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 الملخص

 
تل محصول األرز أهمية كبيرة في البنيان االقتصادي الزراعي حيث هو المحصول الوحيد منن يح

محاصيل الحبوب الذي يصدر منه إلني الانار، و ولنذلإ فنلن الت نويا النداااي أو الانار ي لنررز المصنري 
يا ة ال وق الحر يعتبر واحداً من األنشطة االقتصادية التي انعك ت عايها بشكل واضح متغيرات االت اه إلي  

 2,381" حتي وصل إلني حنوالي  1996_  1986و وعاي الرغم من تضاعف اإلنتا، المحاي االل الفترة " 
ألف طن و كما  350توقفت عند حد  1996فلن الكمية التي تم تصديرها من األرز عام  1996مايون طن عام 

و األمنر النذي تطانب درا نة الموقنف ألنف طنن  147,02( عاني  1996– 1986أنها لم تزد االل ال نوات ) 
التصننديري لننررز المصننري و والوقننوف عانني أهننم المتغيننرات االقتصننادية التنني تنن ،ر عانني كميننة صننادراته و 
والو ائل التي ي ب اتباعها لتعظيم حصياة تاإ الصادرات و وقد أوضحت نتائج البحث أن مصر تصدر األرز 

اإل أن صادرات مصنر منن األرز إلني الندول العربينة انالل دولة أاري غير عربية  22.0دول عربية  6إلي 
% فقنط منن وارداتهنا العالمينة منن األرز و كمنا أن صنادرات  5,9( لنم تم،نل  نو   1996 – 1986الفترة ) 

 % فقط من وارداتها العالمية من األرز .  2مصر إلي الدول غير العربية االل نفس الفترة لم تم،ل  و  
حث أن م موعنة العوامنل التني تنم ااتيارهنا كمن ،رات رئي نية فني الكمينة كذلإ أوضحت نتائج الب

المصنندرة مننن األرز المصننري وهنني الم نناحة الماصصننة إلنتننا، المحصننول و وإنتا يننة الفنندان ون ننبة  ننعر 
التصدير المصري إلي  عر التصدير العالمي و واإلنتا، العالمي و واال تهالإ المحاي و واال تهالإ العالمي  

% منن التغينرات التني تحندث فني الكمينة المصندرة منن األرز و األمنر النذي يتطانب  89ر م نئولة عنن . تعتب
ضننرورة أاننذ تاننإ الم موعننة مننن العوامننل فنني االعتبننار عننند ر ننم ال يا ننة التصننديرية لننررز المصننري فنني 

ا، واال ننتهالإ الم ننتقبل و وأن تبننين بعنند ا ننتادام ا نناوب تحايننل اإلنحنندار المتعنندد المراحننل أن كننل مننن اإلنتنن
العالمى من أهم العوامل المحددة لاكميات المصدرة من األرز المصر  و األمر الذ  ينبغى معه زيادة اإلهتمام 

 بهذين العاماين بالمقارنة باإلهتمام بغيرها من العوامل ال ابا اإلشارة اليها . 

 

 مقــدمة
 

المصنري و حينث تعتبنر الصنادرات أحند  تاعب الت ارة الاار ية دوراً هاماً في البنيان االقتصادي
الموارد الرئي ية لتمويل اطط التنمية االقتصادية واال تماعية و وبالتالي زيادة الدال القومي النذي ينن م عننه 
رفع م توي رفاهية أفراد الم تمعو  وان أي محاولة ت تهدف زيادة حصياة الصادرات المصنرية  ت نهم فني 

اء اقتصاد قوي يدعم دور مصر في تشكيل النظام العالمي ال ديند و ولهنذا ي نب تحقيا أهداف التنمية و وفي بن
 أن ت عى الدول لتحقيا فرص أفضل لاصادرات المصرية في األ واق العالمية . 

ويحتنل محصنول األرز أهميننة كبينرة فني البنيننان االقتصنادي الزراعني المصننري و حينث يعند أحنند 
الكتفاء الذاتي بل هو المحصول الوحيد من محاصنيل الحبنوب النذي محاصيل الحبوب التي تتمتع مصر فيها با

يصدر منه  زء إلي الاار، و كما يم،ل أهمية ااصة لامنزارعين النذين يقومنون بزراعتنه فني منطقنة الندلتا و 
وتقوم عاي تشغياه وإنتا ه صناعات حيوية في مصر كصناعة ضرب األرز و وصناعة األعالف و و انب من 

 الزيوت والصابون .  صناعة ا تارا،
هذا وفى الوقت الذي انافض فيه اإلنتا، في بعض من أهم الدول المنت ة لررز في العالم م،ل الواليات المتحدة 
والهند وباك تان و فلنه قد تميز بال،بات الن بى في بعضها اآلار وفي ذات الوقنت التنى أت نم ا نتهالإ  نكانها 

الن بة لإلنتا، المحاي من األرز المصري فلنه يتزايد  نوياً و باالضافة إلى من األرز بالتزايد الم تمر و واما ب
إنه يتميز بال ودة العالية و األمر الذي يعطي لمصر فرصاً اكبر ال تمالة الطاب العالمي والداول في األ واق 

 العالمية بهدف زيادة حصياته التصديرية . 
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 مشكلة البحث : 

اطنط حصنول األرز ودوره فني تنوفير النقند األ نبني النالزم لتموينل النظراً لرهمينة التصنديرية لم
رغم من نه عاي الاإلنمائية القومية و فلن تنمية صادراته وزيادة حصياتها ي اهم في تحقيا أهداف التنمية و آال أ

تاح أ مما 1996مايون طن عام  2.381زيادة اإلنتا، المحاي منه في ال نوات األايرة حتي وصل إلي حوالي 
ديرها منن ألف طن  و فلن الكمية التي تم تص 350فائضاً عاي احتيا ات اال تهالإ المحاي باغ في نفس العام 
منة و وبالتنالي تذبنذب قي 1996ألنف طنن عنام  350األرز ات مت بالتذبذب من عام ألار حتي توقفت عنند حند 

وأهم  المصري في األ واق العالمية الصادرات منه و األمر الذي يتطاب بالضرورة درا ة الطاب عاي األرز
 المتغيرات الم ،رة عايه وذلإ لاوقوف عاي مدي إمكانية تعظيم حصياة تاإ الصادرات 

 
 هدف البحث : 

ية يهدف هذا البحث إلي درا ة الموقف التصديري لررز المصري و وكذا درا ة األ واق التصدير
ها مكن إتباعر عاي كمية صادراته و وتحديد الو ائل التي يو والوقوف عاي أهم المتغيرات االقتصادية التي ت ،

 لتعظيم حصياة الصادرات من هذا المحصول اال تراتي ي الهام .
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات : 
ب نيط اعتمد هذا البحث عاي كل من طريقة التحايل الوصفي والقيا ي لتقندير معنامالت االنحندار ال

ل هناز ديد . وقد تم الحصنول عاني البياننات اإلحصنائية منن النشنرات التني يصندرها اوالمتعدد ومعامالت التح
و ومن    f .  A . oالمركزي لاتعبئة العامة واإلحصاء و والتي تصدرها منظمة األمم المتحدة لرغذية والزراعة
إلدارة ن  نن الت اقاعنندة بيانننات الت ننارة الاار يننة التابعننة لا هنناز المركننزي لاتعبئننة العامننة واإلحصنناء و ومنن

 المركزية لالقتصاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة وا تصالح األراضي . 
 

 نتائج البحث ومناقشتها
 

يةة صةر  واألهمتطور كمية وقيمةة الصةادرات األرزيةة ومتوسةط السةعر التصةدير  للطةي بالجنية  الم -أوالً : 
 (  . 1996 – 1986النسبية لقيمة صادرات األرز المصر  خالل الفترة )

ة يعتبرمحصول األرز من أهم الحاصالت التصديرية المصرية و إذ ارتفعت كمية الصادرات األرزين
 350و لتصنل إلني أقصناها نحنو  1986مايون  نيه في عام   11.3ألف طن و قدرت قيمتها بنحو  40.48من 

( بننالماحا . وتشننير 1و  نندول رقننم ) 1996مايننون  نيننه فنني عننام  399.8ألننف طننن و قنندرت قيمتهننا بحننوالي 
ز قنند ( بنالماحا . أن كميننة وقيمنة الصنادرات المصننرية منن األر2( بال نندول رقنم )2(و )1المعنادلتين رقمني )

مينة ك%  عاي التوالي بالترتيب منن متو نط 25.71% و  17.2تزايدت زيادة معنوية إحصائيـاً قـدرت بنحـو 
نينه ماينون   132.6و ط القيمنة النذ  بانغ حنوالي ألف طن و من مت 147,02الصادرات األرزية والبالغ نحو 

 ( .  1996_  1986االل الفترة ) 
د أاذ ق( بالماحا . أن متو ط ال عر التصديري لاطن من األرز بال نيه 1في حين يبين ال دول رقم )

ن فني اطنل نيهاً  1142ليصل إلي أقصاه نحو  1986 نيهاً لاطن في عام  280ات اهاً متزايداً حيث ارتفع من 
 .  1996عام 

يري ( بنالماحا أن متو نط ال نعر التصند2( بال ندول رقنم ) 3وتشير معادلة االت ناه الزمنني رقنم )  
ن م% و   13.76لاطن من األرز المصري بال نيه قد تزايد بمعدل  نوي معنوي إحصائى قدرت ن بته بنحو 

 ( . 1996 – 1986 نيهاً االل الفترة )723.8متو ط  عر الطن الذي يباغ حوالي 
لصننادرات ( بننالماحا . أن األهمينة الن ننبية لقيمننة ا2( بال ندول رقننم ) 5و  4ويتبنين مننن المعننادلتين ) 

 17.29و األرزية من قيمة الصادرات القومية والزراعية قد تزايدت زيادة  نوية معنوية إحصنائياً قندرت بنحن
 % عاني التنوالي انالل 9%  1.33ة نحنو % عاي التوالي من متو ط قيمنة تانإ الن نبة والبالغن 26.66% و 
 ( . 1996_  1986الفترة )

 
 ( :  1996  -_ 1986ثانيا: التوزيع الجغرافي  لصادرات األرز المصر  خالل الفترة ) 

( .  1996_  1986بدرا ة التوزيع ال غرافي ألهم الدول الم توردة لررز المصري االل الفترة ) 
أهم الدول الم توردة لررز المصري في العالم و كما هو موضح في ال دول  تأتي  وريا في المركز األول بين
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ألنف طنن أو منا  30.29( بالماحا . حينث تبنين أن المتو نط لوارداتهنا منن هنذا المحصنول يقندر بنحنو 3رقم )
( 3% منن متو نط إ منالى الصنادرات المصنرية منن األرز انالل نفنس الفتنرة  ندول رقنم )20.6يعادل نحنو 
( أن المتو ط ال ننو  لقيمنة النواردات ال نورية منن األرز 4فى حين تبين من درا ة ال دول رقم ) بالماحا و
 مايون  نيه االل نفس الفترة . 26.13يقدر بنحو 
أن كمينة ( بنالماحا عاني التنوالي بن 6( و ) 5( ب ندولي )1وتشير معادلة االت اه الزمنني العنام رقنم ) 

 28.7%  27.1ي تزايدت زيادة  نوية معنوية إحصائياً قندرت بنحنو وقيمة واردات  وريا من األرز المصر
لف طن أ30.29( والبالغة نحو  1996 - 1986% عاي التوالي من متو ط كمية وقيمة وارداتها االل الفترة )

 مايون  نيه االل نفس الفترة .  26.13و وبما يعادل نحو 
تو نط الم توردة لنررز المصنري حينث يقندر م وتأتي األردن في المركز ال،اني بين أهم دول العالم 

ن % من12.28( أو ما يم،نل نحنو  1996 – 1986ألف طن االل الفترة )  18.54كمية وارداتها منه حوالـي 
و نط ( بنالماحا ولقند قندر المت3متو ط إ مالي الصادرات المصرية من األرز االل نفس الفترة  دول رقنم )

 ( . 4نيهاً االل نفس الفترة دول رقم )مايون   24.34ال نو  لقيمتها بنحو 
رز المصري ( بالماحا . أن كمية الواردات األردنية من األ 5( بال دول رقم ) 2وتبين المعادلة رقم )

ح (. فنني حننين توضنن 1996 - 1986تكنناد تكننون ،ابتننة حيننث لننم ي،بننت معنويننة تغيرهننا إحصننائياً اننالل الفتننرة )
بمعندل  بالماحا . أن قيمنة واردات األردن منن األرز المصنري تزايندت(  6( بال دول رقم ) 2المعادلة رقم )

ل % من متو ط قيمنة النواردات األردنينة منن األرز المصنري انال 27.9معنوي إحصائياً قدرت ن بته بنحو 
 مايون  نيه .  24.34نفس الفترة والبالغة نحو 

 ا  دول رقملررز المصري كما يبينه بينما احتات تركيا المركز ال،الث بين أهم دول العالم الم توردة
الل ألف طن ا 11.41( بالماحا حيث قدر المتو ط ال نو  لاواردات التركية من األرز المصر  بحوالى 3)

فس %من إ مالي الصادرات المصرية من األرز االل ن 7.56( أو ما يم،ل  حوالي  1996 – 1986الفترة ) 
( 4)ماينون  نينه انالل نفنس الفتنرة  ندول رقننم  7.15يمتهنا بنحنو (.و لقند قندر متو نط ق3الفتنرة  ندول رقنم )

ت بنحنو بالماحا . ولقد   ات كمية وقيمة الواردات التركية من األرز المصنري زينادة معنوينة إحصنائياً قندر
 7.15ألنف طنن و ونحنو   11.41% عاي التنوالي منن كمينة وقيمنة النواردات والبنالغ نحنو  34.9% و  30.7

  ( بالماحا .6( و )5(  دولي )3( . كما توضحه المعادلة رقم )1996-1986الفترة ) مايون  نيه االل
ول رقم وتأتي ليبيا في المركز الرابع بين أهم الدول الم توردة لررز المصري كما هو موضح بال د

 ألنف طنن انالل الفتنرة 18.82( بالماحا حينث قندر المتو نط ال ننو  لوارداتهنا منن هنذا المحصنول بنحنو 3)
% من متو ط إ مالي الصنادرات األرزينة المصنرية انالل نفنس  5.84موضوع الدرا ة و أو ما يم،ل نحو  

 ( بالماحا .4مايون  نيه .  دول رقم ) 9.8( بالماحا ولقد قدرت قيمتها بنحو 3الفترة  دول رقم )
تكناد  المصنـري( بنالماحا . أن كمينة النواردات الايبينة منن األرز 5(  ندول )4وتبين المعادلة رقم ) 

 تكون ،ابتة حيث لم ي،بت معنوية تغيرها إحصائياً االل نفس الفترة . 
متو ط في حين احتات إيطاليا المركز الاامس بين أهم الدول الم توردة لررز المصري حيث يقدر ال

% منن متو نط إ منالى 5.6ألنف طنن أو منا يم،نل نحنو  8.46ال نو  لوارداتها منن هنذا المحصنول بحنوالى  
ن  نيه مايو 2,7( بالماحا  .ولقد قدرت قيمتها بنحو 3ادرات مصر من األرز االل نفس الفترة  دول رقم )ص

 ( بالماحا. 4.  دول رقم )
األرز  ( بالماحا . أن كمينة وقيمنة واردات إيطالينا منن6(و )5( ب دولي )5وتشير المعادلتين رقمي )

 ها إحصائياً. المصري تكاد تكون ،ابتة حيث لم ي،بت معنوية تغير
تو نط أما المركز ال ادس فاحتاته رومانيا بين أهم الندول الم نتوردة لنررز المصنري حينث يقندر الم

نحو  ( أو ما يم،ل 1996 – 1986ألف طن االل الفترة )  8.1ال نو  لوارداتها من األرز المصر  بحوالى 
 ( بالماحا ولقد قدرت3دول رقم )% من متو ط إ مالي صادرات مصر من األرز االل نفس الفترة   5.36

نينة منن ( بنالماحا . ولقند  ن ات كمينة وقيمنة النواردات الروما4مايون  نيهناً  ندول رقنم ) 6.09قيمتها بنحو 
ة % عاى التوالى من متو نط كمينة وقيمن41.1% و 35.8األرز المصر  زيادة معنوية إحصائياً قدرت بنحو 

ين رقنم مايون  نيه االل نفس الفترة. كمنا توضنحه المعنادلت 6.09ألف طن و ونحو 8.1الواردات والبالغ نحو 
 ( بالماحا .  6( و )5( ب دولى )6)

وتأتي ال ودان في المركز ال نابع بنين أهنم الندول  الم نتوردة لنررز المصنري حينث يقندر المتو نط 
أو ما يم،ل نحو (  1996 – 1986ألف طن االل الفترة )  7.55ال نو  لوارداتها من األرز المصر  بحوالى 

( بنالماحا . ولقند قندرت 3% من متو ط إ مالى صادرات مصر من األرز االل نفس الفتنرة  ندول رقنم )5
( بنالماحا . ولقند  ن ات كمينة وقيمنة النواردات ال نوادنية منن 4ماينون  نيهناً  ندول رقنم ) 5.56قيمتها بنحو 

% عاى التوالى من متو نط كمينة وقيمنة 28.8% و 18.5األرز المصر  زيادة معنوية إحصائياً قدرت بنحو 
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مايون  نيه االل نفس الفترة. كمنا توضنحه المعنادلتين رقنم  5.6ألف طن و ونحو 7.55الواردات والبالغ نحو 
 ( بالماحا .  6( و )5( ب دولى )7)

لمتو نط احيث يقدر بينما احتات لبنان المركز ال،امن بين أهم دول العالم الم توردة لررز المصري  
ل نحو ( أو ما يم، 1996 – 1986ألف طن االل الفترة )  5.85ل نو  لوارداتها من األرز المصر  بحوالى ا

ت ( بالماحا . ولقد قدر3% من متو ط إ مالى صادرات مصر من األرز االل نفس الفترة  دول رقم )3.87
ينة منن األرز ة النواردات الابنان( بالماحا . ولقد   ات كمية وقيم4مايون  نيهاً  دول رقم ) 5.8قيمتها بنحو 

% عاننى التننوالى مننن متو ننط كميننة وقيمننة 24.1% و 20.5المصننر  زيننادة معنويننة إحصننائياً قنندرت بنحننو 
ين رقنم مايون  نيه االل نفس الفترة. كمنا توضنحه المعنادلت 5.8ألف طن و ونحو 5.85الواردات والبالغ نحو 

 ( بالماحا .  6( و )5( ب دولى )8)
لمتو ط اية في المركز التا ع بين أهم دول العالم الم توردة لررز المصري حيث يقدر وتأتي ال عود

ل نحو ( أو ما يم، 1996 – 1986ألف طن االل الفترة )  4.24ال نو  لوارداتها من األرز المصر  بحوالى 
 لقد قدرت( بالماحا . و3% من متو ط إ مالى صادرات مصر من األرز االل نفس الفترة  دول رقم )2.81

ية منن ( بنالماحا . ولقند  ن ات كمينة وقيمنة النواردات ال نعود4ماينون  نيهناً  ندول رقنم ) 4.74قيمتها بنحو 
ة % عاى التوالى من متو نط كمينة وقيمن24.4% و 18.7األرز المصر  زيادة معنوية إحصائياً قدرت بنحو 

تين رقم فس الفترة. كما توضحه المعادلمايون  نيه االل ن 4.74ألف طن و ونحو 2.24الواردات والبالغ نحو 
 ( بالماحا .  6( و )5( ب دولى )9)

صنري حينث أما المركز العاشر فاحتاته تشيكو اوفاكيا بين أهم الدول في العالم الم توردة لنررز الم
(  1996 – 1986ألف طن االل الفترة )  3.65يقدر المتو ط ال نو  لوارداتها من األرز المصر  بحوالى 

( 3% منن متو نط إ منالى صنادرات مصنر منن األرز انالل نفنس الفتنرة  ندول رقنم )2.42ما يم،ل نحو أو 
قيمننة ( بننالماحا . ولقنند  نن ات كميننة و4مايننون  نيهنناً  نندول رقننم ) 2.12بنالماحا . ولقنند قنندرت قيمتهننا بنحننو 

 % عانى26.8و % 35.6الواردات التشيكو اوفاكية من األرز المصر  زيادة معنوينة إحصنائياً قندرت بنحنو 
فنس ماينون  نينه انالل ن 2.12ألنف طنن و ونحنو 3.65التوالى من متو ط كمية وقيمة النواردات والبنالغ نحنو 

 ( بالماحا .  6( و )5( ب دولى )10الفترة. كما توضحه المعادلتين رقم )
 صري فلننهلممما  با يتضح أنه بالن بة  لر واق العربية التي  تعد االمتداد الطبيعي لا وق ا       

 % من الصادرات المصرية 51ألف طن من األرز تم،ل نحو  75بالرغم من أن مصر قد صدرت إليها حوالي 
لواردات % فقط من متو ط ا 5.9( و اإل أن تاإ الكمية لم تم،ل  وي 1996-1986منه  نوياً كمتو ط لافترة )

فقد  ر العربيةكذلإ فلنه بالن بة لر واق غي ال نوية من األرز من تاإ الدول العربية ال ت االل نفس الفترة و
% مننن 49ألننف طننن تم،ننل حننوالي  72كننان المتو ننط ال نننوي لصننادرات مصننر مننن األرز إليهننا هننو حننوالي 

رز % فقنط منن متو نط واردات تانإ الندول منن األ 2الصادرات المصرية من األرز و إال أنها لم تم،ل  و  
األرز  يعي أن يحدث ذلإ في ظل ال ودة العالينة التني يتمتنع بهنا( . ومن غير الطب1996-1986االل الفترة )

ة إذا منا المصري و هولة النفاذ إلي تاإ األ واق بزينادة الكمينات المصندرة إليهنا عنن طرينا المناف نة النوعين
يادم  قامت ال هات المصدرة لررز في مصر بمراعاة ظروف وطبيعة المناف ة في كل دولة من هذه الدول بما

 يات تطوير هذه األ واق وتطويعها لصالح ان ياب األرز المصري إليها بكميات أكبر . إمكان
اإ وال يقف األمر عنند حند تانإ الم موعنة منن الندول التني  نبا لهنا ا نتيراد األرز المصنري فهنن   

ا ارداتهنغ وإمكانيات هائاة أاري في أ واق إفريقيا وأمريكا ال نوبية ااصة في دولة م،نل البرازينل والتني تبان
ة قرابة النصف مايون طن من األرز وهي كمية تزيد عاي ضعف اإلمكانيات التصديرية لررز المصري ااص

 وأنها الدولة األك،ر اهتماماً ب ودة األرز الذي ت تورده . 
 

 -ثالثا: أهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة على الكمية المصدرة مي األرز المصر :  
الصادرات المصرية من األرز إلى دول العالم ااصة الندول العربينة التني  في ضوء انافاض ن بة  

تعد االمتداد الطبيعي لا وق المصرية بالمقارننة بالكمينة التني ت نتوردها تانإ الندول منن األرز و فقند كنان منن 
 الضروري درا ة أهم المتغيرات االقتصادية التي يمكن أن تن ،ر عاني الكمينة المصندرة منن األرز المصنري
حتي يمكن الوقوف عاي أ،ر أهم تاإ المتغيرات في مقدار وات اه الكمية المصدرة من األرز . وقد افترض فى 

(_ 1هنذا البحنث أن أهنم المتغينرات االقتصنادية المن ،رة فني مقندار وات ناه صنادرات األرز المصنري هني   )
ن نبة  -(3( و )2الفندان بنالطن )س إنتا ينة -(2( و )1الم احة الماصصة إلنتا، األرز محايا باأللف فندان )س

( ) 4اإلنتا، العالمي بناأللف طنن )س -(4(و )3 عر التصدير لاطن من األرز المصري إلي قرينه العالمي )س
(. هنذا ولقند تنم ا ناوب 6اال تهالإ العالمي بناأللف طنن )س -(6(و )5اال تهالإ المحاي باأللف طن )س -( 5
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الكمية المصدرة من األرز وأهم المتغيرات االقتصادية التني تنم ااتيارهنا  اإلنحدار المتعدد لدرا ة العالقة بين
  -كم ،رات رئي ية في تاإ الكمية ف اء تقدير هذه العالقة عاى الصورة التالية   

  6س 0, 01+ 5, س53+ 4, س005+ 3س 38,1_  2س 104+ 1س 1,23 – 102-ص =  
                  (1,27 (      )67 ,0(      )45 ,0(     )2,17 (      )1,16 (    )1,49 ) 

  5, 9ف =          0, 75=     2–و      ر        0, 89=    2و         ر       0, 94ر= 
ويتبين من هذا معنوية النموذ، باإلضافة إلى اتفاق كافة المتغيرات الم تقاة في ات اهها مع المنطا 

% من المتغيرات في ح نم 89ويدل ذلإ عاي أن حوالي  0, 89د نحو االقتصادي . هذا وقد باغ معامل التحدي
الصننادرات المصننرية مننن األرز تر ننع إلنني العوامننل الم ننتقاة . وبا ننتادام أ نناوب تحايننل االنحنندار المتعنندد 
المراحل لدرا ة نفس العالقة ال ابقة لتاإ الم موعة من المتغيرات الم ،رة عاي الكمية المصدرة من األرز . 

مكن التوصل إلي أفضل تاإ العالقات الدالية من النواحي االقتصادية واإلحصائية والقيا نية حينث يتضنح فقد أ
( هما أك،ر 6( واال تهالإ العالمي باأللف طن )س4من الدالة التالية أن كل من اإلنتا، العالمي باأللف طن )س

هذين المتـغيرين وحدهما يعتبران م ئولين  المتغيرات االقتصادية تأ،يراً في الكمية المصدرة من األرز حيث أن
% منن التغينر فني الكميننة المصندرة منن األرز األمنر النذي يبننين ضنرورة أانذ تانإ العوامنل فنني  71.59عنن 

 االعتبار عند ر م وتاطيط ال يا ة التصديرية لررز المصري .
 

ية للطةي بالجنية  المصةر  ( : تطةور كميةة وقيمةة الصةادرات األرزيةة ومتوسةط القيمةة التصةدير1جدول رقم )
واألهمية النسبية لقيمة صادرات األرز المصر  إلةي الصةادرات القوميةة والزراعيةة خةالل 

 ( .1996-1986الفترة )
البيان / 
 ال نوات

الكمية باأللف 
 طن

القيمة بالمايون 
  نيه

متو ط  عر التصدير / 
 لاطن بال نيه

)%( من قيمة 
 الصادرات القومية

)%( من قيمة 
 درات الزراعيةالصا

1986 40,048 11,3 280 55, 1,3 

1987 100,80 27,7 275 90, 4,60 

1988 71,30 19,1 268 50, 3,00 

1989 32,90 16,3 495 30, 70, 

1990 75,90 49,1 649 71, 2.00 

1991 150,90 123,3 817 1,05 5,40 

1992 214,90 216,2 1006 2,10 8,80 

1993 146,80 134,8 918 1,30 6,40 

1994 243,60 267,9 1099 2,30 20,50 

1995 190,30 192,8 1013 1,60 14,90 

1996 350,0 399,8 1142 3,30 31,10 

 8,97 1,33 723,8 132,6 147,02 متو ط الفترة
 :  جمعت وحسبت مي

ز المركةز  فرقةة ، الجهةاأعداد مت،  النشرة السنوية للتجارة الخارجية: الجهاز المركز  للتعبئة العامة واإلحصاء ، المصدر

 ( . 1996 – 1992)  قاعدة بيانات التجارة الخارجيةللتعبئة العامة واإلحصاء ،

    3, س 01+  4, س 004+      1467  -(   ص  =    2)    
                                        (11 ,2 (     *)35 ,3 *) 

   4،   ف =  ,    0.818=   2-ر    ،     0.716=   2،   ر     0.864ر = 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ات المعنوية .معنو  عند كافة مستوي   -( : )  ( _ األرقام بيي القوسيي تبيي قيمة ت المحسوبة . * 2(  ، )1)
 ( بالملحق . 7:  حسبت مي بيانات الجدول رقم )المصدر 

 

 
رية لقيمةة التصةدي: معادالت االتجاه الزمنةي العةام لكميةة وقيمةة الصةادرات األرزيةة ومتوسةط ا (2جدول رقم )

صةادرات بالجني  المصر  واألهمية النسبية لقيمة صةادرات األرز المصةر  إلةي الللطي 
 (1996-1986القومية والزراعية خالل الفترة )

متوسط  ص ف 2ر ر المعادلة البياي م
الزيادة أو 

 النقص

 عنويةالم

  هـس25,3+  284,5-ص^ =  الكمية -1

                       (5.2) 

87 ,0 75, 27,1 147,1 17,2 * 



Mohamed, H.A. 
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 القيــمة   -2
 

  هـس 34,1+ 447,5-ص^ = 

                      (6.05 ) 

89, 80 , 36,6 132,6 25,71 * 

متو نننط  نننعر التصننندير  -3
 لطن األرز

  هـس 99,6+ 969,7-ص^ = 

                      (10.02 ) 

96, 92 , 100,4 723,8  13,86 * 

)%( مننننننننننننننن قيمنننننننننننننننة  -4
 الصادرات القومية 

 هـس 0, 23+  2,6-ص^ = 

                        (4.4) 

83, 69, 19,8 1,33  17.29 * 

)%( مننننننننننننننن قيمنننننننننننننننة  -5

 الصادرات الزراعية 

                                                                                                               س هـ                   2,4+  31,3-ص^ = 

                        (4.4          )    

 

28, 68 , 19,3  9,0 26,6 * 

ة النسةبية ر  واألهميةلجنية  المصة= القيمةة التقديريةة لكميةة وقيمةة الصةادرات األرزيةة ومتوسةط القيمةة التصةديرية للطةي با  -حيث : ص
، 1ي ، هةـ = متغيةر الةزم لقيمة صادرات األرز المصر  إلي الصادرات القومية والزراعية مي المتغير المنةاظر فةي السةنة هةـ . ، س هةـ =

مةة   لتحديةد ، قيعامةل ا، ف ، ص ، معدل الزيادة أو النقص ، * . وتعني على التوالى معامل االرتبةاط ، م 2، ر، ر 11،  ………،  3،  2

بةيي األقةواس تعبةر  .  مةا 0, 01، * تعنةي المعنويةة عنةد  100× ف    المحسوبة ، متوسةط الظةاهرة خةالل فتةرة الدراسةة ، يعنةي   ص 
 عي قيمة   ت   المحسوبة . 

 ( .  1: جمعت وحسبت مي بيانات الجدول رقم )  المصدر
 

لمصر  األرز ا زراعية ميم للتوزيع الجغرافي للصادرات ال( : معادالت االتجــاه الزمــني العا5جدول رقـم )
 (1996-1986باأللف طي خالل الفترة )

معدل الزيادة  ص ف 2ر ر المعادلة البياي   الدول م
 أو النقص

 المعنوية

                                                                                 س هـ                     8,2+  108, 4-=  8ص  وريا 1

                        (4,3             ) 

0,82 0,67 18,3 30,29 27,1 * * 

 س هـ  2,7+ 27,7-ص^=  األردن 2
                   (1,7  ) 

 غير معنوي 14,6 18,54 2,8 0,24 0,49

 س هـ 3,5+  48,3 -ص^=  تركيا 3
                    (2,4) 

0,59 0,35 4,8 11,41 30,7 * * 

 هـ س 2,04+  25,9-ص^ =  لبيـا 4
                               (1,6 ) 

 غير معنوي 23,1 8,82 2,5 0, 23 0, 47

 هـس 2,06 – 43,5ص^ =  إيطاليا 5
                              (1,6 ) 

 غير معنوي 24,3 8,46 2,6 0, 23 0, 48

 رومانيا 6
 

    هـس 2,9+  42,8 -ص^ = 
                       (2,8               )    

68 ,0 46 ,0 7,7 8,1 35,8 ** 

 هـ س  1,4+  16,3-ص^ =  ال ودان 7

                       (2,19) 
60 ,0 36 ,0 5,2 7,55 18,5 * 

   هـس 1,2+  14,6-ص^ =  لبنان 8
                     (5,03) 

86 ,0 74 ,0 25,3 5,85 20,5 ** 

 هـس  0, 8+  9,6 -ص^ =  ال عودية 9

                   (3,9 ) 
80 ,0 63 ,0 15,6 4,24 18,7 ** 

 هـس  1,3 – 26,6ص^ =   تشيكو اوفاكيا   10
                              (3,4 ) 

75 ,0 57 ,0 11,8 3,65 35,6 ** 

 ـ .هلصادرات األرزية المصرية باأللف طي مي المتغير المناظر في السنة حيث : ص ^ = القيمة التقديرية لكمية ا
 في السنة هــ . 11، ………، 2، 1= متغير الزمي ، هـ= هـ س 

توسةةط مالمحسةةوبة ،   ، معةةدل الزيةةادة أو الةةنقص ، ** ، * ، وتعنةةي معامةةل االرتبةةاط ، معامةةل التحديةةد ، قيمةةة  ف  -، ف ، ص 2ر ، ر 
مةا بةيي األقةواس  0, 05د ، * تعني المعنوية عن 0, 01، ** تعني المعنوية عند  100× رحلة الدراسة ، يعني     ص الظاهـرة ، خالل م

 تعبر عي قيمة   ت   المحسوبة . 
 ( . 3المصدر : جمعت وحسبت مي بيانات الجدول رقم )

 
ز المصةةر  يةةة مةةي األر( : معةةادالت االتجةةاه الزمنةةي للتوزيةةع الجغرافةةي للصةةادرات الزراع 6جةةدول رقةةم ) 

 ( .  1996– 1986بالمليوي جني  خالل الفترة ) 
 المعنوية معدل الزيادة أو النقص -ص ف 2ر ر المعادلة البياي   الدول م 

 س هـ  7,5+   1,8-ص^ =   وريا 1 

                    (4,5) 

83 ,0 70 ,0 20,7 26,13 28,7 ** 

               س هننننننننننننننـ    6,8+  16,5ص^ = _  األردن 2

 (2,5 ) 

64 ,0 41 ,0 6,4 24,34 27,9 ** 

 س هـ  2,5+  8,05ص̂  =  تركيا 3

                     (4,4 ) 

82 ,0 68 ,0 19,6 7,15 34,9 ** 

غير  18,5 2,7 1,4 0, 13 0, 36 س هـ 0, 5 – 5,5ص̂  =  إيطاليا 4
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 معنوي (  1,2)                  

 س هـ 2,5+  9 -ص̂  =  رومانيا 5
                   (2,7 ) 

67 ,0 45 ,0 7,3 6,09 41,1 ** 

 ** 28,8 5,56 10,5 0, 54 0, 73  س هـ              1,6+  3,8  -ص ̂  =  ال ودان    6

 س هـ  1,4+  2,8 -ص̂  =  لبنان 7

                     (1,06) 

89 ,0 80 ,0 36,3 5,8 24,1 ** 

 س هنننننننننننننننننـ                1,3+  3,2 -^ = ص  ال عودية  8

 (4,8 ) 

85 ,0 72 ,0 23,4 4,74 27,4 ** 

س هننننننننننننننننننننـ               0, 3 – 2,8ص̂  =  تشيكو اوفاكيا    10

 (2,5 ) 

65 ,0 42 ,0 6,5 1,12 26,8  

 .  السنة هــ لمناظر فيحيث : ص ^  = القيمة التقديرية لقيمة الصادرات األرزية المصرية بالمليوي جني  مي المتغير ا   

 في السنة هـ . 11.، ………، 3،  1،2س هـ = متغير الزمي ، هـ = 
، معدل الزيادة أو النقص ، ** ، * ، وتعني معامل االرتباط ، معامل التحديد ، قيمة   ف   المحسةوبة ، ومتوسةط الظةاهرة  -، ص 2ر ، ر

 خالل مرحلة الدراسة 

ي قيمةةةة   ت   ومةةا بةةةيي األقةةواس تعبةةر عةة 0, 05، * تعنةةةي المعنويةةة عنةةد  0, 01عنويةةة عنةةد ، ** تعنةةي الم 100× ، يعنةةي     ص 
 المحسوبة . 

 ( .  4المصدر : جمعت وحسبت مي بيانات الجدول رقم ) 
 

ترة ) صر  خالل الف( : أهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة علي الكمية المصدرة مي األرز الم 7جدول رقم ) 
1986 – 1996 . ) 

البيةةةةةةةةةةةةةةاي      
 السنوات 

الصادرات 
المصرية مي األرز 

   باأللف طي              

 )ص (

المساحة 
 باأللف   فداي

 ( 1) س  

إنتاجية 
الفداي بالطي 

 (2) س

% سعر التصدير 
المصر  إ لي سعر 
التصدير العالمي 

 (3)س

اإلنتاج العالمي 
باأللف طي       

 (4)س

االستهالك 
المحلي باأللف 

 (5سطي )

إجمالي االستهالك 
العالمي باأللف طي 

 ( 6)س 

1986 40.048 1007.8 2.425 1.6 477104 1477 320700 

1987 100.800 981 2.451 1.1 465780 1433 319600 

1988 71.300 837.0 2.545 0.82 490761 1264 325400 

  1989    32,900 982,5 2,724 77 ,0 517272 1621 338100 

  1990  75,700 1036,1 3,056 75 ,0 521733 1886 345800 

 1991  150,900 1099,6 3,320 75 ,0 519880 2084 351600 

 1992  214,900 1214,5 3,400 90 ,0 526643 2312 354800 

  1993  146,800 1281,8 3,220 89 ,0 527103 2450 357000 

 1994  243,600 1377,7 3,280 70 ,0 537123 2807 361500 

  1995  190,300 1401 3,420 98 ,0 550869 2881 364500 

 1996  350,000 1001 3,450 1,03 562259 2115 376601 
 346873 2030,9 517412 0, 91 3,04 1110,9 147,02 متو ط الفترة   

 جمعت وحسبت مي  المصدر : 

 ، بيانات غير منشورة .  اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي(  وزارة الزراعة ،  1) 
 البشرية .  ومات الموارد، بنك معل قاعدة بيانات التجارة الخارجية(  الجهاز المركز  للتعبئة العامة واإلحصاء ،  2) 

F . A. O Trade Year book, different volumes, Rome, Italy.         
 

 

 

 

 المراجع
 
و . م . ع  درا ة تحاياية لاكفاءة اإلنتا ية لمحصول األرز في ،أ امة أحمد البهن اوي ) دكتور (    -1

 .1997( و  يونيو  25م اة األزهــر لابحوث الزراعية و العدد ) 
و نشنرات الت نارة الاار يننة و أعنداد ماتافنة و وقاعنندة ال هناز المركنزي لاتعبئنة العامننة واإلحصناء  – 2

 ( .  1996 – 1992بيانات الت ارة الاار ية ) 
أ،ر  يا ة اإلصالح االقتصادي لقطاع الزراعة عاي إنتا،  عد زكي نصار ) دكتور ( و و آارون    – 3

في مصر  الم تمر الرابع لالقتصاد والتنمية حافظة كفر الشيخ (محصول األرز و ) درا ة ميدانية بم
   1994أبريل 28_  27و  امعة المنصورة و 
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صنول الكفناءة اإلنتا ينة واالقتصنادية لمح_   عفاف ضاحي  ناد ) دكتنورة ( و  ناو  بندوي ) دكتنورة (    4
معننة الد العربيننة و  او المنن تمر الاننامس لالقتصنناد والتنميننة فنني مصننر والننباألرز فنني ، . م . ع  

 .  1996أبريل  24 – 23المنصورة 
رز عالمينة لنردرا ة تحاياية الت اهات اإلنتنا، واال نتهالإ والت نارة ال_ منير فوده عبد العال ) دكتور (    5

مصننر و  و المن تمر الرابننع لالقتصناد والتنميننة فنيوالتغينرات المتوقعننة منع تحريننر الت نارة العالميننة 
 .  1994أبريل  28 – 27  امعة المنصورة

 و بيانات غير منشورة . اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي_ وزارة الزراعة و  6

   . F . A. O  ,, different Volume , Rome , Italy Trade Year book 

. 
AN ECONOMIC STUDY OF THE EGYPTIAN RICE EXPORTS 
Mohamed, H. A. 
Agricultural Economics Department, Faculty of Agriculture, Al  – Azhar 
university, Assiut 

 

ABSTRACT 
 
Rice is an important crop 

in the Egyptian agricultural 
economy as it is the only ran crop 
in its exports. Therefore its 
internal and external marketing 
will be strongly affected with the 
liberalization trend in the future. 

Although the production 
was doubled in 1986  – 1996 and 
reached nearly 2.381 million tons, 
the exports of rice did not exceed 
350 thousand tons in 1996 while 
the average exports was about 
147.02 thousand tons, this shows 
the importance of evaluating the 
exporting situations to reveal the 
different economic factor affecting 
the exports volume and to define 
the important variables that 
affecting rice exports and the 
means which should be adopted 
to maximize exports returns.  

The study shows that 
Egypt has exported rice to 6 
Arabs countries and 22 Non 
Arabs countries.  Rice exports to 
the Arabs countries did not 
exceed 5.9 % of their imports 
during the years 1986 - 1996 
while it represented only 2% of 
the total rice imports of non A rab 
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countries. Areas cultivated with 
rice, yield, Egyptian Export prices 
percentage of the international 
export prices , international 
product , domestics consumption 
and international consumption are 
factors responsible for 89 % of the 
variations in the rice exports. 
Therefore these factors must be 
taken into consideration when the 
rice export policy to be designed 
in the future.          
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 (1996 – 1986( : التوزيع الجغرافي للصادرات الزراعية مي األرز المصر  باأللف طي خالل الفـــترة ) 3جدول رقم )

متوسةةط  1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 الدول  السنوات
 الفترة

% 

 20,06 30,29 48,7 61,7 94,6 61,8  32,2 2, 2 32 _  _ _ _  ــوريا

 12,28 18,54 53,6 7,2 35,9 0, 03 42,36 25,7 0, 02 4,5 7,9 19,2 7,57 األردن

 7,56 11,41 27,0 10,7 64,7 16,3 1,9 - - - - 4,9 - تركيــا

 5,5 - - - - ليبيــا

 - - - - - 10,5  09 ,0 49 ,0 20,5 47,0 8,10 5,36 

 5,10 7,55 26,5 13,7 10,28 7,05 0.5 4,2 0, 7 5,2 3,0  0, 97 10,9 ال ــودان

 3,87 5,85 11,5 6,9 13,10 9,09 10,68 3,17 2,24 4,7 2,7 , .25 - لبنـــان

 2,81 4,24 12,42 4,9 5,98 3,7 5,80 5,88 0, 76 2,9 2,5 0, 25 1,6 ال ــعودية

 2,42 3,65 - - 1,30 , 32 0, 34 0, 5 ,03 ,01 9,4 16,28 12,02 تشيكو اوفاكيا

 1,66 2,51 - - - 6,01 1,60 4,80 5,2 - 10 - - النم ــا

 0, 84 1,27 - ,002 - - 4,8 1,80 5,1 - 2,3 - - ألمانيا االتحادية

 0, 52 0, 78 0, 93 1,9 1,6 2,4 1,7 - - ,015 - - - قبرص

106,7 41,70 8,35 36,11 42,1 72,25 19,8 15,50 13,6 12,82 7,96 بالد أاــر 

3 
34,26 23,22 

40,04 اإل مالي

8 
100,8 71,3 32,90 75,7 150,9 214,9 146,80 243,60 190,3

0 
  350  147,0

2 
100 

 ( .1996 -1992) نشةةةةةةةرات التجةةةةةةةارة الخارجيةةةةةةةة ، أعةةةةةةةداد مختلفةةةةةةةة ، قاعةةةةةةةدة بيانةةةةةةةات التجةةةةةةةارة الخارجيةةةةةةةةة واإلحصةةةةةةةاء  ،   الجهةةةةةةةاز المركةةةةةةةز  للتعبئةةةةةةةة العامةةةةةةة -المصةةةةةةةدر : -   جمعةةةةةةةت وحسةةةةةةةبت مةةةةةةةي



J. Agric. Sci. Mansoura Univ., 25 (11), November, 2000. 

 6885 

 ( . 1996 - 1986( : التوزيع الجغرافي للصــادرات الزراعيــة مي األرز المصــر  بالمليــوي جنيــ  خالل الفتــرة)4جدول رقم )

 % متو ط الفترة 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 ال نوات    / الدول

 19,75 26,13 63,5 77,6 19,5 63,34 36,64 2,40 24,4 - - - -  وريا

 18,40 24,34 81,6 11, 97,9 ,03 43,46 22,4 ,02 2,3 2,3 4,9 1,8 األردن

 5,40 7,15  30 13,1 15,7 16,4 2,1 - - - - 1,4 - تركيا

 7,41 9,8 21,3 30,1 0, 2 0, 03 51,7 0, 8 3,7 - - - - ليبيــا

 2,04 2,7 ,13 - - 3,5 7,9 - 0, 25 ,01 5,9 12,3 - إيطاليا

 4,6 6,09 39,6 16,9 ,3 ,05 10,1 ,03 - - - - - رومانـيا

 4,2 5,56 21,2 15,4 10,03 5,6 0, 3 - 0, 5 3,1 ,4 ,15 5,47 ال ودان

 4,38 5,8 15,9 8,8 8,2 9,23 11,9 3,3 1,97 3,1 1,3 ,094 - لبنان

 3,58 4,74 17,6 6,5 8,7 4,08 6,2 5,4 0, 9 1,7 0, 6 0, 019 0, 4 ال عودية

 , .85 1,12 - - 1,8 , .3 , .28 , .4 , .2 , .01 2,1 4,5 2,7 تشيكو اوفاكيا

 1,12 1,48 - - - 5,2 1,5 3,9 4,1 - 1,6 - - النم ــا

 , .61 , .81 - , .02 - - 3,2 1,6 2,4 - 1,7 - - ألمانيا االتحادية

 , .62 , .82 , .26 2,45 1,58 2,6 2,1 - - ,016 - - - قبرص

 27,15 35,92 108,71 10,93 103,99 24,44 38,82 83,07 10,66 6,06 3,2 4,337 ,93 بالد أاري

 100 132,3 399,8 192,8 267,9 134,8 216,2 123,3 49,1 16,3 19,1 27,7 11,3 اإل مالي

  ( .1992-1996قاعــدة بيانات التجــارة الخارجــية )  –أعــداد مختلفــة  –نشــرات التجـارة الخارجــية  –الجهاز المركز  للتعبئة العامة واإلحصــاء  المصــدر جمعت وحسبت مي:  
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