لطن األرز في ظل سياسة تحديد المساحة المزروعة في مصر بالجنيه في السنةi. 

  ).9(، )3(حسبت من بيانات جدولى ارقام : المصدر
 مليون ١,١وتبين من العالقة بين اإلنتاج في ظل سياسة الدولة تحديد المساحة المزروعة من األرز بنحو 

فدان والسعر المزرعى للطن، وذلك لتحديد أثر تحديد المساحة المزروعة على السعر المزرعى أنه كلما زاد 
  %   ٠,١٣زاد السعر المزرعى بنحو % ١اإلنتاج بنحو 

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد الثامن والعشرون – العدد الرابع – ديسمبر(ب)٢٠١٨



٢٢١٤   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
مليون فدان وفى ظل نفس معدالت نمو  ١,١ الة تحديد المساحة المزروعة بنحوقع في حومن المتو

فإن السعر المزرعى وسعر الجملة سيرتفعان ) نظراً لزيادة الطلب نتيجة تزايد السكان ( اإلستهالك المحلى 
 معدل نمو وذلك نظراً إلنخفاض اإلنتاج عن الوضع الراهن في حين تزايد. عن نظيرها في الوضع الراهن

  .اإلستهالك القومي من األرز سنوياً 
  : اإلنتاجية الفدانية التي تحقق نفس اإلنتاج في حالة تحديد المساحة المزروعة لألرز في مصر ):٣-٢(

وبتقدير اإلنتاجية الفدانية المفترض أن تحدث في حالة تحديد المساحة المزروعة لتحقيق نفس اإلنتاج  
طناً للفدان كمتوسط خالل فترة  ٥,٣٥ الراهن تبين أنها يجب أن تصل الى نحو  الوضع الكلى من األرزفى

  . الدراسة 
الف طن من األرز  ٧٥٤,٣ لراهن والذي معه يتحقق فائض قدرهومع تلك اإلنتاجية سيتحقق نفس اإلنتاج ا

ة المزروعة من األرز وبالتالي في هذه الحالة لن يكون هناك آثاراً سلبية لتطبيق سياسة الدولة بتحديد المساح
  . مليون فدان  ١,١بنحو 

  : اإلنتاجية الفدانية التي تحقيق االكتفاء الذاتي في حالة تحديد المساحة المزروعة لألرز في مصر ):٤-٢(
أما المتوسط السنوى لالنتاجية الفدانية التي يمكنها تحقيق اإلكتفاء الذاتي من األرز في ظل تحديد مساحته 

طن للفدان كمتوسط خالل فترة الدراسة، هذه اإلنتاجية  ٤,٦٧مليون فدان فإنها تبلغ نحو  ١,١المزروعة بنحو 
 مليون فدان وانتاجية ١,١التي يمكنها تحقيق االكتفاء الذاتي في ظل وجود مساحة محددة ثابته مقدره بنحو 

تاجية الفدانية النى كان يمكن فدانية متغيرة  في سنوات الدراسة وذلك لمعرفة اإلجابة على السؤال ما هي اإلن
  ان تتوافق مع سياسة الدولة بتحديد المساحة المزروعة والتي يمكنها تحقيق االكتفاء الذاتي؟ 

تطور تجاوزات المساحة المزروعة عن المحددة من قبل الدولة واإلنتاج لألرز في مصر ): ١١(جدول رقم 
  ).٢٠١٥- ٢٠٠٠(خالل الفترة 

  البيان التي تحقق االكتفاء الذاتى اإلنتاجية الفدانية التي تحقق نفس اإلنتاج ية الفدانيةاإلنتاج
للفدان/طن للفدان/طن السنوات  
2000 5.46 4.96 
2001 4.75 4.53 
2002 5.55 4.10 
2003 5.61 4.77 
2004 5.77 4.61 
2005 5.57 4.43 
2006 6.13 4.27 
2007 6.24 4.67 
2008 6.58 6.04 
2009 5.02 5.91 
2010 3.93 4.32 
2011 5.15 4.01 
2012 5.36 4.99 
2013 5.20 4.91 
2014 4.97 3.96 
2015 4.38 4.17 

 4.67 5.35 المتوسط
  : جمعت وحسبت من: المصدر

، أعداد مختلفة للفترة نشرة االقتصاد الزراعيوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  -١
)٢٠١٥- ٢٠٠٠(. 

٢-  Different volume, Italy, Rome, Trade year Book, O.A.F   
  

ولذلك كان يجب وضع ضمن سياسة الدولة تجاه األرز ارتفاع اإلنتاجية الفدانية اوالً او طرح أصناف 
 طناً للفدان حتى يتسنى تحديد المساحة المزروعة وفى ذاك الوقت ٤,٦٧عالية اإلنتاجية بما ال يقل عن نحو 

  .الكتفاء الذاتي من المحصول وال تضطر الدولة لالستيراد للخارجيتحقق ا



٢٢١٥   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
  . ٢٠٢٥–٢٠٢٠السيناريوهات المتوقعة للفائض أو الفجوة من األرز خالل الفترة): ٣(

 ): ١(سيناريو 
في حالة تغير المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلستهالك القومي لألرز بنفس معدالت الفترة 

  ):٢( كما هو وارد بالجدول رقم ،٢٠١٥ -٢٠٠٠
 ٢٠١٥ -٢٠٠٠مع افتراض تغير المساحة المزروعة باألرز وفقاً لمعدالت تغيرها السنوية خالل الفترة 

 ١,٢٢٧، والى نحو ٢٠٢٠ مليون فدان في عام ١,٢٩فمن المتوقع أن تصل المساحة المزروعة الى نحو 
  . ٢٠٢٥مليون فدان في عام

 ٢٠١٥ -٢٠٠٠تهالك القومى من األرز وفقاً لمعدل تغيره السنوي خالل الفترة اما مع افتراض تغير اإلس
، والى ٢٠٢٠مليون طن في عام  ٥,٧٧٤فانه من المتوقع أن يصل اإلستهالك القومي من األرز الى نحو 

 . ٢٠٢٥ مليون طن في عام ٦,٠٣٢نحو 
 ٢٠١٥ -٢٠٠٠رها السنوي خالل الفترة كما انه مع افتراض تغير اإلنتاجية الفدانية لألرز وفقاً لمعدل تغي

طناً  ٤,٨، والى نحو ٢٠٢٠طناً للفدان في عام  ٤,٦٢فمن المتوقع أن تصل اإلنتاجية الفدانية لألرز الى نحو 
  . ٢٠٢٥ للفدان في عام

وبالتالي وفقاً لمعدل التغير السنوي في كل من المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلستهالك القومي 
 ١٨٢,٢٥فإنه من المتوقع أن يكون هناك فائض قدره نحو  ٢٠١٥ -٢٠٠٠رز في مصر خالل الفترة لأل

، وسيكون هناك فائض في ٢٠٢٥ ألف طن في عام ١٤٥,٩٨ألف طن، بينما سيحدث فجوة قدرها نحو 
 . ٢٠٢٥حتى٢٠٢٢، بينما سيكون هناك فجوة من ٢٠٢٢، ٢٠٢١، ٢٠٢٠األعوام 

لمستقبلية لكل من المساحة المزروعة واإلنتاجية واالستهالك القومي لألرز في التوقعات ا): ١٢(جدول رقم 
  ).٢٠١٥ – ٢٠٠٠(وفقاً لمعدالت تغيرها السنوي خالل الفترة ) ٢٠٢٥- ٢٠٢٠(مصر خالل الفترة 

  البيان  الفائض او الفجوة االستهالك القومي اإلنتاجية الفدانية المساحة المزروعة
لفدانطن ل الف فدان السنوات   الف طن  الف طن 
2020 1290 4.62 5774.14 182.25 
2021 1277 4.65 5825.86 118.41 
2022 1265 4.69 5877.58 53.67 
2023 1252 4.73 5929.30 (11.97) 
2024 1240 4.76 5981.03 (78.53) 
2025 1227 4.80 6032.75 (145.98) 
 .األرقام بين القوسين قيم سالبة -

  ).٢(، )١(جدولى ارقام : حسبت من: المصدر
  

   ):٢(سيناريو 
مليون فدان وتغير اإلنتاجية الفدانية واإلستهالك القومى  ١,١في حالة تحديد المساحة المزروعة بنحو 

، ووفقاً لسيناريو تحديد المساحة )١٣(، كما هو وارد بالجدول رقم ٢٠١٥ -٢٠٠٠بنفس معدالت الفترة 
تغير اإلنتاجية الفدانية واإلستهالك القومي لألرز في مصر بنفس مليون فدان مع  ١,١المزروعة بنحو 
، ٢٠٢٥ -٢٠٢٠فإنه من المتوقع أن تحدث فجوة في كل سنوات الفترة  ٢٠١٥ -٢٠١٠معدالت الفترة 
  . ٢٠٢٥ألف طن في عام ٧٤٥,٩٥، وتصل الى نحو ٢٠٢٠ألف طن في عام  ٦٩٤,٣٤وستكون بنحو 

  ): ٣(سيناريو 
في ظل تغير المساحة ) ٢٠٢٥ -٢٠٢٠( التي تحقق االكتفاء الذاتي خالل الفترة اإلنتاجية الفدانية

  ): ٢٠١٥ -٢٠٠٠(واإلنتاج بنفس معدالت الفترة 
، فإنه من ٢٠١٥ -٢٠٠٠في ظل تغير المساحة واإلنتاج بنفس معدالت التغير السنوية في الفترة 

طناً  ٤,٦٢الى نحو  ٢٠٢٠الفدانية في عام المفترض ليتحقق اإلكتفاء الذاتي من األرز أن تصل اإلنتاجية 

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد الثامن والعشرون – العدد الرابع – ديسمبر(ب)٢٠١٨



٢٢١٦   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
طناً للفدان  ٤,٨  تدريجيأ سنوياً حتى تصل الى نحوللفدان، ثم تتزايد اإلنتاجية الفدانية لتحقيق اإلكتفاء الذاتي

  .لتحقيق االكتفاء الذاتي ٢٠٢٥في عام 
ستهالك القومي لألرز في التوقعات المستقبلية لكل من المساحة المزروعة واإلنتاجية واال): ١٣(جدول رقم 

وفقاً لمعدالت التغير السنوي لكل من اإلنتاجية واالستهالك القومي ) ٢٠٢٥- ٢٠٢٠(مصر خالل الفترة 
  . مليون فدان١,١مع تحديد المساحة المزروعة بنحو ) ٢٠١٥ – ٢٠٠٠(خالل الفترة 

  البيان  الفائض او الفجوة االستهالك القومي اإلنتاجية الفدانية المساحة المزروعة
  الف طن  الف طن طن للفدان الف فدان السنوات
2020 1100 4.62 5774.14 (694.34) 
2021 1100 4.65 5825.86 (706.46) 
2022 1100 4.69 5877.58 (718.58) 
2023 1100 4.73 5929.30 (730.70) 
2024 1100 4.76 5981.03 (742.82) 
2025 1100 4.80 6032.75 (754.95) 
 .ام بين القوسين قيم سالبةاألرق -

  ).٢(، )١(جدولى ارقام : حسبت من: المصدر
  

 . ويتضح من ذلك ان تكون األولوية في السياسة الزراعية هي زيادة اإلنتاجية الفدانية
  : طناً للفدان٥,٥أثر السياسة الزراعية المتعلقة بزيادة اإلنتاجية الفدانية الى نحو : ثانياً

 طناً ٥,٥مليون فدان وأن تصل اإلنتاجية الفدانية الى نحو  ١,١ المزروعة بنحو في حالة تحديد المساحة
، كما هو وارد بالجدول رقم ٢٠١٥ -٢٠٠٠للفدان وتغير اإلستهالك القومي لألرز بنفس معدالت الفترة 

)١٤ :(  
ياه الري، مليون فدان كتوجه للدولة للتغلب على محدودية م ١,١فى حالة تحديد المساحة المزروعة بنحو 

طناً للفدان وهو توجه للدولة وفقاً لإلستراتيجية القومية، مع تغير  ٥,٥وأن تصل اإلنتاجية الفدانية الى نحو 
، فإنه من المتوقع أن يتحقق فائض في كل ٢٠١٥ -٢٠٠٠اإلستهالك القومي لألرز بنفس معدالت الفترة 

، ثم ٢٠٢٠ ألف طن في عام ٢٧٥,٨٦، ويتراوح بين فائض قدره نحو ٢٠٢٥ -٢٠٢٠سنوات الفترة 
  . ٢٠٢٥ألف طن في عام ١٧,٢٥يتناقص هذا الفائض حتى يصل الى نحو 

، حيث انه إذا استمرت ٢٠٢٥ويتضح في ظل هذا السيناريو ان مصر ستعاني عجزاً في األرز بعد عام 
بنحو  ٢٠٢٦ي عام نفس اإلفتراضات السابقة كما هي، فانه من المتوقع ان تبدأ مصر تعاني فجوة من االرز ف

  .  ألف طن، ثم سوف تتزايد بعد ذلك٣٤,٤٧
التوقعات المستقبلية لكل من المساحة المزروعة واإلنتاجية واالستهالك القومي لألرز في مصر ): ١٤(جدول رقم 

 مليون فدان وأن تصل اإلنتاجية ١,١في حالة تحديد المساحة المزروعة بنحو ) ٢٠٢٥- ٢٠٢٠(خالل الفترة 
  .٢٠١٥ -٢٠٠٠ طن للفدان وتغير االستهالك القومي لألرز بنفس معدالت الفترة ٥,٥ة الى نحو الفداني

  البيان  الفائض او الفجوة االستهالك القومي اإلنتاجية الفدانية المساحة المزروعة
  الف طن  الف طن طن للفدان  الف فدان السنوات
2020 1100 5.50 5774.14 275.86 
2021 1100 5.50 5825.86 224.14 
2022 1100 5.50 5877.58 172.42 
2023 1100 5.50 5929.30 120.70 
2024 1100 5.50 5981.03 68.98 
2025 1100 5.50 6032.75 17.25 
2026 1100 5.50 6084.47 (34.47) 
 .األرقام بين القوسين قيم سالبة -

  ).٢(، )١(جدولي ارقام : حسبت من: المصدر



٢٢١٧   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
  : لمحصول األرز في محافظة كفر الشيخ في السياسة الزراعية المتعلقة بالمحصول المنتجينآراء: ثالثاً

تبين من دراسة اراء المنتجين لمحصول األرز في محافظة كفر الشيخ في السياسة الزراعية المتعلقة 
، من خالل عينة عشوائية بسيطة )١٥(، كما في الجدول رقم ٢٠١٧/ ٢٠١٦بالمحصول في الموسم الزراعى 

  : مزارعاً في مراكز المحافظة ما يلي٧٠د لعد
% ٧من المزارعين ال يروا اى صعوبة في توافر األصناف الحديثة لالرز، بينما نحو % ٩٣ان نحو  .١

  .من المزارعين يروا ان هناك صعوبة في توافر األصناف الحديثة من المحصول
ر الحكومة بمنع تصدير من المزراعين يروا ان السعر المزرعى لالرز يتاثر بقرا% ٥٤ان نحو  .٢

من المزارعين ال يرون اى تاثير لقرار منع التصدير على السعر % ٤٦المحصول، بينما نحو 
 .المزرعى للمحصول

من المزارعين يرون تاثر المساحة المزروعة بالمحصول بحرية التجارة الخارجية % ٥٣ان نحو  .٣
 للمساحة المزروعة بالمحصول بحرية من المزارعين ال يرون اى تاثر% ٤٧للمحصول، بينما ان نحو 

  .التجارة الخارجية للمحصول
اراء المنتجين لمحصول األرز في محافظة كفر الشيخ في السياسة الزراعية المتعلقة ): ١٥(جدول رقم 

  .٢٠١٧/ ٢٠١٦بالمحصول في الموسم الزراعي 
 % ال % نعم السؤال رأى المزارع

 7 5 93 65 مدى توافر األصناف الحديثة )١(
 46 32 54 38 مدى تاثر السعر المزرعى بقرار منع التصدير )٢(
 47 33 53 37  مدى تاثر المساحة المزروعة بقرار منع التصدير )٣(

  .حسبت من عينة الدراسة: المصدر
  

  الملخص والتوصيات
 أحد محاصيل الحبوب التي تتمتع فيها مصر باكتفاء ذاتي وفائض للتصدير، كما انه يعتبر احد األرزيعد 

الزروع الهامة في التركيب المحصولي، ويمثل األرز أهمية خاصة بزراعته في األراضي الملحية خاصة في 
مناطق شمال الدلتا، كما تقوم عليه العديد من الصناعات الحيوية، الى جانب كثير من الصناعات األخرى 

 والنشا وغيرها، كما يعتبر والتي تعتمد على المنتجات الثانوية لضرب األرز مثل صناعة العلف الحيواني
األرز من محاصيل الحبوب الغذائية الهامة، حيث يمثل مصدراً رئيسياً لغذاء معظم سكان مصر وخاصة في 
المحافظات الساحلية مع اختالف طبقاتهم، وقد اتبعت الدولة العديد من السياسات التي عملت على زيادة 

 واإلرشاد ونقل التكنولوجيا، مما انعكس على زيادة اإلنتاج اإلنتاجية من األرز، باستخدام التقاوي الجيدة
الكلى، اال ان هناك صعوبات تعترض محصول األرز ظهرت في السنوات األخيرة أهمها مشكلة محدودية 
مياه الري، مما جعل الدولة تتبنى سياسة تحديد المساحة المزروعة، كما انه في ظل ارتفاع األسعار المحلية 

لغذائية ومن بينها األرز اتجهت الدولة لحظر تصديره، وبالتالي قد يؤثر القرارين على نسبة لمعظم السلع ا
االكتفاء الذاتي من المحصول، لذا تعتبر دراسة االثار والسيناريوهات المتوقعة لهذين القرارين من الدراسات 

ت زمنية مستقبلية، مما يعد ذو أهمية الهامة التي يمكن االستعانة بها في تحديد احتياجات الدولة واالفراد لفترا
بالنسبة لواضعي كل من السياسة االقتصادية والسياسة الزراعية، وكانت ابرز النتائج التي توصلت اليها 

 ألف فدان، أي ما يعادل ١٢,٥٨تبين تناقص المساحة المزروعة من األرز سنوياً بنحو : الدراسة ما يلى
كما . من متوسط المساحة المزروعة خالل فترة الدراسة% ٠,٨٦ نحو معدل نمو سنوي معنوي إحصائياً يبلغ

،  %٠,٨٨ طن للفدان، وبما يعادل معدل نمو سنوي يبلغ نحو ٠,٠٣٦تبين تزايد اإلنتاجية الفدانية سنوياً بنحو 
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٢٢١٨   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
% ٠,٩٦ ألف طن، وبما يعادل نحو ٥٦,٥٨٦وتبين تناقص اإلنتاج الكلى من األرز في مصر سنوياً بنحو 

متوسط السنوي، في حين تبين أن االستهالك المحلى لألرز في مصر يزيد بمقدار سنوي معنوي من ال
من المتوسط السنوي، وتبين تزايد التكاليف % ١,٠١  ألف طن، أو ما يعادل نحو ٥١,٧٢إحصائياً يقدر بنحو 

اً للفدان، أو بمعنى أنها  جنيه٢٩٦,٧٨الكلية لفدان األرز في مصر خالل فترة الدراسة سنوياً بمقدار يبلغ نحو 
من المتوسط السنوي، وتبين تزايد قيمة الواردات المصرية من % ٨,٥٦تزيد بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 

من % ٩,٤ مليون دوالر، أو ما يعادل معدل نمو سنوي يبلغ نحو ٣,٩٢٨األرز سنوياً بمقدار يبلغ نحو 
من % ١,٥٨رية من األرز بمعدل سنوي يبلغ نحو كما اتضح تناقص قيمة الصادرات المص. المتوسط السنوي

المتوسط السنوي، واتضح أن نسبة االكتفاء الذاتي من األرز في مصر تتناقص سنوياً بمقدار يبلغ نحو 
وتبين تناقص الفائض من األرز فى مصر %. ٣,٨٧، أو ما يعادل تناقص بمعدل سنوي يبلغ نحو %٤,٤

، وبدراسة %١٤,٠١و ما يعادل تناقص بمعدل سنوي يبلغ نحو  ألف طن، أ١٠٦,٢بمقدار سنوي يبلغ نحو 
 مليون فدان لألرز في مصر خالل ١,١تطور التجاوزات في المساحة المزروعة عن المساحة المحددة بنحو 

، وحد أقصى يبلغ نحو ٢٠١٥ ألف فدان في عام ١١٦فترة الدراسة، تبين أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ نحو 
واتضح أن التجاوزات في .  ألف فدان٣٥٨، وبمتوسط سنوي يبلغ نحو ٢٠٠٨ عام  ألف فدان في٦٧٠

 ألف فدان، أي أنها ١٣,٠٧المساحة المزروعة عن المساحة المحددة تتناقص بمقدار سنوي يقدر بنحو 
، ويتضح أن التجاوزات في المساحة المزروعة من األرز عن %٣,٦٦تتناقص بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 

وربما يرجع . من المساحة المزروعة بالفعل خالل فترة الدراسة% ٢٤,٥٣ن قبل الدولة تبلغ نحو المحددة م
تراجع مساحة التجاوزات في زراعة محصول األرز عن تلك المحددة إلى العقوبات التي تفرضها الدولة على 

من المتوقع أن يتناقص وانه كان . منع التجاوزات، خصوصاً في السنوات األخيرة، وأهمها الغرامات المالية
 الف طن، أو ما يعادل تناقص بمعدل سنوي يبلغ نحو ٢٤,٦٨اإلنتاج من األرز بمقدار سنوي يبلغ نحو 

، ويدل ذلك على أنه بالرغم من أن تطبيق سياسة تحديد المساحة المزروعة من األرز خالل فترة %٠,٧٢
ستهالك إال أن هذا العجز يتناقص سنوياً الدراسة كان سيؤدى إلى وجود عجز في اإلنتاج عن مالحقة اال

وربما يرجع ذلك إلى عوامل أخرى مؤثرة في القدرة على االكتفاء الذاتي من األرز في ظل هذه السياسة 
وربما أهمها زيادة اإلنتاجية الفدانية من المحصول لتعويض النقص في اإلنتاج وخاصة في ظل تزايد 

 اإلنتاجية الفدانية أحد السياسات الزراعية التي توليها الدولة ضمن االستهالك القومي منه، ويعتبر زيادة
 ألف طن، أي ٢١٢,٥وتبين أن العجز من األرز يتناقص بمقدار سنوي بلغ نحو .  سياساتها في زراعة األرز

من المتوسط السنوي وذلك في حالة تطبيق سياسة تحديد % ٣٠,٢٩أنه يتناقص بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 
في االنتاج سيؤدى الى تغيراً في % ١وتبين ان تغيراً قدره نحو .  مليون فدان١,١ة المزروعة بنحو المساح

وفى نفس االتجاه، وربما يرجع ذلك إال أن االستهالك المحلى % ٠,٢٥السعر المزرعى لطن االرز قدره نحو 
ايد اإلنتاج من األرز خالل نفس الفترة، في حين يتز% ٦,٩٣من األرز يزيد بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 

وبالتالي البد أن يزيد اإلنتاج بمعدالت تفوق معدالت زيادة االستهالك %.  ٠,٩٦بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 
وتبين من العالقة بين اإلنتاج في ظل سياسة الدولة تحديد المساحة . حتى يمكن أن تنخفض األسعار المزرعية

السعر المزرعى للطن، وذلك لتحديد أثر تحديد المساحة  مليون فدان و١,١المزروعة من األرز بنحو 
، ومن %٠,١٣زاد السعر المزرعى بنحو % ١المزروعة على السعر المزرعى أنه كلما زاد اإلنتاج بنحو 

 مليون فدان وفى ظل نفس معدالت نمو االستهالك ١,١المتوقع في حالة تحديد المساحة المزروعة بنحو 
فإن السعر المزرعى وسعر الجملة سيرتفعان عن نظيرها ) ب نتيجة تزايد السكاننظراً لزيادة الطل(المحلى 

وذلك نظراً النخفاض اإلنتاج عن الوضع الراهن في حين تزايد معدل نمو االستهالك . في الوضع الراهن



٢٢١٩   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
روعة وبتقدير اإلنتاجية الفدانية المفترض أن تحدث في حالة تحديد المساحة المز. القومي من األرز سنوياً

 طناً للفدان ٥,٣٥فى الوضع الراهن تبين أنها يجب أن تصل الى نحو  لتحقيق نفس اإلنتاج الكلى من األرز
أما المتوسط السنوي لإلنتاجية الفدانية التي يمكنها تحقيق االكتفاء الذاتي من . كمتوسط خالل فترة الدراسة

 طناً للفدان كمتوسط ٤,٦٧فإنها تبلغ نحو  مليون فدان ١,١األرز في ظل تحديد مساحته المزروعة بنحو 
خالل فترة الدراسة، هذه اإلنتاجية التي يمكنها تحقيق االكتفاء الذاتي في ظل وجود مساحة محددة ثابته مقدره 

 فدانية متغيرة في سنوات، كما انه مع افتراض تغير اإلنتاجية الفدانية لألرز وإنتاجية مليون فدان ١,١بنحو 
 فمن المتوقع أن تصل اإلنتاجية الفدانية لألرز الى ٢٠١٥ -٢٠٠٠يرها السنوي خالل الفترة وفقاً لمعدل تغ

وبالتالي وفقاً لمعدل التغير . ٢٠٢٥ طناً للفدان في عام ٤,٨، والى نحو ٢٠٢٠ طناً للفدان في عام ٤,٦٢نحو 
رز في مصر خالل الفترة السنوي في كل من المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واالستهالك القومي لأل

 ألف طن، بينما سيحدث فجوة ١٨٢,٢٥ فإنه من المتوقع أن يكون هناك فائض قدره نحو ٢٠١٥ -٢٠٠٠
، ٢٠٢٢، ٢٠٢١، ٢٠٢٠، وسيكون هناك فائض في األعوام ٢٠٢٥ ألف طن في عام ١٤٥,٩٨قدرها نحو 

 ١,١لمساحة المزروعة بنحو وفي حالة تحديد ا. ٢٠٢٥ حتى عام ٢٠٢٢بينما سيكون هناك فجوة من عام 
، ووفقاً لسيناريو ٢٠١٥ -٢٠٠٠مليون فدان وتغير اإلنتاجية الفدانية واالستهالك القومي بنفس معدالت الفترة 

 مليون فدان مع تغير اإلنتاجية الفدانية واالستهالك القومي لألرز في ١,١تحديد المساحة المزروعة بنحو 
 -٢٠٢٠ فإنه من المتوقع أن تحدث فجوة في كل سنوات الفترة ٢٠١٥ -٢٠١٠مصر بنفس معدالت الفترة 

 ألف طن في عام ٧٥٤,٩٥، وتصل الى نحو ٢٠٢٠ ألف طن في عام ٦٩٤,٣٤، وستكون بنحو ٢٠٢٥
، فإنه ٢٠١٥ -٢٠٠٠كما انه في ظل تغير المساحة واإلنتاج بنفس معدالت التغير السنوية في الفترة . ٢٠٢٥

 طناً ٤,٦٢ الى نحو ٢٠٢٠ الذاتي من األرز أن تصل اإلنتاجية الفدانية في عام من المفترض ليتحقق االكتفاء
 طناً للفدان ٤,٨للفدان، ثم تتزايد اإلنتاجية الفدانية لتحقيق االكتفاء الذاتي تدريجيا سنوياً حتى تصل الى نحو 

 الزراعية هي زيادة ويتضح من ذلك ان تكون األولوية في السياسة.  لتحقيق االكتفاء الذاتي٢٠٢٥في عام 
 مليون فدان كتوجه للدولة للتغلب على ١,١وفى حالة تحديد المساحة المزروعة بنحو . اإلنتاجية الفدانية

 طناً للفدان وهو توجه للدولة وفقاً لالستراتيجية ٥,٥محدودية مياه الري، وأن تصل اإلنتاجية الفدانية الى نحو 
، فإنه من المتوقع أن يتحقق ٢٠١٥ -٢٠٠٠رز بنفس معدالت الفترة القومية، مع تغير االستهالك القومي لأل

 ألف طن في عام ٢٧٥,٨٦، ويتراوح بين فائض قدره نحو ٢٠٢٥ -٢٠٢٠فائض في كل سنوات الفترة 
  .٢٠٢٥ ألف طن في عام ١٧,٢٥، ثم يتناقص هذا الفائض حتى يصل الى نحو ٢٠٢٠

  .سة الزراعية، االكتفاء الذاتياالقتصاد المصري، األرز، السيا: كلمات مفتاحية
  

 :التوصيات البحثية
  :يوصى البحث بما يلي

توفير كميات التقاوى من األصناف الحديثة عالية الجودة التي تكفى لزراعة المساحات المستهدفة من  -١
 .األرز في المحافظات المختلفة ووضع خطة لتويرها للمزارعين قبل موعد زراعة األرز

عين بزراعة أصناف عالية اإلنتاجية لتعويض النقص في اإلنتاج نتيجة تحديد توجيه الدولة للمزار -٢
 .المساحة المزروعة من المحصول

االهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة في زراعة األرز سواء األصناف او العمليات الزراعية وغيرها  -٣
عوض توجه الدولة لتحديد للتغلب على نقص المساحة المزروعة وذلك لتحقيق زيادة في اإلنتاجية ت

 .المساحة المزروعة
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٢٢٢٠   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
دراسة االثار المستقبلية على سعر المستهلك لألرز باستمرار نتيجة القرارات والسياسات المتعلقة  -٤

بالمساحة المزروعة وحظر التصدير حيث ان وجود فجوة متوقعة في السنوات القادمة سيكون له أثر 
 .على سعر المستهلك لألرز

 .ى لتطوير انتااجية أصناف األرز الى المستوى الذى يحقق اهداف السياسةوضع برنامج بحث -٥
  

  المراجع
قياس أثر السياسات السعرية على الرفاهية والكفاءة وعوائد المجتمع ): دكتور(إبراهيم عبد المنعم الجعار  )١(

اني، لمحصول األرز في مصر، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الحادي عشر، العدد الث
  . ٢٠٠١سبتمبر 

دراسة تحليلية ألثر سياسة التحرر االقتصادي على األرز، المجلة ): دكتور(إبراهيم عبد المنعم الجعار  )٢(
  .  ٢٠٠٠المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد العاشر، العدد الثاني، سبتمبر 

رات األرز المصري، أثر سياسة التحرر االقتصادي على إنتاج وصاد): دكتور(إنعام عبد الفتاح محمد  )٣(
  . ٢٠٠١المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الحادي عشر، العدد الثانى، سبتمبر 

أثر سياسات اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي على : وآخرون) دكتور(بهاء الدين محمد موسى  )٤(
ي، المجلد التاسع، اقتصاديات إنتاج أهم محاصيل الحبوب في مصر، المجلة المصرية لالقتصاد الزراع

  .  ١٩٩٩العدد الثاني، سبتمبر 
دراسة اقتصادية للوضع الراهن لمحصول األرز في مصر، المجلة المصرية ): دكتور(ثريا صادق فريد  )٥(

  .  ٢٠١٠لالقتصاد الزراعي، المجلد العشرين، العدد األول، مارس 
ج الفدان من األرز الصيفي بمحافظة دراسة تحليلية لتقدير متوسط إنتا): دكتور(حسن السيد عبد السالم  )٦(

  .١٩٩٢الدقهلية، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الثالث، العدد الثاني، سبتمبر 
، )دكتور(، عفاف زكى على عثمان )دكتور(، سهير مختار مصطفى )دكتور(حمدي عبده الصوالحى  )٧(

المصرية  اق الخارجية، المجلةالطلب على األرز المصري في األسو): دكتور(رانيا محمد برغش 
  .  ٢٠٠٩لالقتصاد الزراعي، المجلد التاسع عشر، العدد الثالث، سبتمبر 

المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية والتجارة الخارجية والسيناريوهات ): دكتور(سرحان أحمد سليمان  )٨(
  . ٢٠١٧المتوقعة لألرز في مصر، الطبعة األولى، يونيو 

دراسة اقتصادية تحليلية للتجارة الخارجية لألرز في مصر، مجلة ): توردك(سرحان أحمد سليمان  )٩(
  . ٢٠١٤العدد الثاني، يونيو ) ٤٠(البحوث الزراعية، جامعة كفر الشيخ، مجلد 

محددات االستهالك القومي من األرز في مصر والسيناريوهات المتوقعة ): دكتور(سرحان أحمد سليمان  )١٠(
رقعة األرز المزروعة، مجلة البحوث الزراعية، جامعة كفر الشيخ، في ظل تبنى الدولة سياسة تحديد 

  .٢٠١٤العدد الثالث، سبتمبر ) ٤٠(مجلد 
السيناريوهات المستقبلية المتوقعة ): دكتور(، هبة اهللا على محمود السيد )دكتور(سرحان أحمد سليمان  )١١(

لة االقتصاد الزراعي لألرز في مصر في ظل القرارين تحديد مساحته المزروعة وحظر تصديره، مج
  . ٢٠١٧مارس، ) ٣(، العدد )٨(والعلوم االجتماعية كلية الزراعة، جامعة المنصورة، مجلد 

اقتصاديات إنتاج وتسويق األرز األبيض بمحافظة دمياط، المجلة ): دكتور(سمير أنور متولي حميدة  )١٢(
  . ٢٠١١يسمبر المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الحادي والعشرون، العدد الرابع، د



٢٢٢١   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
الوضع االقتصادي الراهن وأهم المشاكل التسويقية لمحصولي األرز ):دكتور(سهير مختار مصطفى )١٣(

والبطاطس بمحافظة الدقهلية، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد السابع، العدد األول، مارس 
١٩٩٧  . 

لة ماجستير، قسم االقتصاد اقتصاديات تسويق محصول األرز في مصر، رسا: ضحى أحمد الحلواني )١٤(
  . ٢٠٠٦الزراعي، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية، 

أثر السياسة الزراعية على الجدارة اإلنتاجية ألهم محاصيل : وآخرون) دكتور(عادل محمد مصطفى  )١٥(
الحبوب في مصر، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد السادس والعشرون، العدد الرابع، ديسمبر 

٢٠١٦ .  
  

 
Agricultural Policy Impact on the Production and Marketing of Rice 

in Egypt 
Soliman, A.A                       Mekky, M.F 

SUMMARY 
Rice is a cereal which Egypt self and surplus for export, it is one of the important 

crops in cropping, rice is especially important in cultivation in private flats in the 
Northern Delta regions, as the many vital industries, along with many other industries 
that rely on rice products such as animal feed, starch etc. As rice is an important food 
grain crops, which represents a major source of food for most people in Egypt 
especially in coastal provinces with different statuses, the State has adopted several of 
policies that have worked to increase productivity of rice, using good seed and 
extension and technology transfer, which was reflected on the overall production 
increase, but there are difficulties in rice crops in recent years, notably the limited 
irrigation water, which made the State adopts a policy Cultivated area, as that under 
high local prices of most food commodities including rice State aimed at banning the 
export, and thus may affect resolutions on self-sufficiency rate of the crop, so 
consider archaeology and projected scenarios for these resolutions of important 
studies that could be used to identify the needs of the state and individuals for future 
periods of time, which is important for both economic policy makers and agricultural 
policy. Notable findings of the study include showing decreasing acreage of rice 
annually by about 12.58 thousand acres, equivalent to an annual growth rate of 
approximately 0.86% statistical moral of the average area planted during the study 
period. As shown by increased productivity per year 0.036 tons an acre, the 
equivalent of an annual growth rate of approximately 0.88%, showing a decrease 
overall output of rice in Egypt annually 56.586 thousand tons, equivalent to about 

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي – المجلد الثامن والعشرون – العدد الرابع – ديسمبر(ب)٢٠١٨



٢٢٢٢   إنتاج وتسويق األرز في مصرأثر السياسة الزراعية على
0.96% of the annual average. While showing that domestic consumption of rice in 
Egypt increases by year a statistical measure of some moral 51.72 thousand tons, or 
the equivalent of approximately 1.01% of the annual average, and showing rising 
college costs for acres of rice in Egypt during the study period annually by 
approximately  296.78 pound an acre, meaning they increase at an annual growth rate 
of about 8.56% of the annual average, and showing rising imports of Egyptian rice 
incrementing show Egyptian imports of rice annually by approximately 3.928 
million, or an annual growth rate of approximately 9.4% of average annual. As it 
turns out the Egyptian rice exports decreased at an average annual rate of 
approximately 1.58% of the annual average, it turns out that the self-sufficiency rate 
of rice in Egypt annually decreasing by 4.4%, or decreased at an average annual rate 
of approximately 3.87%. And show a decrease of surplus rice in Egypt with an 
annual amount of about 106.2 tons, or the equivalent of an average annual rate of 
decline towards 14.01%, And it turns out that excesses in cultivated on specified 
annual amount decreasing annually as about 13.07 thousand acres, it is decreasing at 
an annual growth rate of about 3.66%, and it is clear that abuses in the cultivated 
area, specified by the State approximately 24.53% of cultivated area already during A 
period according to the scenario of selecting cultivated by about 1.1 million acres of 
productive change national consumption of rice in Egypt at the same rate period 
2010-2015 it is expected that there will be a gap in all years from 2020-2025, will be 
around in 2020 694.34 thousand tons. Like that under the changing size and 
production the same annual rates of variation in the period 2000-2015, it is supposed 
to achieve self-sufficiency in rice production to reach in 2020 to about 4.62 tons an 
acre, then increase productivity to self gradually annually until you reach to some 4.8 
tons per acre in 2025 to achieve self-sufficiency. It is therefore clear that the priority 
in agricultural policy is to increase productivity If you select the area cultivated by 
about 1.1 million acres as head of state to overcome limited irrigation water 
productivity up to about 5.5 tons an acre and is directed to the State in accordance 
with the national strategy, with the change of the national consumption of rice at the 
same rate from 2000-2015. It is expected that achieved a surplus in every year from 
2020-2025, and ranged from a surplus of about a thousand 275.86 tons in 2020, then 
this surplus is decreasing until it reaches approximately 17.25 thousand tons in 2025. 
 


