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 التوزيع األمثل لمصادرات األرزية المصرية فى السوق العالمى
 
 

   رانيا عبد الفتاح الشاعر 
 مركز البحوث الزراعية –معهد بحوث االقتصاد الزراعى   

 
 الممخص  

 

يستهدف هذا البحث التعرف عمى الهيكل التصديرى لمحصول األرز المصرى 
توزيع تمك الصادرات بها بما يحقق تعظيم  لمختمف الدول المستوردة له ، و إمكانية إعادة

آثار إيجابية إلنشاء منظمة  وجود ويتبين مما سبق استعراضه فى هذا البحث 0 حصيمتها
التجارة العالمية و بدء تحرير التجارة الدولية عمى الصادرات األرزية المصرية إذ تزايد مقدار 

ألف طن لمتوسط  535صل إلى قرابة أمثالها قبل إنشاء المنظمة لت 5تمك الصادرات بقرابة 
مقدار الصادرات المصرية أى بعد إنشاء المنظمة ، و يتبين كذلك أن  0222 – 1995الفترة 
و يتضح من نتائج البحث استحواذ الدول  2  بمقدار اإلنتاج ةمقارن ضئيلا  األرز يعتبر من

،  0222 – 1995رة خلل الفتالصادرات األرزية المصرية  العربية عمى ما يزيد عن نصف
% ، ثم تأتى األسواق اآلسيوية فى 05يميها األسواق األوربية فى المرتبة الثانية بحوالى 

و  2% 5، بينما تأتى األسواق األفريقية فى المرتبة الرابعة بقرابة  %19المرتبة الثالثة بقرابة 
جود فرصة لزيادة يتضح من النموذج المقترح لمتوزيع األمثل لمصادرات األرزية المصرية و 

العائد االقتصادى من تمك الصادرات بزيادة المقادير الموجهه منها إلى دول االتحاد األوربى 
خاصة مع انخفاض النصيب السوقى لمصادرات األرزية المصرية فى تمك األسواق و 

ستفادة االرتفاع النسبى ألسعارها االستيرادية لألرز المصرى مقارنة بنظيرتها لمدول العربية لل
من إتفاقية المشاركة المصرية األوربية مع المطالبة بزيادة الحصة المعفاة من الرسوم 
الجمركية لمصادرات األرزية المصرية إلى االتحاد األوربى خلل المراجعة الدورية لمممف 

و توصى الدراسة بالعمل عمى زيادة مقادير   2الزراعى المحدد لها كل ثلث سنوات 
رزية المصرية الموجهة إلى كل من ألمانيا و البرتغال من دول االتحاد األوربى الصادرات األ

االهتمام بالنوعية  و مواصفات و بترويج تمك الصادرات و لبنان من الدول العربية  ليبيا، و 
  2 ة الطمب الوطنى لتمك الدول عميهازيادلالجودة  و التوقيت الزمنى 
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صاادرات المصارية بصافة عاماة و الصاادرات الزراعياة بصافة التوزيع األمثل لمعتبر ي : مقدمة
واق العالميااة يحقااق تعظاايم الصااادرات بااين األساا ألن حساان توزيااع بمكااان هميااةاأل ماان خاصااة 
ممااا يتطمااب ضاارورة تحمياال اتجاهااات تصاادير الاازروع التصديرياااة الرئيسااية المصاارية  حصاايمتها

  2تحرير التجارة الدولية فى ظل بداياة سيادة اتجاهات العولمة االقتصادياة و 
و يعتباار األرز بجانااب كونااه  ااذاءاا أساسااياا لكافااة أفااراد الشااعب المصاارى محصاااوالا 
تصااديرياا رئيسااياا يسااتحوذ عمااى مكانااة رئيسااية فااى هيكاال الصااادرات الزراعيااة المصاارية إذ يااأتى 

الزراعياة  % من إجمالى قيمة الصادرات17.5فى المرتبة الثانية بعد القطن بنسبة تبمغ حوالى 
و تبماااغ نسااابة االكتفااااء  2 0225 – 0221ممياااار دوالر لمتوساااط الفتااارة  1.1التاااى تبماااغ قراباااة 

% لمتوسط تماك الفتارة مماا يسامح بوجاود فاائض تصاديرى 113.8الذاتى لهذا المحصول قرابة 
  2يساهم بدور فعال فى زيادة حصيمة الدولة من النقد األجنبى اللزم لتمويل برامج التنمية 

يتصاااف إنتااااج األرز فاااى مصااار و تصاااديرت بالموسااامية إذ تمثااال الفتااارة مااان شاااهر  و
و تمتد زراعة األرز فى مصر فى مايو بالطريقاة  2ديسمبر إلى مايو ذروة الموسم التصديرى 

الباادار ، و بالشااتل فااى النصااف األول ماان يونيوعنااد التااأخير فااى الزراعااة و ذلااك فااى الزراعااة 
و تبادأ عممياة  2يمى فتمتد الزراعة من يولياو إلاى أوائال أ ساطس الصيفى ، أما فى الزراعة الن

يااوم فااى الزراعااة  102 – 92يااوم فااى الزراعااة الصاايفى ، و بعااد  122 – 152الحصاااد بعااد 
 2النيمى 

 

قااد شااهد ارتفاااع أسااعار مجموعااة متنوعااة ماان  0227و تجاادر اإلشااارة إلااى أن عااام 
مشااروعات إنتاااج الوقااود الحيااوى ماان  الحبااوب بساابب الجفاااف و األعاصااير و زيااادة الطمااب و

و يعتبار األرز  اذاء رئيساى فاى  2المصادر الزراعية التى تقودها الواليات المتحادة األمريكياة 
معظم دول العالم لذلك فقد أدى ارتفاع األسعار العالمية لمغذاء إلى انخفااض حااد فاى مقاادير 

و ال يعااازى ذلاااك إلاااى نقااا   ،  0227 األرز المتاااوافرة فاااى الساااوق العاااالمى فاااى أواخااار عاااام
اإلنتاااج العااالمى ماان األرز إنمااا يعاازى إلااى التاادابير التااى اتخااذتها االحكومااات المصاادرة لااألرز 

بسابب ارتفااع  الساعر العاالمى لاألرز فقاد تضااعف ساعر األرز األمريكاى  0227منذ سبتمبر 
 0522لاى دوالر/ طان ، و كاذلك ارتفاع ساعر األرز البسامتى الهنادى إ 822طويل الحبة إلاى 

دوالر/ طااااان م ، أماااااا ساااااعر األرز ياسااااامين  852)  0222دوالر/ طااااان مقارناااااة بساااااعر عاااااام 
،  0227دوالر/ طن عام  1105  إلى 0222عام دوالر/ طان  559د ارتفع من التايلندى فق
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و لااااذلك فقااااد      دوالر/ طااان ،  1322  رز الباساااامتى التايلنااادى إلااااىبينماااا ارتفااااع ساااعر األ
نااااام و همااااا ماااان أكباااار مصاااادرى األرز فااااى العااااالم إلااااى خفااااض شااااحناتهم اتجهاااات الهنااااد و فيت

التصااديرية ماان األرز ، بينمااا اتجهاات الصااين إلااى فاارض رسااوم إضااافية عمااى صااادرات األرز 
      2% ، أما مصر ، كمبوديا ، و البرازيل فقد أوقفت كل منها صادراتها من األرز 5بحوالى 

ات الزراعية من األهداف الرئيساية فاى اساتراتيجية يعتبر هدف تنمية الصادر  : مشكمة الدراسة
التنمية فى مصر ، و من ثم تسعى مصر إلى تحقيق ذلك الهدف من خلل وضع السياسات 
و تنفيااذ الباارامج االنتاجيااة ،  و عقااد االتفاقيااات التجاريااة المختمفااة بهاادف زيااادة الصااادرات و 

ت ماان األمااور المعقاادة و ذلااك فااى تعظاايم العائااد منهااا ، و قااد أصاابحت مهمااة زيااادة الصااادرا
ضوء ما شهدت العالم من تغيرات عديدة  و متلحقاة تتمثال فيماا يفرضاه إنشااء منظماة التجاارة 

و إجاااراءات لتنظااايم          العالمياااة و عقاااد االتفاقياااات ماااع التكاااتلت االقتصاااادية مااان قواعاااد
لتكااتلت ل لااذلك فااأى التجااارة العالميااة بااين الاادول أو بااين مجموعااات ماان الاادول داخاال هااذت ا

محاولااة تسااتهدف زيااادة حصاايمة الصااادرات المصاارية و الحااد ماان االسااتيراد تساااهم فااى تحقيااق 
و يدعو ذلك إلى ضرورة دراسة توزيع صادرات السمع الزراعية المصرية  2التنمية االقتصادية 

و يعتبااااار محصاااااول األرز هاااااو        لتحدياااااد إمكانياااااة تعظااااايم حصااااايمة تماااااك الصاااااادرات ،  
صول الحبوب الغذائياة الوحياد الاذى يفايض إنتاجاه عان حاجاة االساتهلك ليمثال باذلك أهام مح

  2الحاصلت التصديرية المصرية 
التعاارف عمااى الهيكاال التصااديرى لمحصااول األرز المصاارى لمختمااف  : الهدددم مددد الدراسددة

صاايمتها الاادول المسااتوردة لااه ، و إمكانيااة إعااادة توزيااع تمااك الصااادرات بهااا بمااا يحقااق تعظاايم ح
  2 0222 – 1995خلل الفترة 

ب التحمياال االقتصااادى يعتمااد هااذا البحااث عمااى أساامو  : األسددموا البىثددى و مصددادر البيانددات
و يعتماااد كاااذلك عماااى  2و الكماااى لبياناااات المتغيااارات االقتصاااادية موضاااع الدراساااة  الوصااافى

، باالضااافة  اسااتخدام أسااموب البرمجااة الخطيااة لمتوصاال إلااى التوزيااع األوفااق لصااادرات األرز
 2إلى استخدام تحميل الحساسية 

و يستند البحث فى توضيح اتجات الصادرات األرزياة المصارية فاى ظال بادء االتجاات 
نحو تحرير التجاارة الدولياة بشنشااء منظماة التجاارة العالمياة إلاى معادالت النماو السانوى لمقادار 

تماااك الصاااادرات و مااادى  الصاااادرات األرزياااة المصااارية إلاااى العاااالم ، و كاااذلك مااادى اساااتقرار
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قبال  1995 – 1983استقرار االنتاج المصرى مان األرز خالل فتارة الدراساة ساواء فاى الفتارة 
بعااد إنشاااء  0222 – 1995باادء االتجااات نحااو تحرياار التجااارة الدوليااة أو بعااد ذلااك فااى الفتاارة 

   2منظمة التجارة العالمية 
مركااااز المعمومااااات التااااابع و تتمثاااال مصااااادر البيانااااات االحصااااائية لهااااذا البحااااث فااااى 

لمجهااااز المركااازى لمتعبئاااة العاماااة و االحصااااء  ، نشااارات إحصااااءات التجاااارة الخارجياااة التاااى 
و الزراعة التابعة لألمم المتحادة عماى شابكة االنترنات  الجهاز ، موقع منظمة األ ذيةيصدرها 

(www.fao.org 2م  
 
 

 التوزيع الجغرافى لمصادرات األرزية المصرية
 

خلل الفترة  األرز استعراض تطور كمية الصادرات المصرية السنوية منيتبين ب 
قبل بدء االتجات نحو تحرير التجارة الدولية أنها تأخذ اتجاهاا عاماا متزايداا  1995 - 1983

من            %17.0 قرابتأى  *ألف طن  12.0بمقدار تغير سنوى يقدر بحوالى 
و يتراوح مقدار هذت  2ألف طن خلل تمك   الفترة  95.0متوسطها السنوى الذى يبمغ حوالى 

ألف طن  058.0  تـقراب ، و 1985ألف طن كحد أدنى عام  12.5 تـقرابالصادرات بين 
 2 1995كحد أقصى عام 

خلل الفترة  األرز و يتبين باستعراض تطور كمية الصادرات المصرية السنوية من
بمعدل نمو لمية أنها تأخذ اتجاهاا عاماا متزايداا بعد إنشاء منظمة التجارة العا 0222 - 1995

ألف طن  152.8 قرابتو يتراوح مقدار هذت الصادرات بين  2 **% 15.5 حوالىسنوى يبمغ 
و قد يشير  2 0225   ألف طن كحد أقصى عام 1.1حوالى  ، و 1995كحد أدنى عام 

رير التجارة الدولية عمى و بدء تح الميةذلك إلى آثار إيجابية إلنشاء منظمة التجارة الع

                                                 
*

 01.527 ف =    ش هـ                   12.007+      11.033 -ص^هـ =   

 2.252=  0 -ر   2.280=   0ر    2.802ر =            (                 5.233(         )2.532-)                  

وقد  2حُث ص^هـ  انقًُت انخقدَرَت نكًُت انصبدراث انًصـرَت يٍ األرز ببألنف طٍ فً انسنت  هـ  ، ش هـ يخغُر انسيٍ 

انًحسىبت   قُى ثوحشُر األرقبو بٍُ انقىسٍُ إنٍ  2  2.221و يعبيم يخغُر انسيٍ عند يسخىي     ثبخج يعنىَت اننًىذج  ، 

    2، و ف إنٍ يعنىَت اننًىذج 
**

  55.755ش هـ                             ف =  2.155+          5.111نى ص^هـ =      

  2.833= 0-ر    2.858=  0ر    2.901ر =                            (  7.522(          )33.512)                      

وقـد  2قًُت انخقدَرَت نكًُت انصبدراث انًصـرَت يٍ األرز ببألنف طٍ فً انسنت  هــ  ، ش هــ يخغُـر انـسيٍ حُث ص^هـ ان

  2 2.221ىَت اننًىذج عند يسخىٌ  حبٍُ يعنىَت يعدل اننًى ويعن
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أمثالها قبل إنشاء المنظمة  5 مقدار تمك الصادرات بقراباةالصادرات األرزية المصرية إذ تزايد 
   2أى بعد إنشاء المنظمة  0222 – 1995ألف طن لمتوسط الفترة  535لتصل إلى قرابة 

 

مقارناا  لا ضئي األرز يعتبر مقدار الصادرات المصرية منتجدر اإلشارة إلى أن  و  
 1995 – 1983منه إذ يبمغ مقدار االنتاج المصرى من األرز خلل الفترة  بمقدار اإلنتاج

% فقط إلى التصدير ، و يتزايد حجم االنتاج ليبمغ 3.0مميون طن يوجه منها قراباة  3قراباة 
% فقط إلى 9.5يوجه منها حوالى  0222 - 1995مميون طن لمتوسط الفترة  5.7قراباة 

و قد تبين تزايد استقرار االنتاج األرزى المصرى إذ يبمغ معامل عدم االستقرار له . صدير الت
% خلل الفترة الثانية ، و قد 0.9% خلل الفترة األولى متناقصاا ليبمغ حوالى 2.5حوالى 

تزايد كذلك استقرار الصادرات األرزية المصرية إذ يبمغ معامل عدم االستقرار لها قرابة 
 – 1995% خلل الفترة 19.2متناقصاا ليبمغ حوالى  1995 – 1983لل الفترة % خ39.2
0222 2 

خلل الفترة  األرز و يتبين باستعراض تطور قيمة الصادرات المصرية السنوية من
قبل بدء االتجات نحو تحرير التجارة الدولية أنها تأخذ اتجاهاا عاماا متزايداا  1995 - 1983

من متوسطها        %12أى حوالى  *مميون دوالر  5.232ر بحوالى بمقدار تغير سنوى يقد
ة هذت الصادرات او تتراوح قيم 2مميون دوالر خلل تمك الفترة  09السنوى الذى يبمغ قراباة 

مميون دوالر كحد  79    حوالى و ، 1983دوالر كحد أدنى عام مميون  7 حىانًبين 
  2 1995أقصى عام 

خلل الفترة  األرز الصادرات المصرية السنوية من قيمة و يتبين باستعراض تطور
بمقدار بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية أنها تأخذ اتجاهاا عاماا متزايداا  0222 - 1995

% من متوسطها السنوى الذى 13أى حوالى  *مميون دوالر  02 تغير سنوى يقدر بحوالى
                                                 

*
 13.093 ف =    ش هـ                   5.232+      1.019 -ص^هـ =    

 2.508=  0 -ر   2.571=   0ر    2.755(                    ر = 3.252)(      2.132-)                 

 
حُث ص^هـ  انقًُت انخقدَرَت نقًُت انصبدراث انًصـرَت يٍ األرز ببنًهُىٌ دوالر فً  انسنت  هـ  ، ش هـ 

   2  2.225وقد ثبخج يعنىَت اننًىذج  ،  و يعبيم يخغُر انسيٍ عند يسخىي   2يخغُر انسيٍ 
    
*

 05.222 ف =    ش هـ                 02.213+      02.529ص^هـ =     

 2.282=  0 -ر   2.715=   0ر    2.855ر =   (                    5.221(       )2.298)                   
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 حىانًة هذت الصادرات بين او تتراوح قيم 2ة مميون دوالر خلل تمك الفتر  152.7يبمغ قراباة 
مميون دوالر كحد  311          حوالى ، و 1995مميون دوالر كحد أدنى عام  52.7

   2 0225أقصى عام 
ة االصاااادرات األرزياااة المصريااا% مااان 52.2 حاااوالى تساااتحوذ الااادول العربياااة عماااى و
% ، 05.5مرتباة الثانياة بحاوالى ، يميهاا األساواق األوربياة فاى ال 0222 – 1995خلل الفتارة 

األسااواق األفريقيااة  ، بينمااا تااأتى %18.5ثاام تااأتى األسااواق اآلساايوية فااى المرتبااة الثالثااة بقرابااة 
و تااأتى سااوريا فااى المرتبااة األولااى بااين الاادول المسااتوردة  2% 5.8فااى المرتبااة الرابعااة بقرابااة 

ه صاادراتكمياة  ىمان إجماال %02حاوالى  مناه السانوية وارداتهاا كمياةمثال تإذ لألرز المصرى 
وتااااأتى  2% 15، يميهااااا تركيااااا فااااى المرتبااااة الثانيااااة بحااااوالى  0222 – 1995الفتاااارة  لمتوسااااط

% يميهاا األردن 8.5% ثم ليبيا فى المرتبة الرابعة بحوالى 12رومانيا فى المرتبة الثالثة بقرابة 
و يماى تماك  2% 2لى بحاوا % فالساودان فاى المرتباة السادساة 7فى المرتبة الخامسة بحاوالى 

 – 0الدول كل من أوكرانيا و لبنان و السعودية و بمغاريا و سنغافورة  بنسب تتراوح بين قراباة 
ماان األرز األخاارى  دول العااالممختمااف  لكميااة واردات ى، بينمااا يبمااغ المتوسااط الساانو  %2  5

ة المصرية كمية الصادرات األرزي ى% فقط من إجمال05.3 حوالىنفس الفترة  المصرى خلل
2  

    

تعتمااد الدراسااة عمااى أسااموب البرمجااة الخطيااة   : الهيكددل التصددديرم األمثددل لددررز المصددرم
Linear Programming  لمتوصااال إلاااى التوزياااع األمثااال لمصاااادرات األرزياااة المصااارية ماااع

الاذى  الحال األمثال ختبار مدى صالحيةال  Sensitivity Analysisإجراء تحميل الحساسية
و يظاال الحاال األمثاال قااائم إذا مااا تغياار السااعر التصااديرى إلحاادى الاادول  2ليااه تاام التوصاال إ

                        المسااااااتوردة فااااااى الحاااااادود القصااااااوى و الاااااادنيا مااااااع ثبااااااات األسااااااعار التصااااااديرية لباااااااقى الاااااادول
و الادنيا ماع ثباات د التصديرية فى الحدود القصاوى المستوردة ، و كذلك إذا ما تغير أحد القيو 

  2القيود باقى 
المصااارية تتمثاااال  و قاااد تااام تقاااادير نمااااذج بديمااااة لمتوزياااع األمثاااال لمصاااادرات األرزيااااة

و تسااااتهدف تعظااايم إجماااالى قيمااااة الصاااادرات األرزيااااة  : دالددددة الهددددم م1)عناصااارها فاااى : 
                                                                                                                   

، ش هـ  حُث ص^هـ  انقًُت انخقدَرَت نقًُت انصبدراث انًصـرَت يٍ األرز ببنًهُىٌ دوالر فً  انسنت  هـ 

   2  2.221وقد ثبخج يعنىَت اننًىذج  ،  و يعبيم يخغُر انسيٍ عند يسخىي   2يخغُر انسيٍ 
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و تمثمهاااا أساااواق الااادول  : األنشددداة البديمدددة م0)   0222 – 1995المصااارية خااالل الفتااارة 
و التاااى يمثمهاااا )أم متوساااط الطاقاااة  : القيدددود التصدددديرية م3) 2المساااتوردة لاااألرز المصااارى 

التصااااديرية المصاااارية لااااألرز إلااااى مختمااااف الاااادول المسااااتوردة )بم متوسااااط إجمااااالى الطاقااااة 
 – 1995االساااتيرادية لمختماااف الااادول المساااتوردة لاااألرز المصااارى بااااأللف طااان خااالل الفتااارة 

0222 2  
 يتكون هذا النموذج من : : النموذج األول

تسااتهدف هااذت الدالااة تعظاايم إجمااالى قيمااة الصااادرات المصاارية ماان األرز  : دالددة الهدددم( )أ
 و يمكن صيا تها كالتالى :  2 0222 – 1995لمتوسط الفترة 

 QP = 305.00 q1 + 331.14 q2 + 286.68 q3 + 250.47 q4 + 322.96 q5 +   

316.42 q6 + 311.60 q7 + 298.34 q8 + 234.79 q9 + 280.59 q10 + 

192.81 q11 + 204.433 q12 + 256.69 q13 + 260.60 q14 + 263.51 q15 + 

288.50 q16 + 263.07 q17 + 200.22 q18 + 243.88 q19 + 279.27 q20 + 

308.89 q21 + 308.29 q22 + 274.98 q23 

هى مقدار الصادرات األرزية المصرية إلى دول العالم المختمفة باأللف طن لمتوسط  Qحيث 
تمثل مقدار الصادرات األرزية المصرية إلى الدول العربية و  q1 … q8رة      الدراسة ، فت

هاااى ساااوريا ، ليبياااا ، األردن ، الساااودان ، لبناااان ، الساااعودية ، اإلماااارات ، دول عربياااة أخااارى 
تمثل مقدار الصادرات األرزية المصرية إلى الدول األوربية و  q9 ….. q16عمى التوالى  ، 

التحاااد األوربااى   ) رومانيااا ، بمغاريااا ، المممكااة المتحاادة ، بمجيكااا ، أساابانيا ، دول هااى دول ا
تمثل  q17 …….. q19اتحاد أوربى أخرى م  ، أوكرانيا ، دول أوربية أخرى عمى التوالى ، 

مقااادار الصاااادرات األرزياااة المصااارية إلاااى الااادول األفريقياااة و هاااى كينياااا ، السااانغال ،     دول 
تمثل مقدار الصادرات األرزية المصرية إلاى  q20 ……. q22عمى التوالى ،  أفريقية أخرى

تمثال  q23الدول اآلسيوية و هى تركيا ، سنغافورة ، دول آسايوية أخارى عماى التاوالى ، بينماا 
  2مقدار الصادرات األرزية المصرية إلى دول العالم األخرى 

 :  القيود التصديرية)بم 
                                                                   q1 + q2 + q3 + ……. + q23 = 533.857 (1م

(2) q1 ≤ 191.142         (3) q2 ≤ 115.412        (4)   q3 ≤ 114.249    (5) q4 

≤ 34.425                                            (6) q5 ≤ 47.266           (7) q6 ≤ 

825.171        (8)   q7 ≤ 537.324    (9) q9 ≤ 77.445      (10)  q10 ≤ 
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28.271       (11) q11 ≤ 449.871    (12) q12 ≤ 249.450    (13) q13 ≤ 

107.586 

(14) q15 ≤ 76.408       (15) q17 ≤ 116.307    (16) q18 ≤ 688.819    (17) 

q20 ≤ 273.920   (18) q21 ≤ 338.765  (19) q9 + q10 + q11 + q12 + q13 

+ q14  95.462 

(20) q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 + q7 + q8   270.107 

(21) q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q7 + q9 + q10 + q11 + q12 + q15 + q18 

+ q22   430.355 
م متوسط مقدار الصادرات األرزية المصرية خلل فتارة الدراساة  1و يمثل القيد رقم )

الصادرات المصارية مان مقدار م  أال يزيد متوسط  18) ..…  ) 2 (القيود من  ا تعنى، بينم
عن متوسط الطاقات االستيرادية االجمالية لكل دولة من هذت األرز إلى  أهم الدول المستوردة 

مقاادار الصااادرات  متوساط فيعنااى أال يقاال  )  19أمااا القياد رقاام ) 2الادول خاالل فتارة الدراسااة 
المصاارية ماان األرز إلااى االتحاااد األوربااى عاان متوسااط مقاادار تمااك الصااادرات إليااه خاالل فتاارة 

مقاادار الصااادرات المصاارية ماان  متوسااط أال يقاال   ) 20 (الدراسااة ، بينمااا يعنااى القيااد رقاام  
يعناى و  2األرز إلى الدول العربية عن متوسط مقدار تمك الصادرات إليها خالل فتارة الدراساة

مقاادار الصااادرات المصاارية ماان األرز إلااى الاادول األكثاار  متوسااط أال يقاال   ) 21 (القيااد رقاام 
عااان متوساااط مقااادار تماااك الصاااادرات إليهاااا خااالل فتااارة  اساااتقراراا فاااى اساااتيراد األرز المصااارى

 2الدراسة
أناه يمكان توجياه الصاادرات تحميال النماوذج األول يتضاح مان نتاائج   : تىميل النمدوذج األول

، لبنان  بشجمالى قيمة صادرات تبماغ حاوالى  ليبياالمصرية من األرز إلى كل من السعودية ، 
% عااااان إجماااااالى القيماااااة الفعمياااااة لتماااااك 13.5ممياااااون دوالر أى بزياااااادة تبماااااغ قراباااااة  172.93

جادول  - 0222 – 1995مميون دوالر لمتوساط الفتارة  152.22الصادرات و التى تبمغ قرابة 
   2 م1)

  0النموذج األول المقترح لمهيكل التصديرم األمثل لصادرات األرز المصرم ( 1جدول )

 البياد           
 

 الدولة

 الكمية المقترح       
 تصديرها باأللم اد     

 األهمية النسبية  
        % 

 قيمة الصادرات       
 بالمميود دوالر          

                                                 


  2%  خالل فخرة اندراست  52اندول انخً َقم يعبيم اسخقرار انصبدراث األرزَت انًصرَت إنُهب عٍ   
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 117.448        69.53       371.179         السعودية 

 38.218         21.62                   115.412         ليبيا

 15.265         8.85           47.266         لبناد

 170.931        100                  533.857 االجمالى 

 :  يتكون هذا النموذج من : النموذج الثانى
دالااة تعظاايم إجمااالى قيمااة الصااادرات المصاارية ماان األرز تسااتهدف هااذت ال :دالددة الهدددم )أ( 

 و يمكن صيا تها كالتالى :  2 0222 – 1995لمتوسط الفترة 
 QP = 305.00 q1 + 331.14  q2 + 286.68  q3 + 250.47 q4 + 322.96 q5 

+         316.42q6 + 311.60  q7 + 298.34 q8 + 234.79  q9 + 280.59 q10 

+ 192.81 q11 +  204.43 q12 + 256.69 q13 + 233.45 q14 + 291.88 q15 

+  290.29  q16 +                289.14  q17 + 191.77  q18 + 326.64 q19 + 

182.91 q20 + 228.77 q21 +                320.25 q22 + 248.39 q23 + 

242.94 q24 + 263.51 q25 + 288.50  q26 +                 263.07 q27 + 

200.22  q28 + 243.88 q29 + 279.27 q30+ 308.89q31 +                   

308.29 q32 + 274.98 q33  

تمثاال  q9 ….. q26هااى الموجااودة فااى النمااوذج األول ، أمااا  Q ، q1  ….. q8 حيااث 
)         مقادار الصااادرات األرزياة المصاارية إلاى الاادول األوربياة و هااى دول االتحااد األوربااى

نيا ، بمغاريا ، المممكة المتحدة ، بمجيكا ، أسبانيا ، اليونان ، إيطاليا ، ساموفينيا ، قبار  روما
أخااارى م  ،    ، هولناادا ، ألمانيااا ، المجااار ، فرنسااا ، البرتغاااال ،  النمسااا ، دول اتحااااد أوربااى

تمثاااال مقاااادار الصااااادرات  q27 …….. q29أوكرانيااااا ، دول أوربيااااة أخاااارى عمااااى التااااوالى ، 
عمى التوالى   المصرية إلى الدول األفريقية و هى كينيا ، السنغال ، دول أفريقية أخرى األرزية

 ،q30 ……. q32  تمثااال مقااادار الصاااادرات األرزياااة المصااارية إلاااى الااادول اآلسااايوية و هاااى
تمثااال مقااادار الصاااادرات  q33تركياااا ، سااانغافورة ، دول آسااايوية أخااارى عماااى التاااوالى ، بينماااا 

  2ول العالم األخرى األرزية المصرية إلى د
 :  القيود التصديرية)بم 

 q1 + q2 + q3 + ……. + q33 = 533.857 (1م

(2) q2 ≤ 115.412   (3) q5 ≤ 47.266   (4) q19 ≤ 276.158 

(5) q9 + q10 + q11 + q12 + q13 + q14 + q15 + q16+ q17 + q18 + q19 

+ q20 + q21 + q22 + q23 + q24  95.462 

(6) q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 + q7 + q8   270.107 
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مقادار الصاادرات المصارية مان األرز م  أال يزيد متوسط  4) ..…  ) 2 (القيود من  و تعنى
األعمى سعراا اساتيرادياا لاألرز المصارى عان متوساط الطاقاات االساتيرادية االجمالياة  إلى الدول

 متوساااط م أال يقااال 5ا يعناااى القياااد رقااام )لكااال دولاااة مااان هاااذت الااادول خااالل فتااارة الدراساااة ، بينمااا
األرزية المصرية إلى االتحاد األوربى عن متوسط مقدار تمك الصادرات إليه  مقدار الصادرات

مقدار الصاادرات المصارية مان  متوسط م فيعنى أال يقل 6خلل فترة الدراسة ، أما القيد رقم )
  2إليها خلل فترة الدراسة األرز إلى الدول العربية عن متوسط مقدار تمك الصادرات

  0( النموذج الثانى المقترح لمهيكل التصديرم األمثل لصادرات األرز المصرم 2جدول )

 البياد           
 

 الدولة

 الكمية المقترح       
 تصديرها باأللم اد     

 األهمية النسبية     
           % 

 قيمة الصادرات     
 بالمميود دوالر        

 86.152       49.41         263.750          ألمانيا

 38.218       21.62               115.412               ليبيا

     33.993          20.12          107.429               السعودية

 15.265         8.85             47.266           لبناد

 173.628         100                         533.857 االجمالى 

 

ه الصاادرات أناه يمكان توجيالثاانى يتضح من نتاائج تحميال النماوذج ا  : تىميل النموذج الثانى
، لبنااان  بشجمااالى قيمااة صااادرات ، السااعودية  ليبيااا،  ألمانياااة ماان األرز إلااى كاال ماان االمصرياا

% عاان إجمااالى القيمااة الفعميااة 15.3مااغ قرابااة مميااون دوالر أى بزيااادة تب 173.23تبمااغ قرابااة 
 - 0222 – 1995مميااون دوالر لمتوسااط الفتاارة  152.22لتمااك الصااادرات و التااى تبمااغ قرابااة 

 2م 0جدول )
 

يتكااون هااذا النمااوذج ماان نفااس دالااة الهاادف ، و نفااس  : النمددوذج الثالددث ) النمددوذج األمثددل(
 ه اأن يتضح من نتائج تحميمهو م ، 6رقم )القيود التصديرية لمنموذج الثانى بعد حذف القيد 

    
  0( النموذج الثالث المقترح لمهيكل التصديرم األمثل لصادرات األرز المصرم 3جدول )

 البياد           
 

 الدولة

 الكمية المقترح       
 تصديرها باأللم اد     

 األهمية النسبية 
       % 

 قيمة الصادرات    
    بالمميود دوالر   
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 90.205       51.73        276.158           ألمانيا

 38.218       21.62              115.412            ليبيا

   30.431           17.80       95.021             البرتغال

 15.265        8.85            47.266             لبناد

 174.119      100                     533.857   االجمالى 

 
 

ممياون دوالر أى بزياادة  175.10قراباة المصارية لتبماغ  معظماة قيماة الصاادرات األرزياةيمكن 
 152.22% عاان إجمااالى القيمااة الفعميااة لتمااك الصااادرات و التااى تبمااغ قرابااة 15.2تبمااغ قرابااة 

إلااى كاال ماان  الصااادرات تمااك هاتوجياا، و ذلااك ب 0222 – 1995مميااون دوالر لمتوسااط الفتاارة 
 2 م3جدول ) - ، البرتغال ، لبنان ليبيا،  ألمانيا

 ( تىميل الىساسية لمقيود المىددة لمنموذج الثالث4جدول )                         

Bi 

 

Min . Bi Original Max Bi 

B1 438.836 533.857 +  

B2 0 115.412 210.433 

B3 0 47.266 142.287 

B4 0 276.158 371.179 

B5      -  95.462 371.179 
 

 الحاالو يتباين ماان تحميال الحساسياااة لتغياار القياود أن القيااد األول لاان ياؤدى إلااى تغيير 
ألف طن ،   538.832األمثل إال إذا انخفض مقدار إجمالى الصادرات األرزياة المصرياة عن 

 012.533جمالية لميبيا من األرز عان أما بالنسبة لمقيد الثانى فشن تزايد الطاقة االستيرادية اإل
و بااؤدى القيااد الثالااث إلااى تغيياار الحاال األمثاال إذا مااا  2ألااف طاان يااؤدى لتغيياار الحاال األمثاال 

ألااف طاان ، أمااا القيااد  150.087تزاياادت الطاقااة االسااتيرادية اإلجماليااة لمبنااان ماان األرز عاان 
الساتيرادية اإلجمالياة أللمانياا مان الرابع فيؤدى إلى تغييار الحال األمثال إذا ماا تزايادت الطاقاة ا

القيااد الخااامس إلااى تغيياار الحاال األمثاال إذا مااا يااؤدى ألااف طاان ، بينمااا  371.179األرز عاان 
 –ألااف طاان  371.179تزايااد مقاادار الصااادرات األرزيااة المصاارية إلااى االتحاااد األوربااى عاان 

                       2م  5جدول )

   0منموذج الثالث ( تىميل الىساسية لرسعار ل5جدول )
Max Original  Min       Country Max Original  Min   Country 
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+  326.64  320.25 X19 320.25  305.00  -  X1 

320.25 182.91  -  X20 +  331.14  320.25  X2 

320.25 228.77 -  X21 320.25  286.68  -  X3 

320.25 320.25  316.42 X22 320.25  250.47 -  X4 

320.25 248.39 -  X23 +  322.96  320.25  X5 

320.25 242.94 -  X24 320.25  316.42       -  X6 

320.25 263.51 -  X25 320.25 311.60  -  X7 

320.25 288.50  -  X26 320.25 298.34 -  X8 

320.25 263.07  -  X27 320.25 234.79  -  X9 

320.25 200.22  -  X28 320.25 280.59 -  X10 

320.25 243.88 -  X29 320.25 192.81  -  X11 

320.25 279.27 -  X30 320.25 204.43  -  X12 

320.25 308.89 -  X31 320.25 256.69 -  X13 

320.25 308.29  -  X32 320.25                233.45  -  X14 

320.25 274.98 -  X33 320.25 291.88 -  X15 

    320.25 290.29  -  X16 

    320.25 289.14  -  X17 

     320.25 191.77  -  X18 

 
 

و يتبين من تحميل الحساسية لألساعار أن انخفااض أساعار اساتيراد األرز المصارى  
د سااااعر لمااادول  يااار المتضمناااااة فاااى الحاااال األمثاااال ال ياااااؤثر عماااى هااااذا الحااال ،  أماااااا إذا تزايااا

دوالر/ طااان ماااع ثباااات أساااعار االساااتيراد لمااادول  302.05االساااتيراد ألى مااان تماااك الااادول عااان 
أمااا بالنساابة لماادول المتضاامنة فااى الحاال  2األخاارى فااشن ذلااك يااؤدى إلااى تغيياار الحاال األمثاال 

األمثاال فااشن تغياار سااعر االسااتيراد الميبااى و المبنااانى و األلمااانى ال يااؤثر عمااى الحاال األمثاال إال 
دوالر/ طن ، أما سعر استيراد البرتغال لألرز المصرى فشنه ياؤثر   302.05فض عن إذا انخ

دوالر/   300.92دوالر/ طاان أو تزايااد عاان  312.50عمااى الحاال األمثااال إذا مااا انخفااض عاان 
 2م 5جدول )  –طن 

 و يتبين مما سبق أن التوزيع الجغرافى الحالى ال يحقق أقصاى عائاد تصاديرى ممكان
المقترح هو النموذج التصديرى األمثل الذى يحقق أعمى عائد لمصادرات الث لثأن النموذج ا و

% ماان تمااك الصااادرات إلااى االتحاااد األوربااى ، و قرابااة 29.5ة بتوجيااه حااوالى األرزيااة المصااري
  2% منها إلى الدول العربية 32.5
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 – جارة الخارجيةالنشرة السنوية لمت –الجهاز المركزى لمتعبئة العامة و االحصاء  -
  2القاهرة  –مطابع الجهاز  – أعداد مختمفة

القاهرة  – المركز القومى لممعمومات –الجهاز المركزى لمتعبئة العامة و االحصاء  -
– 0227 2  

اقتصاديات األرز المصرى و امكانيات زيادة  –م رجب محمد مرعى ) دكتور  -
م 0العدد ) –م 17المجمد )  -جامعة طنطا  – البحوث الزراعيةمجمة  - صادراته

  2 1991 ليويو   -

العولمة و تحرير التجارة الدولية عمى صادرات الزروع آثار  – عبير محمد الديب -
كمية الزراعة  –قسم االقتصاد الزراعى   -رسالة دكتورات   – الحقمية المصرية 

  2 0222 –جامعة اإلسكندرية  –)سابا باشام 
أثر بعض المتغيرات  –) دكاترةم الخالق دعبس محمد عبد ،  محمود فرحان حسين -

أسيوط مجمة  - المحمية و العالمية المؤثرة عمى التجارة الخارجية لألرز المصرى
 2  0222  –م 0العدد ) –م 31المجمد ) – لمعموم الزراعية

تحميمية دراسة  -) دكاترةم  محمود فرحان حسين،  مكادى عبد المجيد سميمان -
المجمة المصرية  - رى فى ظل المتغيرات المحمية و العالميةلصادرات األرز المص

 2 0225سبتمبر   -م 3العدد )  –م 15المجمد ) –للقتصاد الزراعى 

السوق العالمى لألرز و علقته بالصادرات  –م منير عبد العزيز العجيزى ) دكتور  -
 سبتمبر -م 5العدد ) –م 19المجمد )  -المنوفية لمعموم الزراعية مجمة  - المصرية

1995 2  
 

- http://www.fao.org 

-  International Rice Research Institute – The Rice Crisis : What 
needs to be done ? -  Background Paper – 2008 .  
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The research aims to identify Egyptian rice export structure to the 

various importing countries, and the possibility of re-distribution of these 

exports to achieve the maximization of its value. The research indicates a 

positive impact for the establishment of the WTO and the start of the 

liberalization of international trade on the Egyptian rice exports, the amount 

of these exports increased nearly 5-times to reach approximately 534 

thousand tons for the period 1995 – 2006 after the establishment of WTO. 

Arab States import more than half of Egyptian rice exports during the period 

1995 - 2006, followed by European markets for about 25%, then the Asian 

markets   for nearly 19%, while the African markets for Approximately 5% . 

The optimal model for the distribution of Egyptian rice exports shows an 

opportunity to increase returns of such exports by increasing amounts 

destined to the European Union to take advantage of the Euro-Egyptian 

Partnership Agreement especially for low market share of Egyptian rice 

exports in these markets and for relatively high rice import prices of these 

markets compared with the Arab States import prices. The study 

recommends to increase the Egyptian rice exports to Germany and Portugal 

from EU countries, and to Libya and Lebanon from the Arab countries by 

promoting these exports and achieving quality standards and suitable timing 

.It recommends also that the Egyptian partner must negotiate with the EU 

about increasing the tariff quota for Egyptian rice exports during the 

periodical revision of the partnership agreement every three years.  


