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 في ظل التحوالت االقتصادية المصرية لمحصول األرز التسويق الخارجي
 الحسينيمحمد  الحسينيمحمد                     عبد الكريم السيد عبد القوي       
 محمد إبراىيم محمد الشياوي                          السيد ىاشم محمد حمد      

 جامعة اإلسكندرية –سابا باشا( كمية الزراعة ) –قسم االقتصاد الزراعي 
 
 مقدمة

تعتبر تنمية وتشجيع الصادرات وتخفيض حجم الواردات المصرية بصفة عامة 
والزراعية بصفة خاصة لتقميل العجز في الميزان التجاري وتوفير العمالت األجنبية أحد 

، ويركز  الزراعي يوسياسة التحرر االقتصاد ياألىداف الرئيسية لبرامج اإلصالح االقتصاد
الفكر التنموي الحديث عمى االنتقال من إستراتيجية إحالل الواردات إلى إستراتيجية تنمية 
الصادرات المرتكزة عمى الميزة النسبية في التجارة العالمية ولقد تم التركيز عمى تنمية 

، ن التصدير قد قاد التنمية أىذه اإلستراتيجية ب ةالصادرات إلى الحد الذي يرى فيو دعا
وتعتبر قضية التصدير من القضايا المطروحة عمى الساحة في إطار التنمية االقتصادية 

والمستقبمية الناشئة عن ظيور  الشاممة التي تشيدىا البالد خاصة في ظل الظروف الراىنة
االقتصادية الكبيرة وقيام منظمة التجارة العالمية ، وقد أدت ىذه التغيرات السياسية  تتكتالال

صادية الدولية إلى المزيد من المنافسة في مجال التجارة الخارجية مما يمثل تحديا واالقت
حقيقيا لمسياسة الزراعية المصرية تجاه عممية التصدير لمسمع والمنتجات الزراعية فيما الشك 

 يفيو أن تنمية الصادرات المصرية تعتبر ضرورة حتمية لنجاح سياسة اإلصالح االقتصاد
 اتيجية التنمية الزراعية المصرية  .وتحقيق ىدف إستر 

وتحتل التجارة الخارجية الزراعية مكانا ىاما من التجارة الخارجية المصرية حيث 
% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية الكمية 7.2تمثل قيمة الصادرات الزراعية حوالي 

الركائز ( ، كما تعتبر الصادرات الزراعية أحد 7003-9777المصرية كمتوسط لمفترة )
الرئيسية لتمويل برامج ومشروعات التنمية االقتصادية الشاممة في مصر حيث تمثل 

% من 7.32% من إجمالي الدخل القومي المصري وحوالي 0.26الصادرات الزراعية حوالي 
 إجمالي الدخل المزرعى المصري كمتوسط لتمك الفترة .
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حصول األرز المصري وبالنسبة لمحصول األرز فقد بمغت قيمة الصادرات من م
% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية والتي 7.32مميون جنيو تمثل حوالي  207.02نحو 

% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية 77.39مميون جنيو وتمثل حوالي  79727تبمغ نحو 
األمر الذي ( . 7003-9777مميون جنيو ذلك كمتوسط لمفترة ) 7023.7والتي تبمغ نحو 

كأحد أىم محاصيل التصدير في  ى أىمية دراسة التسويق الخارجي لمحصول األرزيدعو إل
 . القطاع الزراعي المصري

  
 األىداف البحثية

في ظل التحوالت  التسويق الخارجي لمحصول األرز يستيدف ىذا البحث دراسة
 ، وذلك بغرض إلقاء الضوء عمي االقتصاديالتحرر االقتصادية المصرية اآلخذة بسياسة 

التي تصيب ىذا النظام وبالتالي محاولة التوصل إلى المقومات التي تؤدي إلى  أوجو القصور
ويمكن تحقيق ىذا اليدف من خالل  ،رفع مستويات كفاءة النظام التسويقي ليذا المحصول 

 . ( التعرف عمى تطور الصادرات المصرية من محصول األرز9) : األىداف الوسيمية التالية
أثر التحرر دراسة  (3) . لوالمصري والعوامل المحددة ألرز عمي ا طمب العالميال ( دراسة7)

التوزيع ( 7) . عمى المتغيرات المرتبطة بصادرات األرز األبيض المصري ياالقتصاد
المركز التنافسي لألرز  (2) . والنصيب السوقي الجغرافي الراىن لصادرات األرز المصري

  . لة التوصل إلى كيفية تعظيم العائد من صادراتومحاو و  المصري في السوق العالمي
 األسموب التحميمي ومصادر البيانات

المنشودة من الدراسة تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية  فلتحقيق األىدا
. فقد  في ظل التحوالت االقتصادية المصرية التسويق الخارجي لمحصول األرزلمتعرف عمى 

وتحميل والمتغير الصوري االنحدار حميل اإلحصائية مثل تحميل ت التتم االستعانة ببعض أدوا
لدورية ، االسالسل الزمنية واستخدام أسموب الدليل الموسمي وأسموب قياس التغيرات 

 . باإلضافة إلى استخدام أسموب البرمجة الخطية
ة عمى البيانات اإلحصائية الثانوية المنشورة وغير المنشورة المتمثمالبحث عتمد ا  وقد

إلى باإلضافة  ومنظمة األغذية والزراعةلمتعبئة العامة واإلحصاء  المركزيبيانات الجياز  في
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، كذلك تم االستعانة ببعض كافة المصادر الرسمية التي يمكن أن تفيد في مجال الدراسة 
 الدراسات السابقة والمتعمقة بموضوع الدراسة .

 
 النتائج البحثية

 
 :رز األبي  المصري الطمب العالمي عمى األ دراسة 

يعتبر األرز من المحاصيل الزراعية التصديرية اليامة في مصر ، فعمى الرغم من 
الزيادة الكبيرة في حجم االستيالك القومي من األرز إال أن مصر مازالت تحقق فائضا من 

أن كمية صادرات األرز المصري إلى األسواق الخارجية لم تصل  غيرإنتاجو لمتصدير. 
عدم استقرار تمك  عنفضال ى الذي تيدف إليو السياسة التصديرية المصرية ، المستو 

سط بمغ متو األسواق ، األمر الذي أدى في بعض األحيان إلى وجود فائض محمى . ىذا وقد 
ألف طن  767( حوالي 7003-9777كمية صادرات األرز األبيض المصري خالل الفترة )

جنيو  9908دوالر أمريكي أي ما يعادل حوالي  727، وسعر تصدير األرز األبيض حوالي 
مميون دوالر  998مصري ، وقيمة الصادرات المصرية من األرز األبيض بمغت حوالي 

مميون جنيو مصري خالل نفس تمك الفترة ، وفيما يمي نستعرض  207أمريكي تعادل حوالي 
 تطور بعض المتغيرات المرتبطة بصادرات األرز األبيض :

بدراسة تطور كمية صادرات األرز  كمية صادرات األرز األبي  المصري :أوال : تطور 
بين  تتراوح تبين أن كمية الصادرات قد ،( 7003 –9780األبيض المصري خالل الفترة )

ألف طن  620، وحد أقصى قدره  9782ألف طن تقريبا في عام  96.32حد أدنى قدره 
ة لكمية الصادرات خالل تمك الفترة تبين من ، وبتقدير القيم االتجاىي 7009تقريبا في عام 
% 93( أنيا أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره  9( والمعادلة رقم )9الجدول رقم )

 . 7مرجع رقم  ،تقريبا 
بدراسة تطور أسعار صادرات األرز  ر صادرات األرز األبي  المصري :اثانيا : تطور أسع

،  تبين أن سعر التصدير األرز األبيض  (7003 –9780األبيض المصري خالل الفترة )
، وحد  7009دوالر أمريكي تقريبا في عام  706خالل تمك الفترة قد تراوح بين حد أدنى قدره 
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، وبتقدير القيم االتجاىية لسعر  9787دوالر أمريكي تقريبا في عام  202أقصى قدره 
( أنيا أخذت اتجاه 7قم )( والمعادلة ر 9التصدير خالل تمك الفترة تبين من الجدول رقم )

 . 7مرجع رقم  ،% تقريبا 9.8تنازلي بمعدل قدره  
بدراسة تطور قيمة صادرات األرز  ثالثا : تطور قيمة صادرات األرز األبي  المصري :

( ، تبين أن قيمة صادرات األرز األبيض 7003 –9780األبيض المصري خالل الفترة )
دوالر أمريكي تقريبا في عام مميون  2.7ى قدره بين حد أدن تخالل تمك الفترة قد تراوح

، وبتقدير القيم  7003مميون دوالر أمريكي تقريبا في عام  920، وحد أقصى قدره  9782
( أنيا 3( والمعادلة رقم )9االتجاىية لقيمة الصادرات خالل تمك الفترة تبين من الجدول رقم )

 . 7مرجع رقم  ،% تقريبا 99.7أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 
 : عمى األرز األبي  المصري  العالميالتقدير القياسي ألىم العوامل المحددة لمطمب 

( ytعمى األرز األبيض المصري مقدرا باإللف طن ) العالمييتحدد الطمب 
-yt)    بمجموعة من العوامل أىميا :كمية الصادرات من األرز األبيض في السنة السابقة 

( ، سعر تصدير األرز x1رز األبيض في السنة السابقة باإللف طن )من األ الفائض( ، 1
في السنة السابقة دوالر لمطن  المصري( ، سعر تصدير األرز x2المصري دوالر لمطن )

(x3( نسبة الصادرات المصرية إلى إجمالي اإلنتاج المحمى من األرز األبيض ، )x4 عدد ، )
( ، أسعار x6)   يب الفرد من األرز األبيض( ، ومتوسط نصx5)بالمميون نسمة السكان 

متمثمة في كل من سعر الصين دوالر لمطن  لمصادرات المصريةتصدير الدول المنافسة 
(x7( سعر تصدير الواليات المتحدة األمريكية دوالر لمطن ، )x8 سعر تصدير استراليا ، )

صدير تايالند دوالر ( ، سعر تx10( ، سعر تصدير أسبانيا دوالر لمطن )x9دوالر لمطن )
وبإجراء تحميل االنحدار المتعدد المرحمي لممتغيرات التفسيرية خالل فترة   ( .x11لمطن )

دالة المزدوجة لتقدير  ة( في الصورة الخطية والصورة الموغاريتمي7003-9780الدراسة )
 تبين أفضمية  الصورة الخطية في تمثيل البيانات عمى األرز المصري العالميالطمب 

 :  المستخدمة في التقدير كما يمي 
 Yt  = -381.160 + 0.061 X1t + 23.965 X4t + 5.022 X5t + 3.037 X 6t  

                                                 
  أو لعدم منطقية تأثيرىا . اة تأثير معالميلعدم معنويتم استبعاد باقى المتغيرات 
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        (-4.737)     (2.816)       (14.244)         (3.287)        (2.850) 

       +  0.436 X7t +   0.272 X8t   - 0.808 X11t +  0.118 Yt-1 

            (3.530)        (1.943)          (-5.268)       (2.696) 

       R
\2

 = 0.99                   F = 295.39               D.W = 1.921 

        b1 = 0.119        b4 = 0.594         b5 = 0.218         b6 = 0.136       

        b7 = 0.155        b8 = 0.094         b11 = -0.267      bYt-1=0.107        
يقدر معامل التحديد ( 9وتشير النتائج المتحصل عمييا من النموذج المقدر إلى : )

Rالمعدل )
وىذا يعنى أن المتغيرات التفسيرية التي يتضمنيا النموذج  0.77 بحوالي( 2\

وتقدر قيمة  ،( Yt% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )77المقدر تفسر حوالي 
(F )تأثير تمك  مما يعني  %9 االحتماليقيمة معنوية عند مستوي وىى  772.37 بحوالي

( D.Wالقيمة المقدرة الختبار ديربن واطسون ) تبمغ( 7) .المتغيرات التفسيرية مجتمعة 
عند المستوى بين البواقي عدم وجود االرتباط الذاتي  تشير إليوىى  9.779 حوالي

ض من األرز األبيض في السنة كمية الفائ تمثل كل من متغيرات (3) %.9االحتمالي 
نسبة الصادرات المصرية إلى إجمالي اإلنتاج المحمى من األرز األبيض وعدد و السابقة 

السكان ومتوسط نصيب الفرد من األرز األبيض وسعر تصدير الصين وسعر تصدير 
  الواليات المتحدة األمريكية وكمية الصادرات المصرية من األرز األبيض في السنة السابقة

سعر تصدير يمثل عمى كمية الصادرات المصرية من األرز األبيض ، بينما  التأثير االيجابي
لتقدير ( 7)        . كمية الصادرات المصرية من األرز األبيض ثر السمبي عمى األتايالند 

عمى كمية الصادرات المصرية من األرز األبيض  لتمك المتغيرات في تأثيرىااألىمية النسبية 
، حيث تبين أن متغير  لتمك المتغيرات معامل االرتداد الجزئي القياسي االعتماد عمي تم، 

يحتل المرتبة األولى في من األرز نسبة الصادرات المصرية إلى إجمالي اإلنتاج المحمى 
تأثيره عمى كمية الصادرات المصرية من األرز األبيض يميو في ذلك متغير سعر تصدير 

، ثم متغير عدد السكان ، ثم متغير سعر تصدير الصين ، ثم ر العكسي ولكن بالتأثي تايالند
متغير متوسط نصيب الفرد من األرز األبيض ، ثم متغير الفائض من األرز األبيض في 

في السنة السابقة وأخيرا متغير  لصادرات المصرية من األرز األبيضالسنة السابقة ، كمية ا
كية ، حيث يقدر معامل االرتداد الجزئي القياسي لكل سعر تصدير الواليات المتحدة األمري

،  0.902،  0.997،  0.936  ، 0.922،  0.798،  0.762-، 0.277 بحواليمنيم يقدر 
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الجزئي لكمية الصادرات المصرية من  ( يقدر معامل التكيف2بنفس الترتيب . ) 0.077
في التكيف أو التعديل ومن ثم يقدر متوسط فترة اإلبطاء  0.887 بحوالي األبيضاألرز 
  ياالقتصاد( وفقا لمنموذج المقدر فإنو يمكن صياغة النموذج 6. ) فقط سنة 0.937 بحوالي

 القياسي طويل األجل أو نموذج التعديل الجزئي لممساحة المنزرعة أرزا عمى النحو التالي :
       Yt  = - 432.154 + 0.069 X2t + 27.171 X5t + 5.694 X6t + 3.443 X 7t 

                 + 0.494 X8t  +  0.308 X9t   -  0.0.916 X12t + 0.134Yt-1 

 : المصريعمى المتغيرات المرتبطة بصادرات األرز األبي   االقتصاديأثر التحرر 
 (7يتبين من الجدول رقم ):  المصرياألبي   األرزعمى كمية صادرات التأثير  -9

 األرزعمى كمية صادرات  ياالقتصادسياسة التحرر ل االيجابيثر األ (9والمعادلة رقم )
( لمفترتين الزمنيتين عمى Dاألثر االيجابي لممتغير الصوري ) حيث يتضح المصرياألبيض 

الواردة في نفس  نالداليتي، والذي يمكن أن يعكسو الفرق بين مستوى  األرزكمية صادرات 
 طن .  ألف 72.78 بحواليرة الثانية سطح الدالة في الفتم، حيث تشير إلى ارتفاع  لالجدو 

( أن معدل النمو السنوي في كمية 3كما تشير البيانات الواردة في جدول رقم )
( أكبر من نظيره خالل الفترة 7003-9770صادرات األرز المصري خالل الفترة الثانية )

 % ،92.27معدل النمو السنوي في الفترة الثانية حوالي ( حيث بمغ 9787-9780األولى )
. كما تبين تفوق المتوسط  %90.32- بينما بمغ المعدل السنوي في الفترة األولي حوالي

السنوي لصادرات األرز المصري خالل الفترة الثانية عنو خالل الفترة األولى حيث بمغ كل 
ألف طن بنفس الترتيب ، وبإجراء اختبار )ت( لمفرق بين  26.72،  390.99منيما حوالي 
( تبين وجود فروق معنوية إحصائيا 7003-9770( ، )9787-9780تين)متوسطي الفتر 

 % . 9عند مستوى المعنوية بينيما 
( والمعادلة 7تبين من جدول رقم ) : المصرياألبي   األرزعمى أسعار صادرات  التأثير -7

األبيض  األرزعمى أسعار صادرات  ياالقتصادسياسة التحرر األثر االيجابي ل (7رقم )
 أسعار( لمفترتين الزمنيتين عمى Dاألثر االيجابي لممتغير الصوري ) حيث يتضح المصري

الواردة في  نالداليتي، والذي يمكن أن يعكسو الفرق بين مستوى  المصري األرزصادرات 
جنيو  326.73 بحواليسطح الدالة في الفترة الثانية م، حيث تشير إلى ارتفاع  لنفس الجدو 

 . 
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أن معدل النمو السنوي  إلي أنو رغم (3واردة في جدول رقم )كما تشير البيانات ال
( أقل من 7003-9770في أسعار صادرات األرز األبيض المصري خالل الفترة الثانية )

% 2.07% ، 6.70( حيث بمغ كل منيما حوالي 9787-9780نظيره خالل الفترة األولى )
خالل الفترة  قد تفوق ز المصريالمتوسط السنوي ألسعار صادرات األر  ، فإن بنفس الترتيب

جنيو بنفس  772.79،  9070.73الثانية عنو خالل الفترة األولى حيث بمغ كل منيما حوالي 
-9770( ، )9787-9780الترتيب ، وبإجراء اختبار )ت( لمفرق بين متوسطي الفترتين )

 %  .9عند مستوى المعنوية  بينيما ( تبين وجود فروق معنوية إحصائيا7003
( والمعادلة 7تبين من جدول رقم ):  المصرياألبي   األرزقيمة صادرات عمي  التأثير -3

حيث األبيض  األرزعمى قيمة صادرات  ياالقتصادسياسة التحرر ل االيجابي ثراأل( 3رقم )
 األرز( لمفترتين الزمنيتين عمى قيمة صادرات Dاألثر االيجابي لممتغير الصوري ) يتضح

،  لالواردة في نفس الجدو  نالداليتيأن يعكسو الفرق بين مستوى  ، والذي يمكن المصري
 . مميون جنيو 72.273 بحواليسطح الدالة في الفترة الثانية محيث تشير إلى ارتفاع 

( أن معدل النمو السنوي في قيمة 3كما تشير البيانات الواردة في جدول رقم )
( أكبر من نظيره خالل الفترة 7003-9770صادرات األرز المصري خالل الفترة الثانية )

 % ،77.77في الفترة الثانية حوالي بمغ معدل النمو السنوي  ، حيث( 9787-9780األولى )
. كما تبين تفوق المتوسط  %7.03- بينما بمغ المعدل السنوي في الفترة األولي حوالي

األولى حيث بمغ  السنوي لقيمة صادرات األرز المصري خالل الفترة الثانية عنو خالل الفترة
مميون جنيو بنفس الترتيب ، وبإجراء اختبار )ت( لمفرق  96.97،  330.29كل منيما حوالي 

( تبين وجود فروق معنوية 7003-9770( ، )9787-9780بين متوسطي الفترتين )
 %  .9عند مستوى المعنوية بينيما إحصائيا 
 : والنصيب السوقي التوزيع الجغرافي الراىن لصادرات األرز المصريدراسة 

بدراسة التوزيع الجغرافي الراىن لصادرات األرز المصري والنصيب السوقي وذلك 
( ، يتضح أن كمية صادرات األرز المصري إلى األسواق 7003-9777خالل الفترة )

دولة ، ىذا وقد بمغ المتوسط السنوي اإلجمالي لصادرات  87العالمية تتوزع فيما بين حوالي 
 207 بحواليألف طن ، وتقدر قيمة تمك الصادرات  768خالل تمك الفترة حوالي األرز إلييا 
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مميون جنيو ، وقد تم تقسيم  تمك الدول إلى خمس مجموعات وفقا ألىميتيا النسبية 
)المجموعة العربية ، المجموعة األوربية ، المجموعة اآلسيوية ، المجموعة األفريقية ، 

ت مجموعة الدول العربية المرتبة األولى من حيث األىمية المجموعة األمريكية( ، وقد احتم
النسبية لصادرات األرز إلييا ، حيث أن ما حصمت عميو من إجمالي الصادرات المصرية 

% ثم يمييا مجموعة الدول األوربية في المرتبة الثانية بنسبة 29.07بمغ حوالي  األرزمن 
% ، ثم 2.79المرتبة الثالثة بنسبة قدرىا % ، ثم مجموعة الدول األفريقية في 79.88قدرىا 

% ، ثم جاءت مجموعة الدول 9.02مجموعة الدول اآلسيوية في المرتبة الرابعة بنسبة قدرىا 
% ، وفيما يمي نستعرض ما 0.67األمريكية واستراليا في المرتبة الخامسة نسبة متوسطيا 

 . 2، مرجع رقم يخص كل مجموعة من تمك المجموعات 
تشمل مجموعة الدول العربية عمى ثمانية عشرة دولة تحتل موعة الدول العربية : مج -أوال 

األول لألرز المصري ، حيث يقدر حجم صادرات األرز إلييا  االستيراديأسواقيا المركز 
% من 29.07ألف طن ، تمثل حوالي  737.027 بحوالي( 7003-9777خالل الفترة )

% من 8.27الفترة ، وتمثل ىذه الكمية حوالي متوسط إجمالي صادرات األرز خالل نفس 
الطاقة االستيرادية ألسواق تمك المجموعة ، ويعتبر سوق سوريا أكبر أسواق المجموعة 

صادرات األرز المصري ، يمييا  إجمالي% من متوسط 70.22العربية حيث يستوعب حوالي 
ارات ، فمسطين ، الكويت ، في األىمية ليبيا ، األردن ، السودان ، لبنان ، السعودية ، اإلم

قطر ، المغرب ، عمان ، اليمن ، الجزائر ، تونس ، العراق ، الصومال ، البحرين بنفس 
الترتيب . كما تبين انو بالرغم من ارتفاع الطاقة االستيرادية لبعض الدول العربية إال أن 

لكل من  نصيب الصادرات المصرية ليا يعتبر ضئيال ، حيث تبمغ الطاقة االستيرادية
،  998،  220،  899السعودية واإلمارات والكويت وقطر وعمان واليمن والجزائر حوالي 

ألف طن بنفس الترتيب إال أن نصيب مصر من ىذه الكمية قد  27،  732،  997،  72
% فقط 0.97% ، 0.06% 0.92% ، 9.79% ، 9.76% ، 9.72% ، 9.37بمغ نحو 

كبيرة من األرز  الدول العربية تستورد كمياتن معظم بنفس الترتيب ، وقد يرجع ذلك إلى أ
طويل الحبة ، وىذا يشير إلى إمكانية زيادة صادرات األرز المصري ليذه األسواق في 
المستقبل خاصة بالنسبة الحتياجاتيا من األصناف متوسطة الحبة . ىذا وقد بمغ معامل 
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إلي أن معظم  اإلشارةويمكن  % ،900 - 70     ألسواق ىذه الدول فيمل بين االستقرار
 . 2مرجع رقم  تمك األسواق ثابتة ومستقرة في استيراد األرز المصري خالل فترة الدراسة .

وبالنسبة لسعر تصدير األرز المصري تحتل تونس المركز األول من دول ىذه 
جنيو / طن )فوب(  9732.2حوالي  التصدير إلي تمك الدولةالمجموعة حيث بمغ سعر 

( ، يمييا في األىمية أسواق البحرين ، اليمن ، الكويت ، ليبيا 7003-9777الفترة ) متوسطك
، قطر ، الجزائر ، عمان ، اإلمارات ، السعودية ، لبنان ، األردن ، سوريا ، المغرب ، 

 فمسطين ، الصومال ، السودان ، العراق بنفس الترتيب .
دولة تحتل  37لدول األوروبية عمى تشمل مجموعة امجموعة الدول األوروبية :  -ثانيا 

الثاني لألرز المصري ، حيث يقدر متوسط حجم الصادرات  االستيراديأسواقيا المركز 
ألف طن ، تمثل  976.932 بحوالي( 7003-9777المصرية من األرز إلييا خالل الفترة )

كمية % من متوسط إجمالي صادرات األرز خالل نفس الفترة ، وتمثل ىذه ال79.88حوالي 
% من الطاقة االستيرادية ألسواق تمك المجموعة ، ويعتبر سوق تركيا أكبر 6.96حوالي 

% من متوسط إجمالي صادرات 98.97أسواق المجموعة األوروبية حيث يستوعب حوالي 
األرز المصري ، يمييا في تمك األىمية رومانيا ، أوكرانيا ، بمغاريا ، المممكة المتحدة ، ألبانيا 

مولدافيا ، سولفينيا ،   ، اليونان ، روسيا ، قبرص ، ايطاليا ، أسبانيا ، المجر ، ، بمجيكا
التفيا ، مقدونيا ، التشيك ،  ىولندا ، فرنسا ، روسيا البيضاء ، كورواتيا ، ألمانيا ، بولندا ، 

،  السموفاك ، يوغسالفيا ، ليتوانيا ، أيرلندا ، سويسرا ، البوسنة واليرسك ، السويد ، فمندا
مالطة ، النمسا بنفس الترتيب . ىذا وقد تبين أن ىناك استقرارا في استيراد األرز المصري 
ألسواق كل من تركيا ورومانيا وأوكرانيا وبمغاريا والمممكة المتحدة وقبرص وفرنسا وألبانيا 

قرار لكل وبمجيكا واليونان وايطاليا وألمانيا ومولدافيا وسولفينيا وأسبانيا حيث بمغ معامل االست
% ، بينما تبين بالنسبة ألسواق كل من التشيك وبولندا وىولندا والمجر أن 900منيم حوالي 

                                                 


 قدر معامل االستقرار من المعادلة :  

 معامل االستقرار =
 عدد مرات االستيراد خالل فترة الدراسة

 ×900 
 عدد سنوات فترة الدراسة
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% لسوق كل من البوسنة 60% ، بينما بمغ حوالي 80معامل االستقرار لكل منيم بمغ حوالي 
% لسوق كل من سويسرا وايرلندا والسموفاك 70وليتوانيا ويوغسالفيا وكرواتيا ، وبمغ حوالي 

% فقط لسوق كل من النمسا ومالطة وفمندا والسويد 70وروسيا البيضاء والتفيا ، وبمغ حوالي 
 . 90مرجع رقم ومقدونيا . 

وبالنسبة لسعر تصدير األرز المصري فقد احتمت ألمانيا المركز األول من دول 
جنيو / طن )فوب(  9683.87ىذه المجموعة حيث بمغ سعر التصدير لتمك الدولة حوالي 

التشيك ،    ( ، يمييا في األىمية أسواق فمندا ، سويسرا ،7003-9777الل متوسط الفترة )خ
، فرنسا ، يوغسالفيا ، مالطة ، البوسنة وتيرسك ، ألبانيا ، بولندا ، أسبانيا ،  أيرلندا ، ليتوانيا

برص ، اليونان ، بمغاريا ، تركيا ، أوكرانيا ، مولدافيا ، روسيا ، ق سموفينياىولندا ، كرواتيا ، 
، التفيا ، السويد ، المجر، ايطاليا ، رومانيا ، المممكة المتحدة ، روسيا البيضاء ، بمجيكا ، 

 . السموفاك ، النمسا ، مقدونيا بنفس الترتيب
دولة تحتل  98تشمل مجموعة الدول األفريقية عمى مجموعة الدول األفريقية :  –ثالثا 

ث لألرز المصري ، حيث يقدر متوسط حجم صادرات األرز الثال االستيراديأسواقيا المركز 
% من 2.77ألف طن ، تمثل حوالي  72.367 بحوالي( 7003-9777إلييا خالل الفترة )

% من 0.22متوسط إجمالي صادرات األرز خالل نفس الفترة ، وتمثل ىذه الكمية حوالي 
أكبر أسواق المجموعة الطاقة االستيرادية ألسواق تمك المجموعة ، ويعتبر سوق كينيا 

% من متوسط إجمالي صادرات األرز المصري ،  9.63حيث يستوعب حوالي  األفريقية
يمييا في األىمية السنغال ، تنزانيا ، كوت ديفوار ، غينيا ، سيراليون ، زيمبابوي ، جامبيا ، 

ريقيا الوسطي الكنغو الديمقراطية ، غانا ، الكاميرون ، جنوب أفريقيا ، مدغشقر ، زامبيا ، أف
، تشاد ، الكنغو ، أنجوال بنفس الترتيب . كما يتضح أن نصيب مصر من واردات السوق 
األفريقي ضئيل جدا رغم أن متوسط الطاقة االستيرادية السنوية لألسواق األفريقية بمغ حوالي 

يتعدى  مميون طن وكان نصيب مصر من ىذه الواردات ضئيال لمغاية حيث لم 3.388
إجمالي وارداتيا خالل تمك الفترة . ىذا وقد تبين أن ىناك استقرارا في استيراد % من 0.22

األرز المصري لسوق كينيا رغم االنخفاض النسبي في حصتيا حيث بمغ معامل االستقرار 
% ، وىناك استقرار نسبى ألسواق كل من كوت ديفوار وجنوب أفريقيا حيث بمغ 900حوالي 
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% ألسواق كل من 60، في حين بمغ معامل االستقرار حوالي % 80معامل االستقرار حوالي 
% ألسواق كل من 70السنغال وتنزانيا والكنغو الديمقراطية وغانا و تشاد ، وبمغ حوالي 

% فقط ألسواق كل من غينيا وسيراليون وزيمبابوي 70الكاميرون والكنغو ، وبمغ حوالي 
 . 2مرجع رقم  ، وزامبيا وأفريقيا الوسطي وانجوالوجامبيا ومدغشقر 

وبالنسبة لسعر تصدير األرز المصري ، فقد احتمت الكاميرون المركز األول من 
طن /جنيو 9872متوسط سعر التصدير لتمك الدولة حوالي  بمغدول ىذه المجموعة حيث 

( ، يمييا في األىمية أسواق تشاد ، الكنغو ، غانا ، 7003-9777)فوب( خالل الفترة )
زيمبابوي ، جنوب أفريقيا ، الكنغو الديمقراطية ، كينيا ، كوت ديفوار ،  أفريقيا الوسطي ،

 السنغال ، تنزانيا ، مدغشقر ، غينيا ، سيراليون ، انجوال ، جامبيا بنفس الترتيب .
دولة تحتل  97تشمل مجموعة الدول اآلسيوية عمى مجموعة الدول اآلسيوية :  –رابعا 

لألرز المصري ، حيث يقدر متوسط حجم صادرات األرز  الرابع االستيراديأسواقيا المركز 
% من 9.02ألف طن ، تمثل حوالي  7.796 بحوالي( 7003-9778إلييا خالل الفترة )

% من 0.99متوسط إجمالي صادرات األرز خالل نفس الفترة ، وتمثل ىذه الكمية حوالي 
كبر أسواق المجموعة الطاقة االستيرادية ألسواق تمك المجموعة ، ويعتبر سوق تايوان أ

% من متوسط إجمالي صادرات األرز المصري ، يمييا 0.69اآلسيوية حيث يستوعب حوالي 
في األىمية إسرائيل ، ىنج كنج ، اليابان ، أذربيجان ، أوزباكستان ، جورجيا ، كوريا 

ىناك عدم ىذا وقد تبين أن  الجنوبية ، إيران ، أرمينيا ، اندونيسيا ، سنغافورة بنفس الترتيب .
ألسواق ىذه الدول حيث بمغ معامل االستقرار حوالي  استقرارا في استيراد األرز المصري

كنج حيث بمغ معامل االستقرار لكل منيما  جوىون% فقط ، ما عدا سوق كل من إسرائيل 70
 . 2مرجع رقم  ،% بنفس الترتيب 60% ، 80حوالي 

أرمينيا المركز األول من دول  وبالنسبة لسعر تصدير األرز المصري ، فقد احتمت
طن )فوب( /جنيو 7200ىذه المجموعة حيث بمغ متوسط سعر التصدير لتمك الدولة حوالي 

( ، يمييا في األىمية أسواق كوريا الجنوبية ، تايوان ، جورجيا ، 7003-9777خالل الفترة )
 سيا بنفس الترتيب .كنج ، اليابان ، اندوني جىونأذربيجان ، إيران ، سنغافورة ، إسرائيل ، 
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تشمل مجموعة الدول األمريكية واستراليا مجموعة الدول األمريكية واستراليا :  –خامسا 
الخامس لألرز المصري ، حيث يقدر متوسط  االستيراديدول تحتل أسواقيا المركز  2عمى 

ألف طن ، تمثل  7.879 بحوالي( 7003-9777حجم صادرات األرز إلييا خالل الفترة )
% من متوسط إجمالي صادرات األرز خالل نفس الفترة ، وتمثل ىذه الكمية 0.67ي حوال

% من الطاقة االستيرادية ألسواق تمك المجموعة ، ويعتبر سوق الواليات 0.98حوالي 
% من 0.36المتحدة األمريكية أكبر أسواق المجموعة األمريكية حيث يستوعب حوالي 

يمييا في األىمية بورتوريكو ، البرازيل ، األرجنتين  متوسط إجمالي صادرات األرز المصري ،
ىذا وقد تبين أن ىناك استقرارا في استيراد األرز ، كندا ، استراليا بنفس الترتيب .  شيمي، 

 % ، بينما900المصري لسوق الواليات المتحدة األمريكية حيث بمغ معامل االستقرار حوالي 
% لسوق استراليا ، وبمغ 70% ، وبمغ حوالي 80بمغ معامل االستقرار لسوق كندا حوالي 

 . 2مرجع رقم  ، وشيميبورتوريكو والبرازيل واألرجنتين % لسواق كل من 70حوالي 
وبالنسبة لسعر تصدير األرز المصري ، فقد احتمت كندا المركز األول من دول 

الل طن )فوب( خجنيو/ 7397ىذه المجموعة حيث يبمغ متوسط سعر التصدير ليا حوالي 
، الواليات المتحدة ،  شيمي( ، يمييا في األىمية أسواق البرازيل ، 7003-9777الفترة )

 استراليا ، بورتوريكو ، األرجنتين بنفس الترتيب .
 : الدليل الموسمي لألسعار والكميات الشيرية لصادرات األرز المصري

المصري خالل  تقدير الدليل الموسمي لألسعار والكميات الشيرية لصادرات األرزب
( ، أن التصدير في شير مايو 7نفس الفترة ، يتبين من البيانات الواردة في الجدول رقم )

يحقق أعمى حصيمة لمصادرات إذ بمغ دليمو الموسمي لألسعار خالل الفترة موضع الدراسة 
% يميو التصدير في الشيور ابريل ، نوفمبر ، مارس وديسمبر حيث بمغ 909.27حوالي 
% بنفس 900.76% ، 900.29% ، 909.90% ، 909.27الموسمي حوالي الدليل 

 الترتيب .
أما بالنسبة لمدليل الموسمي لمكميات الشيرية المصدرة من األرز المصري خالل 
نفس الفترة ، تبين أن أكبر كمية مصدرة تتم في شير ديسمبر إذ بمغ دليميا الموسمي حوالي 

شيور  أكتوبر ، نوفمبر ، فبراير ، مارس ومايو  % ، يمييا الكميات المصدرة في978.87
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% ، 902.22% ، 902.92% ، 977.96% ، 972.69حيث بمغ الدليل الموسمي حوالي 
 % لكل منيم عمى التوالي .903.77

مما سبق يتضح أن التقمبات في الكميات أكبر منيا في األسعار وأنو لزيادة حصيمة 
ة كفاءتو التصديرية فإن األمر يستمزم ضرورة الصادرات من األرز المصري ومن ثم زياد

تركيز ىذه الصادرات في شيور مايو ، ابريل ، نوفمبر ، مارس وديسمبر عمى الترتيب حيث 
 الدليل الموسمي ألسعار تصدير األرز المصري . بارتفاعأنيا تتسم 

 : المركز التنافسي لألرز المصري في السوق العالمي
ام والواليات المتحدة األمريكية واليند والصين وباكستان تعتبر كل من تايالند وفيتن

وأورجواي وايطاليا ومصر واستراليا وأسبانيا واليابان واندونيسيا من أىم الدول المصدرة لألرز 
( حوالي 7003-9777في العالم ، حيث بمغ إجمالي صادراتيم في السنوات األخيرة )

صادرات كل من تمك الدول حوالي  % من صادرات العالم من األرز ، وبمغت77.37
72.87 ، %97.32 ، %99.23 ، %90.26 ، %7.69 ، %2.77 ، %7.20  ، %
%  بنفس الترتيب من %0.09 ، %0.69 ، %9.77 ، %9.87 ، %9.27 ، 7.37

إجمالي صادرات العالم . وقد حقق متوسط أسعار تمك الدول بالنسبة لمتوسط السعر العالمي 
،  907.83% ، 27.67% ، 970.77% ، 906.66% ، 23.77% ، 88.29حوالي 
70.69 ، %986.37 ، %72.83 ، %978.77 % ،926.3 ، %797.77 ، %

إلي أن اليابان  اإلشارة( . ويمكن 7003-9777الترتيب خالل الفترة ) فس% بن972.38
ى التاسع ، بينما تأت حققت أعمى سعر عالمي يمييا ايطاليا فأسبانيا ، وتحتل مصر المركز 

  .90مرجع رقم  ،الصين في المؤخرة بين تمك الدول 
كل من تايالند وفيتنام والواليات لوبتقدير القيم االتجاىية لكمية صادرات األرز 

المتحدة األمريكية واليند والصين وباكستان وأورجواي وايطاليا ومصر واستراليا وأسبانيا 
( أنيا أخذت 2ين من الجدول رقم )تب، ( 7003-9780الفترة )خالل  واليابان واندونيسيا

، % 3.7، % 99.7 ، % 0.7 ، % 76.9 ،% 3.2اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره  
 اندونيسيابنفس الترتيب . بينما % 9.72، % 8.6، % 0.8 ،% 0.3، % 2.9، % 3.7

أن دول التصدير الرئيسية األمر الذي يبين  % تقريبا .77.7أخذت اتجاه تنازلي بمعدل قدره 
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ألرز حققت اتجاىا عاما متزايدا في الكميات المصدرة وأن صادرات مصر من األرز حققت ل
 اتجاىا عاما متناقصا . إندونيسيامعدالت نمو مرتفعة نسبيا فيما بين نظائرىا ، بينما حققت 
 : أسعار صادرات األرز المصري وأىم الدول المنافسة

تنافسي لمحصول ما في سوق يعتبر السعر التصديري من أىم محددات المركز ال
تصديري معين ، حيث تمجأ بعض الدول المصدرة إلى توسيع نطاق تجارتيا العالمية بإتباع 

 االمتيازاتبعض السياسات التجارية التي تيدف إلى خفض أسعارىا التصديرية مثل 
يات الجمركية بما يساعدىا عمى كسب اكبر عدد من األسواق االستيرادية مثل ما تفعمو الوال

المتحدة األمريكية ودول االتحاد األوربي في دعم صادراتيا من األرز بقوة في أسواق دول 
 البحر المتوسط .

كل من تايالند وفيتنام والواليات المتحدة األمريكية ل بدراسة تطور أسعار صادرات
الفترة ا خالل واليند والصين وباكستان وأورجواي وايطاليا واستراليا وأسبانيا واليابان واندونيسي

د تراوحت بين حد ادني قدره قلتمك الدول   أسعار صادرات األرز، تبين أن  (9780-7003)
920.87  ،977.07  ،733.36  ،737.77  ،927.68  ،797.88  ،702.82  ،
بنفس الترتيب ، وحد  دوالر أمريكي 992.69،  772.92،  787.22،  720.37،  793.77

،  727.77،  387.07،  620.60   ، 782.20،  327.77،  700.07أقصي  قدره 
بنفس  دوالر أمريكي 9700،  97272.76،  232.73،  730.38،  277.27،  782.62

 . 90مرجع رقم الترتيب ، 
كما ىو  لتمك الدول خالل تمك الفترة وبتقدير القيم االتجاىية ألسعار صادرات األرز

تايالند وفيتنام والواليات  لكل من اه تنازليأنيا أخذت اتجتبين ( ، 6وارد في جدول رقم )
،  %0.002بمعدل قدره    المتحدة األمريكية واليند والصين وباكستان وأورجواي واليابان

بنفس الترتيب ، بينما  7.7%،  9.8%،  9.7%،  9.7%،  7.7%،  9.7%،  9.3%
،  %0.8معدل نمو قدره ب  ايطاليا واستراليا وأسبانيا واندونيسياأخذت تجاه تصاعدي لكل من 

 . 90، مرجع رقم بنفس الترتيب  7.7%،  9.3%،  0.8%
 القدرة التنافسية السعرية لصادرات األرز المصري :
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يعتبر السعر النسبي من المحددات األساسية في التأثير عمى المركز التنافسي في 
الذي يمكنيا من السوق العالمي ، حيث تسعى الدول إلى تخفيض أسعار منتجاتيا إلى الحد 

كسب اكبر عدد من األسواق المختمفة حيث تزداد الميزة التنافسية لألرز المصري عندما 
 . تنخفض أسعاره التصديرية بالمقارنة بأسعار الدول المنافسة

وبدراسة األسعار التصديرية لألرز المصري مقارنة باألسعار التصديرية لألرز ألىم 
( كما ىو وارد في الجدول رقم 7003-9777مي خالل الفترة )الدول المنافسة في السوق العال

دوالر لمطن خالل ىذه  727( ، تبين أن السعر التصديري لألرز المصري قد بمغ حوالي 2)
الفترة وىو سعر منخفض عن متوسط األسعار التصديرية لكل من اليند ، اليابان ، أسبانيا ، 

، الواليات المتحدة األمريكية والتي بمغت متوسط ايطاليا ، اندونيسيا ، باكستان ، استراليا 
،  378،  728،  372،  207،  773،  277،  372أسعارىا خالل نفس الفترة حوالي 

 دوالر لمطن بنفس الترتيب . 787
كما أتضح انخفاض متوسط األسعار التصديرية لكل من الصين ، تايالند ، فيتنام، 

دوالر لمطن بنفس  772،  700،  770،  972 أورجواي حيث بمغ متوسط أسعارىا حوالي
وىى الواليات  اليابانيالترتيب ، وبالنسبة لمدول التي تنافس مصر عمى تصدير األرز 

النسبي  االنخفاضإلي  اإلشارةالمتحدة األمريكية واستراليا وايطاليا وأسبانيا والصين ، ويمكن 
لمشار إلييا خالل فترة الدراسة في السعر التصديري لألرز المصري عن مثيمو في الدول ا

 . 90، مرجع رقم فيما عدا الصين 
( 9776-9770وبدراسة السعر النسبي لصادرات األرز المصري خالل الفترة )

تبين أن متوسط أسعار تصدير األرز المصري تفوق متوسط أسعار صادرات األرز من 
% 9.26% ، 2.36،  %96.66% ، 39.72فيتنام ، الصين ، باكستان ، تايالند بمقدار 

% من 87.79% ، 87.36% ، 83.77% ،  87.67بنفس الترتيب ، بينما تمثل حوالي  
متوسط سعر تصدير األرز لكل من الواليات المتحدة األمريكية وأورجواي واستراليا واندونيسيا 

% من 7.30% ، 76.70% ، 76.27% ، 62.83بنفس الترتيب ، بينما تمثل حوالي 
 دير لكل من اليند وأسبانيا وايطاليا واليابان .متوسط سعر التص
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-9772كما تبين من دراسة السعر النسبي لصادرات األرز المصري خالل الفترة )
( ، والواردة في نفس الجدول السابق تفوق متوسط أسعار األرز المصري عمى متوسط 7003

% ، 30.87 حواليبأسعار صادرات األرز لكل من الصين ، فيتنام ، تايالند ، باكستان 
% بنفس الترتيب ، في حين يقل ىذا السعر عن باقي الدول %0.72 ، %3.33 ، 77.23

المنافسة موضع الدراسة ، كما يتضح أن متوسط السعر التصديري لألرز في الدول المنافسة 
وىى الواليات المتحدة األمريكية ، واستراليا وأسبانيا أعمى  اليابانيلمصر في تصدير األرز 

لتصدير لألرز المصري ، بما يعنى أن السعر النسبي لصالح األرز اعر ـط سـن متوسم
( ، بينما خالل الفترة 9776-9770المصري فيما عدا صادرات الصين وذلك خالل الفترة )

( ظمت الميزة التنافسية السعرية مستمرة لصالح الصادرات المصرية من 9772-7003)
 . 90، مرجع رقم  قد تقمص نسبيا بالمقارنة بالفترة األولى األرز ولكن الفرق النسبي السعري

 القدرة عمى الوفاء بمتطمبات التصدير :
يقصد بالقدرة عمي الوفاء بمتطمبات التصدير قدرة الدولة عمي المحافظة عمي 

يمكنيا الوفاء بمتطمبات التصدير  حتىاستقرار إنتاجيا من األرز إذ لم تستطع زيادتو 
 الخاصة بيا .

تعتبر كل من تايالند وفيتنام والواليات المتحدة األمريكية واليند والصين وباكستان و 
وأورجواي وايطاليا ومصر واستراليا وأسبانيا واليابان واندونيسيا من أىم الدول المنتجة لألرز 

( حوالي 7003-9777في العالم ، حيث بمغ إجمالي إنتاجيم في السنوات األخيرة )
% ، 7.38العالم من األرز ، وبمغ إنتاج كل من تمك الدول حوالي % من إنتاج 22.92
2.26 ، %9.26 ، %79.67 ، %30.67 ، %9.92 ، %0.97 ، %0.77 ، %0.77 %

 % بنفس الترتيب من إجمالي اإلنتاج العالمي .  %8.66، %9.82 ، %0.97 ، 0.97، 
تنام والواليات كل من تايالند وفيل تطور اإلنتاج المحمى لمحصول األرزبدراسة و 

المتحدة األمريكية واليند والصين وباكستان وأورجواي وايطاليا واستراليا وأسبانيا واليابان 
لتمك الدول  فد  كمية إنتاج األرز، تبين أن  (7003-9780الفترة )خالل ومصر واندونيسيا 

،   7.38، 977.82،  20.22،  7.27،  99.62،  96.88تراوحت بين حد ادني قدره 
الترتيب   بنفس مميون طن  7.93  ،  77.62،  7.27،  0.77،  0.77،   0.87،  .0.2
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 9.33،   2.23   ، 707.22،  937.7،  7.26،   37.27،   72.77، وحد أقصي قدره 
مرجع رقم  ،بنفس الترتيب مميون طن  6.7،  27.08،  97.78،  0.88،  9.67،  9.77، 

90 . 
كما ىو  لتمك الدول خالل تمك الفترة األرزية إنتاج لكموبتقدير القيم االتجاىية  

تايالند وفيتنام والواليات  تصاعدي لكل من  أنيا أخذت اتجاهتبين ( ، 2وارد في جدول رقم )
المتحدة األمريكية واليند والصين وباكستان وأورجواي وايطاليا واستراليا واندونيسيا ومصر 

% ، 9.23%  ، 7.97% ، 9.27،  %7.27،  % 9.78،  %6.68بمعدل نمو قدره 
بينما كل من  بنفس الترتيب .% %2.73 ، %0.27  ،  %7.68 ، %7.38 ، 9.27

 % تقريبا بنفس الترتيب .3.27% ، 0.7اسبانيا واليابان أخذت اتجاه تنازلي بمعدل قدره 
وفيما يتعمق بالقدرة عمى الوفاء بمتطمبات التصدير لألرز في الدول موضع الدراسة 

الل التعرف عمى مدى استقرار اإلنتاج المحمى ليذا المحصول بتمك الدول فقد أمكن من خ
حساب معامل االختالف لإلنتاج السنوي خالل الفترة الزمنية موضع الدراسة ، حيث أتضح 
أن أكثر الدول استقراًرا في اإلنتاج ىي الصين وأقميا استقراًرا ىي أورجواي ويسبقيا في ىذا 

يعد ذلك من أكثر األمور تأثيًرا عمى إضعاف المكانة التنافسية لمصر في الترتيب مصر ، و 
 . 2مرجع رقم  ،أسواق التصدير لألرز 

 :تعظيم العائد القومي من صادرات األرز المصري 
ينطوي ىذا الجزء من الدراسة عمي محاولة إعادة توزيع الصادرات المصرية عمي 

عائد القومي من تمك الصادرات وذلك اعتمادا عمي مختمف الدول المستوردة لو بيدف تعظيم ال
أسموب البرمجة الخطية ، وقد تم التركيز عمي اثنتي عشرة دولة مستوردة لألرز المصري  

% من متوسط إجمالي الصادرات المصرية من األرز وذلك كمتوسط 82.7تستوعب حوالي 
، ليبيا ، األردن ، ( ، وتشمل تمك الدول سبع دول عربية )سوريا 7003-9777الفترة )

% من متوسط 77.02السودان ، لبنان ، السعودية ، اإلمارات العربية المتحدة( تمثل حوالي 
إجمالي الصادرات المصرية من األرز ، وأربعة دول أوروبية )تركيا ، رومانيا ، أوكرانيا ، 

ودولة ،  األرز% من متوسط إجمالي الصادرات المصرية من 37.27بمغاريا( تمثل حوالي 
 % من متوسط إجمالي الصادرات المصرية من األرز.9.63كينيا من أفريقيا تمثل حوالي 
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 ويتكون ىذا النموذج من :
 : تعظيم :  دالة اليدف

                       Max:   


n

1i
iE   

 بشرط أن :

Max : 


12

1i
iE  = 



12

1i
iYiP = 1145 Y1 + 1229 Y2 + 1162 Y3 + 987 Y4                     

+1173 Y5 + 1176 Y6 + 1206 Y7 + 1046 Y8 

                                             + 844 Y9 +1013 Y10 + 1051 Y11 + 982 Y12   

ولقد بمغ متوسط إجمالي كمية صادرات األرز المصري خالل الفترة موضع الدراسة 
مميون جنيو ، وذلك في ظل  207ألف طن والعائد المحقق منيا حوالي  768.77حوالي 

 متوسط الكميات واألسعار وفقا لمتوزيعات الحالية فيما بين الدول المستوردة لألرز المصري . 
 

 : التالية الييكمية في ظل المحددات

468990
12

1i
iY 



 

972631Y       ,     460392Y     ,    303193Y    ,  266714Y              

12844
5

Y       ,     10706
6

Y    ,    6991
7

Y      ,  84982
8

Y           

545819Y       ,    14445
10

Y    ,   6333
11

Y     ,  7637
12

Y           

Zero12Y,............................................,2Y,1Y   

( المممكة األردنية Y3( الجماىيرية الميبية ، )Y2( الجميورية السورية ، )Y1):  حيث أن
( المممكة العربية السعودية ، Y6( لبنان ، )Y5( السودان ، )Y4الياشمية ، )

(Y7( ، اإلمارات العربية المتحدة )Y8( ، تركيا )Y9( ، رومانيا )Y10 أوكرانيا )
( ،Y11( ، بمغاريا )Y12. كينيا ) 

( أن متوسط 8رقم ) كما ىو وارد في الجدول المقترحالنموذج تقدير وتبين من نتائج 
عشر  الدول االثنتيإلى كل من يعاد توجييا الكمية المصدرة من األرز المصري يمكن أن 
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موضع الدراسة وىي الجميورية السورية العربية ، الجماىيرية الميبية ، المممكة األردنية 
الياشمية ، السودان ، لبنان ، المممكة العربية السعودية ، اإلمارات العربية المتحدة ، تركيا ، 

،  76629،  30397،  76037،  72763رومانيا ، أوكرانيا ، بمغاريا ، كينيا كما يمي 
طن وذلك   2632،  6333،  97772،  27289،  87787،  6779،  80882،  97877

وفقا ليذا النموذج لتمك الدول  إجمالي قيمة الصادرات من األرز بنفس الترتيب ، ويقدر
مميون جنيو أي أنو يحقق زيادة في حصيمة الصادرات عن التوزيع  236.77 بحواليالمقترح 

% من متوسط إجمالي قيمة 6.27ن جنيو ، تمثل حوالي مميو  37.77الراىن تبمغ حوالي 
األمر الذي  مميون جنيو . 207.02صادرات األرز خالل فترة الدراسة والتي تبمغ حوالي 

يشير إلي إمكانية زيادة حصيمة مصر من صادراتيا من األرز إذا ما أمكن رفع القدرة 
  ادرات التوزيع األمثل .التنافسية لصادرات مصر من األرز وبالتالي توزيع تمك الص

 المىجز والخاتمت 

في ظل التحوالت لمحصول األرز  التسويق الخارجياستيدف البحث التعرف عمي 
: وقد أوضحت نتائج البحث ما يمي  ، االقتصاديالتحرر االقتصادية المصرية اآلخذة بسياسة 

-9770( ، )9787-9780)( لمفترتين الزمنيتين Dتبين األثر االيجابي لممتغير الصوري )( 9)
عمى كل من كمية وسعر وقيمة صادرات األرز األبيض المصري ، والذي يمكن أن ( 7003

سطح الدالة في الفترة الثانية لكل منيم بحوالي ميعكسو الفرق بين مستوى الدالتين ، حيث ارتفع 
ت أن صادرا( 7) .مميون جنيو بنفس الترتيب  72.273جنيو ،  326.73ألف طن ،  72.78

دولة ويبمغ المتوسط السنوي اإلجمالي لصادرات األرز  87األرز األبيض المصري تتوزع بين 
در قيمة تمك الصادرات بحوالي ألف طن ، وتق 768( حوالي 7003-9777إلييا خالل الفترة )

مميون جنيو . وقد تم تقسيم تمك الدول إلى خمس مجموعات وفقا ألىميتيا النسبية  207
بية ، المجموعة األوربية ، المجموعة اآلسيوية ، المجموعة األفريقية ، المجموعة )المجموعة العر 
الدليل الموسمي لكل من األسعار والكميات الشيرية لصادرات األرز بين ( 3األمريكية( . )

األبيض المصري أنو لزيادة حصيمة الصادرات من األرز المصري ومن ثم زيادة كفاءتو 
تمزم ضرورة تركيز ىذه الصادرات في شيور مايو ، ابريل ، نوفمبر ، التصديرية فإن األمر يس

( تبين أن دول التصدير الرئيسية لألرز حققت اتجاىا عاما 7مارس وديسمبر عمى الترتيب . )
متزايدا في الكميات المصدرة وأن صادرات مصر من األرز حققت معدالت نمو مرتفعة نسبيا 
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ندونيسيا اتجاىا عاما متناقصا ، كما أتضح انخفاض متوسط فيما بين نظائرىا ، بينما حققت ا
األسعار التصديرية لكل من الصين ، تايالند ، فيتنام ، أورجواي . وبالنسبة لمدول التي تنافس 
مصر عمى تصدير األرز الياباني وىى الواليات المتحدة األمريكية واستراليا وايطاليا وأسبانيا 

عر التصديري لألرز المصري عن مثيمو في الدول المشار والصين حيث يالحظ انخفاض الس
إلييا خالل فترة الدراسة فيما عدا الصين وتبين أن أغمب دول التصدير لألرز المنافسة لمصر قد 
حققت اتجاىا عاما متناقصا في سعر تصديره ، بينما حققت كل من أسبانيا ، ايطاليا ، استراليا ، 

أتضح أن مصر ( 2. )خالل نفس الفترة الزمنية موضع الدراسة  اندونيسيا اتجاىا عاما متزايدا
تعد من الدول األقل استقرارا في إنتاج األرز ، ويعد ذلك من أكثر األمور تأثيًرا عمى إضعاف 

 المقترحالنموذج تقدير تبين من نتائج ( 6)المكانة التنافسية لمصر في أسواق التصدير لألرز . 
وفقا  أن إجمالي قيمة الصادرات من األرزادرات األرز المصري لتعظيم العائد القومي من ص

مميون جنيو أي أنو يحقق زيادة في حصيمة الصادرات  232بحوالي  تقدر ليذا النموذج المقترح 
% من متوسط إجمالي قيمة 6.27مميون جنيو ، تمثل حوالي  33عن التوزيع الراىن تبمغ حوالي 

. األمر الذي يشير  مميون جنيو 207.02التي تبمغ حوالي صادرات األرز خالل فترة الدراسة و 
إلي إمكانية زيادة حصيمة مصر من صادراتيا من األرز إذا ما أمكن رفع القدرة التنافسية 

 لصادرات مصر من األرز وبالتالي توزيع تمك الصادرات التوزيع األمثل .
مجموعة من  عمي ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج ، يمكن التوصل إلي

التوصيات التي قد تفيد واضعي السياسة التسويقية لمحصول األرز في مصر وتساىم في رفع 
( 9الكفاءة التسويقية لمنظام التسويقي ليذا المحصول ، ولعل من أىم ىذه التوصيات ما يمي : )

د توفير قاعدة بيانات ومعمومات أساسية لمنظام التسويقي لمحصول األرز في مصر ، مع عق
االتفاقيات أو غيرىا من صيغ االشتراك أو العضوية مع مختمف مراكز ومصادر المعمومات 
وبخاصة في مصادر األسواق التصديرية مثال ذلك منظومة اإلحصاءات األوروبية ، شبكة 

( ضرورة وضع معايير أو مواصفات قياسية لجودة محصول األرز ، وذلك 7األعمال األوربية . )
إلي مناطق التصدير المناسبة من أجل زيادة قدرتو التنافسية  ول األرز وتوجييبغرض سيولة تداو 

في مجال تسويق  ا( ضرورة القضاء عمي االحتكارات التسويقية والتشوىات المصاحبة لي3. )
المنافسة الكاممة في سوق وضع القوانين والتشريعات الالزمة والتي تضمن تحقيق  مع األرز

ة المعوقات اإلدارية والفنية والتمويمية التي تواجو النظام التسويقي لمحصول ( إزالة كاف7)األرز . 
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محاولة التعديل في اتفاقية الشراكة األوربية المصرية لزيادة ( 2األرز بغرض رفع كفاءتو . )
( ضرورة تفعيل 6) حصة مصر من صادرات األرز األبيض إلي السوق األوروبية المشتركة .

( ضرورة التوجو إلي األسواق األفريقية واالستفادة من اتفاقية 2)ركة. السوق العربية المشت
المنضمة إلييا  92( ضرورة االستفادة من اتفاقيات دول مجموعة الـ 8) كأسواق جديدة . االكوميس

مصر بفتح أسواق جديدة لألرز المصري حيث أن دول العجز فاق العجز فييا إجمالي الفائض 
أ دول العجز لالستيراد من دول الفائض واستكمال حاجاتيم من األرز في دول الفائض لذلك يمج

 . باالستيراد من العالم الخارجي 
( : معادالت القيم االتجاىية لتطور كل من كمية الصادرات وسعر التصدير وقيمة 1جدول رقم )

  ( .3112-1981الصادرات  لألرز المصري خالل الفترة )

R2                                           المعادلة                      المسمسل  
                   F               

      1             Ln ŷ1  =  3.220  +   0.130 x                  0.72            57.09         
                                   (13.147)     (7.556) 

      2             Ln ŷ2  =  5.976  -   0.018 x                   0.30            10.91          
                                  (76.669)    (-3.302) 

      3             Ln ŷ3  =  2.288  +   0.112 x                   0.60            36.10          
                                    (8.628)     (6.008) 
 

   القيم بين القواس تمثل قيم اختبار )ت( .
( ŷ3/طن )فوب( ، )الدوالر أمريكي( سعر التصدير بŷ2( كمية الصادرات بألف طن ، وتمثل )ŷ1تمثل ) * 

( وذلك خالل 77،  ...... ، 3 ، 7،  9( الزمن  ) x، بينما تمثل ) دوالر أمريكيقيمة الصادرات بالمميون 
 ( .7003-9780الفترة )
، نشرة التجارة الخارجية الجياز المركز لمتعبئة العامة واإلحصاء ، جمعت وحسبت من : المصدر 

 أعداد متفرقة .
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كمية الصادرات وسعر التصدير وقيمة كل من ( : معادالت االتجاه العام ل3جدول رقم )
 . (3112-1981) خالل الفترةالمصري األبي   الصادرات لألرز 

R\2                                           المعادلة                   المسمسل  
           F           D.W 

 

   1     Log ŷ1 =  1.448  +  0.0393 x + 0.279 D       0.72      30.85      1.671 
                         (13.194)     (2.802)     (1.416)  

 Log ŷ1 =  1.448  +  0.0393  x      الفترة األولى

 Log ŷ1 =  1.727  +  0.0393  x      الفترة الثانية

   2      Log ŷ2 =  2.349 +  0.0120  x +  0.429 D      0.86      74.01     1.129 
                         (45.925)    (1.837)       (4.675)  

األولى الفترة       Log ŷ2 =  2.349 +  0.0120  x 

 Log ŷ2 =  2.778 +  0.0120  x      الفترة الثانية

 

   3        Log ŷ3 =  0.797 +  0.0513  x +  0.708 D          0.85       66.58     1.306 
                          (6.231)    (3.138)      (3.084) 

 Log ŷ3 =   0.797 +  0.0513  x        الفترة األولى
 Log ŷ3 =   1.505 +  0.0513  x        الفترة الثانية

 

 ( .تالقيم بين القواس تمثل قيم اختبار ) -
 ( .7003-9770( ، الفترة الثانية )9787-9780الفترة األولي ) -
 ( تمثلŷ1( كمية صادرات األرز األبيض ، وتمثل )ŷ2سعر تصدير األرز األب ) يض، ( وتمثلŷ3 )

 7،  9)     ( الزمنx( المتغير الصوري ، بينما تمثل )Dصادرات األرز األبيض ، وتمثل ) قيمة
 ( .7003-9780( وذلك خالل الفترة )77،...، 
، نشرة التجارة الخارجية الجياز المركز لمتعبئة العامة واإلحصاء ، جمعت وحسبت من :  المصدر

 أعداد متفرقة .
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صادرات أىم الدول المصدرة لألرز بألف ( : معادالت القيم االتجاىية لتطور كمية 5م )جدول رق
  (3112-1981طن خالل الفترة )

* المعادلة  المسمسل  R
2
 F 

 الصيه

 

 الهىد

 

ليابانا  
 

 أسباويا

 

 إيطاليا

 

 أودوويسيا

 

 باكستان

 

 تايالود

 

 فيتىام

 

 استراليا

 

 الىالياث المتحدة

 

 أورجىاي

Ln ŷ1  =  6.519  +  0.039 x 

              (23.147)     (2.008) 

Ln ŷ2  =  5.333  +  0.119 x 

               (20.637)    (6.568) 

ŷ3  =  1044.50  -  257.83 x + 18.81 x
2
 – 0.40 x

3
 

        (7.907)     (-5.751)    (4.563)   (-3.225) 

Ln ŷ4  =  3.949  +  0.086 x  

               (28.900)    (8.707) 

Ln ŷ5  =  6.359  +  0. 003 x            

                146.870)   (0.854) 

Ln ŷ6  =  4.837  - 0.222 x     

       (2.995)    (-2.175) 

Ln ŷ7  =  6.756  +  0.034 x     

             (67.625)    (4.862) 

Ln ŷ8  =  8.070  +  0.037 x 

          (150.704)   (9.860) 

Ln ŷ9  =  3.114  +  0.261 x 

              (8.978)   (10.754) 

ŷ10  =  605.12  - 107.34 x +  12.22 x
2
 – 0.35 x

3
 

         (6.272)     (-3.281)      (4.058)    (-4.370) 

Ln ŷ11  =  7.765  +  0.009 x 

                 (123.490)  (2.000) 

Ln ŷ12  =  5.001  +  0.071 x 

               (13.084)   (7.579) 

0.16 

 

0.66 

 

0.73 

 

0.78 

 

0.03 

 

0.22 

 

0.52 

 

0.82 

 

0.84 

 

0.56 

 

0.15 

 

0.89 

4.033 

 

43.14 

 

17.85 

 

75.81 

 

0.73 

 

4.73 

 

23.64 

 

97.23 

 

115.66 

 

8.54 

 

4.00 

 

170.32 

 القيم بين القواس تمثل قيم اختبار )ت( .
 ( تمثلŷ( كمية الصادرات بألف طن  ، بينما تمثل )x (   الزمن )77، ..........،  3، 7،  9 )

 ( .7003-9780وذلك خالل الفترة )
 : حسبت من بيانات :  المصدر

, Rome , Italy ,Different Volumes .Trade Year BookF.A.O.,  
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ادرات أىم الدول المصدرة لألرز ص( : معادالت القيم االتجاىية لتطور أسعار 6جدول رقم )
  ( .3112-1981بألف طن خالل الفترة )

* المعادلة  المسمسل  R
2
 F 

 الصيه

 

 الهىد

 

 اليابان
 

 أسباويا

 

 إيطاليا

 

 أودوويسيا

 

 باكستان

 

 تايالود

 

 فيتىام

 

 استراليا

 

 الىالياث المتحدة

 

 أورجىاي

Ln ŷ1  =  5.658  -   0.0137 x     

              (58.672)     (-2.032) 

 Ln ŷ2  =  6.461  - 0.0291  x                        

              (20.637)    (6.568) 

ŷ3  =  -3044.34 + 1478.60  x – 59.52 x
2    

         

           (-1.548)     ( 4.078)       (-4.227) 

Ln ŷ4  =  5.976 +  0.0133 x 

              (54.304)    (1.731) 

ŷ5  =  500.32  -  23.95 x +  4.40 x
2
 – 0.15 x

3
 

         (7.486)     (-1.056)    (2.109)    (-2.674) 

Ln ŷ6  =  5.040  +  0.0416 x              

             (11.011)    (1.437) 

Ln ŷ7  =  5.886  -  0.0143 x                       

             (93.155)   (-3.226) 

ŷ8  =  435.22  -  69.75 x +  6.88 x
2
 – 0.18 x

3
 

        (12.203)     (-5.763)    (6.479)    (-6.303) 

Ln ŷ9  =  5.617  -  0.0134 x 

            (61.959)    (-2.109) 

ŷ10  =  413.77  -  42.36 x +  4.47 x
2
 – 0.12 x

3
          

           (9.387)     (-2.832)    (3.247)    (-3.314) 

Ln ŷ11  =  5.964  -  0.0117 x     

               (83.219)   (-2.337) 

 Ln ŷ12  =  6.044  -  0.0184 x     

                (75.203)   (-3.271) 

              

0.16 

 

0.45 

 

0.46  

 

  0.78   

 

0.54    

 

0.11 

 

0.32  

 

0.67  

 

0.17   

 

0.43  

 

0.20 

 

0.33                                                                     

4.130 

 

17.79   

 

8.94   

 

75.81 

 

7.76 

 

2.07     

 

  10.41   

 

13.29 

 

4.45   

 

5.01 

 

5.46 

 

10.70 

 

                                                                                    

 القيم بين القواس تمثل قيم اختبار )ت( .
 ( تمثلŷ( أسعار الصادرات بالدوالر لطن ، بينما تمثل )x (  الزمن )وذلك خالل 77،.......،  7،  9 )

 ( .7003-9780الفترة )
 : : حسبت من بيانات المصدر 

F.A.O., Trade Year Book, Rome , Italy ,Different Volumes . 
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أىم الدول المصدرة لألرز بألف طن خالل  ( : معادالت القيم االتجاىية لتطور إنتاج7جدول رقم )
 . (3112-1981الفترة )

* المعادلة  المسمسل  R
2
 F 

 مصر

 

 الصيه

                          

 الهىد

 

 اليابان
 

 أسباويا

 

 إيطاليا

 

 أودوويسيا

 

 باكستان

 

 تايالود

 

 فيتىام

 

 استراليا

 

حدةالىالياث المت  

 

 أورجىاي

Ln ŷ1  =  7.525  +  0.0523 x  

             (140.616)  (13.958) 

Ln ŷ2  =  10.413  +  0.0219 x   

             (426.825)   (12.825) 

Ln ŷ3  =  6.883 +  0.0172 x 

             (234.988)    (8.378) 

Ln ŷ4  =  5.797  +  0.0379 x 

             (51.741)    (4.830) 

Ln ŷ5  =  9.547  -  0.0090 x                       

              (234.77)    (-3.171) 

Ln ŷ6  =  11.281  +  0.0238  x                    

              (315.334)     (9.512) 

Ln ŷ7  =  12.003 +  0.0072 x              

              (389.015)  (3.332) 

 Ln ŷ8  =  12.933  +  0.0173 x  

               (889.921)   (16.973) 

Ln ŷ9  =  5.545  +  0.0668 x 

              (73.083)    (12.588) 

Ln ŷ10  =  8.672  + 0.0198 x 

              (169.448)    (5.524) 

Ln ŷ11  =  6.454  +  0.0268 x                     

                (53.201)  (3.157) 

Ln ŷ12  =  9.359  +  0.0474 x            

                 (523.972) (37.897) 

Ln ŷ13  =  9.728  +  0.0179 x           

               (336.624)    (8.871) 
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 القيم بين القواس تمثل قيم اختبار )ت( .
 ( تمثلŷ( إنتاج األرز بألف طن  ، بينما تمثل )x ( الزمن )77، ....،  3، 7،  9. ) 

 : حسبت من بيانات :  المصدر
, Rome , Italy ,Different Volumes.okTrade Year BoF.A.O., 
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عمي أىم الدول صادرات األرز األبي  المصري الحل األمثل لتوزيع ( : 8دول رقم )ج
 .المستوردة لو 

 
 م

القيمة التصديرية  الكمية المقترح تصديرىا الدول المستوردة
 % بالطن بالمميون جنيو

 999.366 70.23 72763 الجميورية السورية 9
 27.292 7.87 76037 الجماىيرية الميبية 7
 37.292 6.76 30397 المممكة األردنية الياشمية 3
 30.238 2.20 76629 جميورية السودان 7
 97.206 7.27 97877 الجميورية المبنانية 2
 67.639 92.77 80882 المممكة العربية السعودية 6
 8.002 9.77 6779 اإلمارات العربية المتحدة 2
 72.307 98.97 87787 جميورية تركيا  8
 67.270 99.67 27289 جميورية رومانيا  7
 96.270 3.08 97772 جميورية أوكرانيا  90
 2.279 9.32 6333 جميورية بمغاريا  99
 8.277 9.63 2632  جميورية كينيا  97

 236.777 900 768770 اإلجمالي
 

قتصادية لمنظام التسويقي الزراعي المصري لمحصول دراسة امحمد إبراىيم الشياوي ، :  المصدر
، رسالة دكتوراه ، كمية الزراعة )سابا باشا( ، جامعة  األرز في ضوء التحرر االقتصادي

 . 7006اإلسكندرية ، 
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 المراجع
تنافسية أىم الصادرات الزراعية المصرية خالل الفترتين أشرف كمال عباس )دكتور( ،  -9

، المجمة المصرية لمعموم التطبيقية   (9951-1998( ، )1991-1991)
 . 7000،  2، عدد  92، مجمد 

، دار النيضة  بحوث التسويق وتحديات المنافسة الدوليةتوفيق محمد عبد المحسن )دكتور( ،  -7
 .7009،  ةالعربي

 شورة .، بيانات غير من 3111مركز المعمومات عام الجياز المركز لمتعبئة العامة واإلحصاء ،  -3
 أعداد متفرقة .، نشرة التجارة الخارجية الجياز المركز لمتعبئة العامة واإلحصاء ،  -7
المعالم والمؤشرات األساسية إلمكانية التوسع في الصادرات السيد ىاشم حمد )دكتور( ،  -2

، مجمة الجديد في البحوث الزراعية ، كمية زراعة )سابا  المصرية من األرز
 .9777،  9، عدد  7إلسكندرية ، مجمد باشا( ، جامعة ا

الصادرات الزراعية ودورىا في التنمية االقتصادية الزراعية في حسن رمزي القال )دكتور( ،  -6
، المجمة المصرية لالقتصاد الزراعي ، المجمد الثاني العاشر ، العدد  مصر

 .     7007األول ، 

م التسويقي الزراعي المصري لمحصول األرز في دراسة اقتصادية لمنظامحمد إبراىيم الشياوي ،  -2
، رسالة دكتوراه ، كمية الزراعة )سابا باشا( ،  ضوء التحرر االقتصادي

 . 7006جامعة اإلسكندرية ، 

أثر اتفاقية الجات عمي ىيكل وكفاءة والتجارة الخارجية الزراعية محمد سيد محمد )دكتور( ،  -8
راعية بالمنيا ، كمية الزراعة ، جامعة ، مجمة البحوث والتنمية الز  المصرية

 .7003،  7، رقم  73المنيا ، مجمد 
9- Bureau, J. & Nicholas G., Measuring Effective Protection as a 

Superlative Index Number: An Application to 

European Agriculture, Am. J. Ag. Econ, Vol. 77, No. 

2, 1995. 

10- F.A.O., Trade Year Book, Rome , Italy ,Different Volumes . 

11- F.Lilan & Jason, S., Agricultural Protection in Developing Countries, 

Am. J. Ag. Econ, Vol. 74, 1992. 

12- Master, William A. & Alex Winter-Nelson , Measuring the 

Comparative Advantage of Agricultural Activities : 

Domestic Resource , Costs and Social Cost-Benefit 

Ratio , Am. J. Ag. Econ. , Vol. 77 , No. 2 , 1995.  
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ENGLISH  ABSTRACT  
 

External Marketing of Rice Under The Egyptian Economic 

Transformations 
 

Research aimed at identifying the external marketing of rice 

under the Egyptian economic transformations emerging policy of 

economic liberalization, has made the search results as follows:  

(1) Showing the positive impact of variable image (D) for the periods 

of time on the quantity and price and the value of Egyptian exports of 

white rice, which can be reflected in the difference between the 

functions is, rising Flat Key in the second period with each having 

about 25.28 tons, 376.43 pounds, 25,723 million pounds, the same 

arrangement. (2) Have been found from the results of estimating the 

proposed model to maximize revenues from the national rice that the 

total value of Egyptian exports of rice, according to this proposed 

model of about 536.99 million pounds, or that achieve an increase in 

export proceeds on the current distribution of about 32.94 million 

pounds, representing about 6.54% of the average total value of rice 

exports during the study period, which amounts to about 504.05 

million pounds. This refers to the possibility of increasing earnings 

from exports of Egypt rice if possible lifting of the competitiveness of 

Egyptian exports of rice, thus the distribution of those exports optimal 

allocation.  

The study recommends the following: (1) Providing a database 

and information essential to the marketing system for the rice crop in 

Egypt, with the holding of conventions or other formulas subscription 

or membership with the various centers and sources of information 

sources, especially in the export markets for example, the European 

statistics system, a network of European business. (2) The need to 

develop standards or specifications standard for the quality of the rice 

crop, in order to ease circulation of rice and rice directed to the 

appropriate export zones in order to increase its competitiveness.      

(3) The need to focus Egyptian exports of rice months in June, April, 

November, December and March, respectively, in order to increase the 

export proceeds of Egyptian rice and thus increase the efficiency of 

export. 
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