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 أثر خفض مساحة األرز على دخول المزارعين في جمهورية مصر العربية
 مقدمة:

تعتبر مشكلة محدودية الموارد الزراعية بصففة عامفة و والمفوارد الما يفة بصففة ماصفة مفن 
أهم محددات برامج التنمية الزراعية فى مصفر و  وبنفاءا عليفت اتجهفت سياسفات الدولفة نحفو اتمفاذ 

 بصففة عامفةو األرزمحصفول زيادة المساحة المنزرعفة مفن بعض السياسات واإلجراءات للحد من 
وذلففي مففن مفف ل والتففى تسففتهلي كميففات وفيففرة مففن الميففا و بصفففة ماصففة و بالممالفففة والمزروعففة 

تمففيض المسفاحة  . ومفن هفذ  اإلجفراءاتممفا يفوفر ميفا  الفر  مفض المساحة المزروعة باألرز و 
وزيففففادة الغرامففففة علففففى المففففزارعين الممففففالفين وفففففرض رسففففوم علففففى صففففادرات األرز .. و يرهففففا مففففن 

بفففف ح ل محاصففففيل أمففففر  محففففل محصففففول األرز و ممففففا م المزارعففففون المقترحففففات. وبالتففففالي سففففيقو 
سففيكون لففت ألففر علففى مسففتو  التشففغيل فففى النشففاج الزراعففى وعلففى حجففم البطالففة و وبالتففالي يمكففن 

  التوقع بألر هذ  التغيرات على الدمول للمزارعينو وهذا ما ستحاول هذ  الدراسة تقدير .
 

 مشكلة الدراسة:
نظرًا لمحدودية مورد الميا  فى مصر فغالبا ما تلجأ الدولة الستصدار قرارات من شأنها 
مفض المساحة المزروعة بمحصول األرزو وهو ما ينعكس على دمل المزارع من ناحية و وعلى 

نظرًا النمفاض كمية الصادرات من محصول األرزو النقد األجنبي من ناحية أمر  الذي سيقل 
ألف دوالر وفقا لبيانات  286.3ميات كبيرة من هذا المحصول بلغت قيمتها بحوالي بل واستيراد ك

قدرتها التنافسية لهذا المحصول التصديري الهام  . ومن ناحية أمر  ربما تفقد مصر2019عام 
 إذا ما استمر تمفيض المساحات المزروعة منت.

 
 هدف الدراسة :

األلر على دمول المزارعين نتيجة مفض تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى تقدير حجم 
مساحة األرز واستبدالها بزراعة محاصيل صيفية أمر  بديلة و وذلي في محافظات كفر الشيخ 

 .2018/2019والدقهلية والغربية والشرقية م ل الموسم الزراعي 
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 البيانات:الطريقة البحثية ومصادر 
حيث تم األستعانة ببعض و يعلى استمدام أسلوب التحليل الوصف اعتمدت الدراسة
والعرض الجدولي والرسم المتوسط الحسابى النسب الم وية و ملل الوصفية األساليب األحصا ية 

-2012البياني و لبعض المتغيرات االقتصادية المرتبطة بمحاصيل الدراسة م ل الفترة )
عيةو ونشرة الميزان البيانات اللانوية من نشرة اإلحصاءات الزرا م األعتماد على (. وقد ت2018

كما   .األراضي واستص ح الزراعة وزارةالغذا ي التي يصدرها قطاع الشؤون االقتصادية ب
اعتمدت الدراسة أيضا على استمارة استبيان أعدت مصيصًا لدراسة ألر مفض مساحة األرز 
على دمول المزارعين و من م ل عدة أس لة تقيس اتجاهات وآراء المزارعين حول سياسة مفض 

 مساحة األرزو ومدي تألرهم بها.
 
 :ى الجمهوريةاألرز على مستو لمحصول  المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية : أوال

-2012( للمتغيرات الممتلفة لمحصول األرز م ل الفترة )1باستعراض بيانات جدول رقم )
السنوي لها و وفيما يلى  المعدلمعظم المؤشرات اتجهت نحو التناقص مع إمت ف  ( تبين ان2018

 كل مؤشر على حد  .اتجاهات 
م ل فترة الدراسة  الجمهوريةمحصول األرز على مستو  : يتبين إنمفاض مساحة المساحة -1

لم إنمفضت حتى  2012مليون فدان في عام  1.47(و حيث بلغت حوالى 2012-2018)
فدان بمعدل نحو  ألف 613فدانو أ  تناقصت بحوالى  ألف 859نحو  2018وصلت عام 

 % عن بداية الفترة41
(و 2018-2012اسفة ): يتبين أن اإلنتاجية الفدانية لمحصفول األرز مف ل فتفرة الدر اإلنتاجية -2

% مفففن متوسفففط 103أي مفففا يعفففادل  2013طن/ففففدان عفففام  4.03بلغفففت أعلفففى إنتاجيفففة نحفففو 
طن/فففدان مفف ل فتففرة الدراسففةو فففي حففين بلغففت أقففل إنتاجيففة  3.91اإلنتاجيففة الفدانيففة والبففال  

ومفن  % من متوسط اإلنتاجية م ل نفس الفتفرة.92يواز  نحو  2018طن/فدان عام  3.63
  %.9.3الم حظ أن اإلنتاجية الفدانية إتجهت نحو التناقص م ل الفترة المشار إليها بمعدل 

(و 2018-2012: تبين أن اإلنتاج االكلي لمحصول األرز م ل فترة الدراسة )اإلنتاج الكلي -3
 3.12 حففوالى 2018حتففى وصففل عففام  تنففاقصلففم  2012طففن عففام  مليففون  5.9 حففوالىبلفف  
  % عن بداية الفترة. 47مليون طن أ  بمعدل  2.7بمقدار  تناقصطن  مليون 

هففو المحففدد الر يسففي فففي تحديففد الربحيففة )العا ففد( التففي تففدفع المنففتج لزراعففة : الســعر المزرعــي -4
 و محصول دون األمرو وبالتالي تمصيص المساحة المزروعة بالمحصفول ففى العفام ال حف 

مففف ل فتفففرة الدراسفففة  لفففتتبفففين أن السفففعر المزرعفففي   رزوبدراسفففة تطفففور السفففعر المزرعفففي لفففأ
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في حفين بلف  أدنفى و 2018جنيت/طن عام  3552(و بل  أقصى سعر حوالى 2012-2018)
 % . 71.8أ  زاد بمعدل بل  نحو  2012جنيت/طن عام  2067سعر حوالى 

 (و بلفف  أعلففى2018-2012( أنففت مفف ل فتففرة الدراسففة )1يتضففم مففن الجففدول )  اإليــراد الكلــي: -5
% مففن متوسففط اإليففراد 133أي مففا يففواز  نحففو  2017جنيت/فففدان عففام  13580ايففراد حففوالى 

جنيت/فففدان مفف ل فتففرة الداسففة فففي حففين بلفف  أدنففى ايففراد حففوالى  10135الكلففي البففال  حففوالى 
% مفن متوسفط اإليفراد الكلفي لفنفس الفتفرة 84.5ما يواز  نحفو  2012جنيت/فدان عام  8568

 %. 54اسة بمعدل نحو وأ  زاد م ل فترة الدر 
: تبفففين أن جملفففة التكفففاليف اإلنتاجيفففة لمحصفففول األرز مففف ل فتفففرة جملـــة التكـــاليف اإلنتاجيـــة -6

و فففي  2018جنيت/فففدان عففام  10475(و بلغففت أعلففى تكففاليف حففوالى2018-2012الدراسففة )
أ  إتجهت نحفو الزيفادة مف ل  2012جنيت/فدان عام  4948حين بلغت أدنى تكاليف حوالى 

 %.112الدراسة بمعدل فترة 
( أمففذ 2018-2012يتضففم أن صففافي العا ففد لمحصففول األرز مفف ل الفتففرة ) صــافي العائــد: -7

جنية/ فدان وتناقص حتفى وصفل  3620حوالى  2012االتجا  نحو التناقص وحيث بل  عام 
 %. 23.8جنية/ فدانو أ  بمعدل تناقص بل  نحو  2758حوالى  2018عام 

 
 

( المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول األرز على مستوى الجمهورية 1جدول )  

( 2012-2018خالل الفترة )  

 البيان
 املساحة

 مليون فدان

 اإلنتاجية

 طن/ فدان

 اإلنتاج

 مليون طن

السعر متوسط 
 املزرعى

 / طن جنيه

 مجلة اإليراد

 / فدان جنيه

 لتكاليفا
 الكلية

 جنية/ فدان

 صاىف عائد

 الفدان
 جنية  /فدان

 األستهالك 

 طن مليون

متوسط 
 نصيب الفرد

 كجم/سنة

2012 1.47 4.01 5.90 2067 8568 4948 3620 3.6 44 

2013 1.42 4.03 5.72 2110 8786 5205 3581 3.6 42.2 

2014 1.36 4.00 5.46 2130 8829 5465 3364 3.7 42.3 

2015 1.22 3.96 4.82 2136 8757 5809 2948 2.9 32 

2016 1.35 3.92 5.31 2268 9196 6805 2391 2.9 31 

2017 1.31 3.79 4.96 3500 13580 8359 5221 3.7 38.4 

2018 0.859 3.63 3.12 3552 13233 10475 2758 3.2 32.2 

 37.75 3.39 3411.86 6723.71 10135.57 2537.57 5.04 3.91 1.28 متوسط الفرتة

: وزارة الزراعة واستص ح األراضيو قطاع الش ون االقتصاديةو اإلدارة المركزية ل قتصاد الزراعيو نشر  االقتصاد الزراعي أعداد  المصدر
 متفرقة.

 

بلفف   (2018-2012لمحصففول األرز مفف ل فتففرة الدراسففة ) اإلسففته ي: تبففين أن األســتهال   -8
 تنفاقصلفم  2012طفن عفام  ون مليف 3.6 حفوالىبلف   حيفث ومليون طفن 3.4متوسطت حوالى 
  % عن بداية الفترة. 11أ  بمعدل طن  مليون  3.2 حوالى 2018حتى وصل عام 
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محصفول األرز مف ل فتفرة الدراسفة متوسط نصفيب الففرد مفن : تبين أن متوسط نصيب الفرد  -9
 كجم/سفففنة 44 حفففوالىبلففف   حيفففث وكجم/سفففنة  37.7بلففف  متوسفففطت حفففوالى  (2012-2018)

% عن بداية 27بمعدل  كجم/سنة 32 حوالى 2018حتى وصل عام  تناقصلم  2012عام 
 الفترة. 

ممفففا سفففب  يتبفففين مفففن تحليفففل المؤشفففرات اإلنتاجيفففة واالقتصفففادية لمحصفففول األرز أن المسفففاحة 
لزيفادة اواإلنتاج تناقص م ل فترة الدراسة بمعدالت متقاربة. بينما إتجت اإليفراد الكلفى للففدان نحفو 

ادة ى للطن نحو الزيادة و فى حين إتجهت التكاليف الكلية للفدان نحو الزيمع إتجا  السعر المزرع
ممففا أد  إلففى تنففاقص صففافى العا ففد للفففدان وقففد يففؤد  ذلففي عففزوف بعففض المففزارعين عففن زراعففة 
األرز فففى األعففوام المقبلففة. بينمففا أمففذ مؤشففر متوسففط نصففيب الفففرد نفففس إتجففا  مؤشففر اإلسففته ي 

 ص.بمعدالت متقاربة نحو التناق
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بأهم المحافظات مصر المنتجة لألرز)محافظات اإلنتاجي  األهمية النسبية للوضعثانيا: 
 :العينة(

( لتطور األهمية النسبية للوضع اإلنتاجي لمحصول األرز 2باستقراء بيانات الجدول رقم )
و حيث تبين أن معظم هد  (2018 -2012الجمهورية م ل متوسط الفترة )محافظات ب

. وبترتيب محافظات الدقهليةو كفر الشيخو الشرقيةو البحيرةو الغربيةالمساحات تتركز في كل من 
الجمهورية تبعًا إلسهامها النسبي والمطل  في إجمالي المساحة المزروعة بمحصول األرز م ل 

ألف  386ألولي إلسهامها بحوالي تحتل المرتبة ا الدقهليةالفترة السالفة الذكرو تبين أن محافظة 
% من المتوسط السنوي إلجمالي المساحة المنزرعة بالجمهوريةو 30فدان أو ما يملل نحو 

ألف فدان أو ما يعادل  261المرتبة اللانية حيث تسهم بحوالي  كفر الشيخوتحتل محافظة 
محافظة الشرقية % من المتوسط السنوي إلجمالي المساحة المنزرعة بالجمهوريةو وتأتي 20.3

ألف فدان تعادل نحو  244في المرتبة اللاللة بمتوسط مساحة م ل متوسط الفترة بحوالي 
 123ألف فدانو  168إلسهمهم بحوالي  البحيرة والغربية ىو يليها في الترتيب محافظات19%

% من المتوسط السنوي إلجمالي المساحة المنزرعة 9.6%و 13.1يمللوا نحو  ألف فدان
 بمحصول األرز م ل الفترة المدروسة. 
% من المساحة المنزرعة بمحصول األرز تتركز في 92وبذلي ف ن مايقرب من نحو 

 الممس محافظات السابقة يليها باقي المحافظات.
و باحتفاظها بالميا  تربةالكقدرة تتألر الغلة الفدانية لمحصول األرز بالعديد من العوامل 

من الجدول رقم  وتبين التسميدو الري ومقاومة اآلفات.ميعاد الزراعةو التقاو و  الصنف المنزرعو
كمتوسط للفترة  مليون طن 5.04في ج. م.ع بل  حوالي  األرزالكلي لمحصول  ( أن اإلنتاج3)
تحتل المرتبة األولي  الدقهلية( وبترتيب محافظات الجمهوريةو تبين أن محافظة 2012-2018)

% من المتوسط السنوي لإلنتاج الكلي 32.4أو مايوازي نحو  مليون طن 1.63إلسهامها بحوالي 
أو  مليون طن 1.03في المرتبة اللانية حيث تسهم بحوالي  كفر الشيخللجمهوريةو وتأتي محافظة 

 ل الفترة السالفة الذكرو م % من المتوسط السنوي لإلنتاج الكلي للجمهورية20.4 ما يوازي 
توازي نحو  طنألف  893المرتبة اللاللة بمتوسط إنتاج كلي بل  حوالي  الشرقيةوتحتل محافظة 

و طنألف  661إلسهمهم بحوالي  البحيرة والغربية%و يليها في الترتيب محافظات ك  من 17.7
نتاج الكلي % من المتوسط السنوي إلجمالي اإل9.3%و 13.1يوازي نحو  طنألف  471

 بالجمهورية.
% من محصول األرز يتركز في الممس محافظات 93ومن الم حظ أن إنتاح مايقرب من 

 يليها باقي المحافظات كما يتضم من نفس الجدول. سابقة الذكر
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بالمليون  محافظات مصر ألهم األرزاألهمية النسبية لمساحة محصول ( 2)  جدول رقم
   (2018-2012خالل الفترة )فدان 

األهمية  المنوسط 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المحافظات
 النسبية

 30.0 0.386 0.229 0.392 0.414 0.381 0.409 0.423 0.455 الدقهلية
 20.3 0.261 0.191 0.258 0.272 0.249 0.276 0.292 0.290 كفر الشيخ
 19.0 0.244 0.187 0.277 0.267 0.221 0.245 0.247 0.263 الشرقية
 13.1 0.168 0.116 0.164 0.166 0.163 0.177 0.189 0.200 البحيرة
 9.6 0.123 0.060 0.120 0.128 0.109 0.144 0.154 0.147 الغربية

باقي 
 المحافظات

0.118 0.116 0.113 0.094 0.106 0.099 0.076 0.098 8.0 

إجمالي 
 100 1.28 0.859 1.31 1.35 1.22 1.36 1.42 1.47 الجمهورية

: وزارة الزراعة واستص ح األراضيو قطاع الش ون االقتصاديةو اإلدارة المركزية ل قتصاد الزراعيو نشر  االقتصاد الزراعي أعداد  المصدر  
 متفرقة.
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 محافظات مصر ألهم األرزنتاج محصول إل األهمية النسبية ( 3)  جدول رقم
 (2018-2012خالل الفترة )

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المحافظات
المنوس 

 ط

  
 األهمية
 النسبية

 32.4 1.64 0.83 1.63 1.73 1.69 1.77 1.82 1.97 الدقهلية

 20.4 1.03 0.76 1.03 1.07 0.95 1.09 1.15 1.15 كفر الشيخ

 17.7 0.89 0.63 0.90 1.05 0.87 0.93 0.96 0.90 الشرقية

 13.1 0.66 0.42 0.63 0.63 0.62 0.72 0.77 0.85 البحرية

 9.3 0.47 0.22 0.45 0.46 0.38 0.56 0.62 0.60 الغربية

 93 0.35 0.25 0.32 0.36 0.31 0.39 0.41 0.42 باقي المحافظات

 3.12 4.96 5.31 4.82 5.46 5.72 5.90 إجمالي الجمهورية
5.04 100 

: وزارة الزراعة واستص ح األراضيو قطاع الش ون االقتصاديةو اإلدارة المركزية ل قتصاد الزراعيو نشر  االقتصاد الزراعي أعداد  المصدر
 متفرقة.
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 :المنافسة لألرز على مستوى الجمهوريةل يصامحلل المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية ثالثًا:
أرز م ل الفترة المنافسة لل يصامحلللمتغيرات الممتلفة ل( 3باستعراض بيانات جدول رقم )

يما و وفاتضم وجود تباين بين مؤشرات المحاصيل المنافسة مابين الزيادة والنقصان ( 2012-2018)
 د  :على ح ات كل محصولمؤشر يلى 

 :محصول القطن -ت
على مستو  الجمهورية   القطن الزهرإنمفاض مساحة محصول ( 3من الجدول ): يتبين المساحة -1

لم  2012فدان في عام  ألف 333,36(و حيث بلغت حوالى 2018-2012فترة )الم ل 
فدانو أ  تناقصت بمعدل نحو  ألف 131,75نحو إلى  2016إنمفضت حتى وصلت عام 

ألف فدان  336و إاّل أنها عاودت الصعود بعد ذاي حتى وصلت حوالي  % عن بداية الفترة60,5
. هذا ويقدر متوسط المساحة 2012% عن عام 0.8و وبنسبة زيادة تقدر بنحو 2018عام 

 (.2018-2012ألف فدان وذلي م ل الفترة ) 273.5المزروعة بالقطن بحوالي 
(و 2018-2012م ل فتفرة الدراسفة ) القطن: يتبين أن اإلنتاجية الفدانية لمحصول اإلنتاجية -2

توسفط % مفن م30.7أي مفا يعفادل  2018/ففدان عفام  قنطار 8.12بلغت أعلى إنتاجية نحو 
 ففدان مفف ل فتفرة الدراسفةو فففي حفين بلغففت أقفل إنتاجيففة/قنطار 6.21اإلنتاجيفة الفدانيفة والبففال  

ط اإلنتاجيففة % مفن متوسفف32.0نحففو و وبمعففدل يقفل ب 2015/ففدان عففام  قنطففار 4.22حفوالي 
و 2018% ففي عفام 45.3ومن الم حظ أن اإلنتاجيفة الفدانيفة زادت بنحفو  م ل نفس الفترة.

  .2012مقارنة بعام 
ـــي -3 ـــاج الكل -2012فتفففرة )المففف ل  القطفففناإلنتفففاج االكلفففي لمحصفففول متوسفففط : تبفففين أن اإلنت

 1863.5 وقففد تزايففد هففذا اإلنتففاج مففن حففوالىو ألففف قنطففار 1698.7قففد بلفف  حففوالي  (2018
و وبنسفبة زيفادة تقفدر  2018عفام  ألفف قنطفار 2728.3إلى حفوالي  2012عام  ألف قنطار

  . 2012% عن عام 45بنحو 
بلف  السفعر المزرعفي متوسط تبين أن   للقطندراسة تطور السعر المزرعي ب: السعر المزرعي -4

لمزرعففي وقفد بلف  السفعر ا(و 2018-2012فتفرة )ال جنيفت للقنطفارو وذلفي مفف ل 1927حفوالي 
حفوالى  2012عام أدنا  في حين بل  و جنيت/طن 3018و إذ قدر بحوالي  2018عام  أقصا 
% ففففففي عفففففام 158.2أ  أن السفففففعر المزرعفففففي للقطفففففن قفففففد ازداد بنحفففففو  جنيفففففت/قنطارو 1169
 .2012و مقارنة بعام 2018

(و بلفف  أعلففى 2018-2012الدراسففة ) ( أنففت مفف ل فتففرة3يتضففم مففن الجففدول )  اإليــراد الكلــي: -5
عففام أدنففا  فففي حففين بلفف  و فففدان لل/اجنيه 24508حففوالى  2018عففام لمحصففول القطففن يففراد إ

و وعلى ذلي تقدر زيادة اإليراد الفداني لمحصول القطفن ففي جنيت/فدان  6713حوالى  2012
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الفتففرة  هففذا وبقففدر متوسففط اإليففراد مفف ل. 2012% مقارنففة بعففام 265.1بحففوالي  2018عففام 
 جنيها للفدان 13073.1( بحوالي 2012-2018)

مف ل  القطفنجملفة التكفاليف اإلنتاجيفة لمحصفول متوسفط : تبين أن جملة التكاليف اإلنتاجية -6
جنيها للفدانو وقد بلغفت هفذ  التكفاليف  8829.1( قد بل  حوالي 2018-2012فترة الدراسة )

أدناهفا و في حفين بلغفت جنيت/فدان 14914 حوالىو حيث بلغت   2018عام  تكاليف أع ها
و وبذلي تكون التكاليف اإلنتاجية قفد إتجهفت نحفو الزيفادة  2014جنيت/فدان عام  6406 نحو
 .2012و 2018% فيما بين عامي 171.7بنحو 

 
 

( المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول قطن الزهر على مستوى الجمهورية 3جدول )  

( 2012-2018خالل الفترة )  

 البيان
 املساحة

 فدان ألف

 اإلنتاجية

فدان /قنطار  

 اإلنتاج

 مليون طن

السعر متوسط 
 املزرعى

 قنطار/  جنيه

 مجلة اإليراد

 / فدان جنيه

 لتكاليفا
 الكلية

 فدان /جنيه

 صاىف عائد

 الفدان
 فدان/جنيه

2012 333.36 5.59 1863.5 1169 6713 5490 1223 

2013 286.72 5.61 1608.5 1474 8456 5626 2830 

2014 369.18 5.29 1953.0 1172 6406 5916 490 

2015 240.87 4.22 1016.5 1245 5436 5631 -195 

2016 131.75 6.97 918.3 2711 19069 10736 8333 

2017 216.9 7.67 1663.6 2700 20924 13491 7433 

2018 336.0 8.12 2728.3 3018 24508 14914 9555 

 4238.4 8829.1 13073.1 1927 1698.7 6.21 273.54 متوسط الفرتة

 : وزارة الزراعة واستص ح األراضيو قطاع الش ون االقتصاديةو اإلدارة المركزية ل قتصاد الزراعيو نشر  االقتصاد الزراعي أعداد  المصدر
 متفرقة.
ـــد:-8 ( 2018-2012بلففف  متوسفففط صفففافي العا فففد لمحصفففول القطفففن مففف ل الفتفففرة ) صـــافي العائ

و وذلفففي ففففي عفففام 9555جنيهفففا للففففدانو وقفففد بلففف  صفففافي العا فففد أقصفففا  حفففوالي  4238.4حفففوالي 
جنيها للفدانو هذ وتجدر اإلشارة إلى أن محصفول القطفن  490و في حين بل  أدنا  حوالي 2018

 .2015يها للفدان  وذلي في عام جن 195قد حق  صافي مسارة تقدر بحوالي 

 

  

 :الذرة الشامية الصيفي )البيضاء والصفراء(محصول  -ث
على مستو  الجمهورية  م ل الذرة مساحة محصول  ( زيادة4من الجدول ): يتبين المساحة -1

لم  2012فدان في عام  مليون  2,16(و حيث بلغت حوالى 2018-2012فترة الدراسة )
نحو تزايد قدر بفدانو أ  بمعدل  مليون  2.33نحو إلى  2018حتى وصلت عام  زادت
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و هذا ويقدر متوسط المساحة المزروعة بالذرة الشامية الصيفي 2018مقارنة بعام % 7.9
 (.2018-2012مليون فدان م ل الفترة ) 2.25بحوالي 

-2012مفففف ل فتففففرة الدراسففففة ) الففففذرة: يتبففففين أن اإلنتاجيففففة الفدانيففففة لمحصففففول اإلنتاجيــــة -2
و ففي حفين 2012طن/فدان عام  3.34حوالي  تتجت نحو التناقصو حيث بلغتو (2018
مفففف ل  (%4.8)نحففففو  وبمعففففدل تنففففاقص بلفففف  و2018طن/فففففدان عففففام  3.18 نحففففو بلغففففت

هففذا ويقففدر متوسففط اإلنتاجيففة الفدانيففة لمحصففول الففذرة الشففامية متوسففط الفتففرة السففاب  ذكرهففا. 
 (.2018-2012)طن/ فدان م ل الفترة  3.24الصيفي بحوالي 

م ل فترة الدراسفة الشامية الصيفي  الذرةالكلي لمحصول : تبين أن اإلنتاج اإلنتاج الكلي -3
حتفى وصفل ارتففع لفم و  2012طفن عفام مليون  7,21 حوالىبل  قد (و 2012-2018)

% مقارنففة 3.1و وبمعففدل زيففادة يقففدر بنحففو طففن  مليففون  7.43 إلففى حففوالى 2018عففام 
 7.27متوسط اإلنتاج الكلي لمحصول الذرة الشفامية الصفيفي بحفوالي هذا ويقدر . 2012بعام 

 (.2018-2012مليون م ل الفترة )
تبففين أن السففعر المزرعففي مفف ل   للففذرةدراسففة تطففور السففعر المزرعففي ب: الســعر المزرعــي -4

 3399حفوالى ب و إذ قفدر2018عفام  تبفين أنفت بلف  أقصفا (و 2018-2012فترة الدراسفة )
. هففذا جنيففت/طن 2163حففوالى و حيففث قففدر ب 2012أدنففا  عففام بلفف  فففي حففين و جنيففت/طن

جنيهففا  2530.6الففذرة الشففامية الصففيفي بحففوالي  وقففدر متوسففط السففعر المزرعففي لمحصففول 
 (.2018-2012للطن م ل الفترة )

(و بل  أعلى 2018-2012( أنت م ل فترة الدراسة )4يتضم من الجدول ) اإليراد الكلي: -5
فففي حففين بلفف  و جنيت/فففدان  11248حففوالى و إذ قففدر ب 2018عففام لمحصففول الففذرة ايففراد 
هففففذا وقففففدر متوسففففط إيففففراد الفففففدان  . جنيت/فففففدانً  7502حففففوالى و وبلفففف   2015عففففام أدنففففا  

 (.2018-2012جنيها للطن م ل الفترة ) 8562الذرة الشامية الصيفي حوالي  لمحصول 
اإلنتاجيفففة لمحصفففول الفففذرة  : تبفففين أن متوسفففط جملفففة التكفففاليفجملـــة التكـــاليف اإلنتاجيـــة -6

جنيهففا للفففدانو وقففد بلغففت  6131.9(و قففد بلفف  حففوالي 2018-2012مفف ل فتففرة الدراسففة )
جنيت/فدانو في حين بلغت  9063و حيث بلغت حوالى  2018هذ  التكاليف أع ها عام 

. وقففد اتجهففت التكففاليف اإلنتاجيففة لمحصففول  2012جنيت/فففدان عففام  4340أدناهففا نحففو 
% 108.8و وبمعفففدل يقفففدر بنحفففو 2018ية ففففي مصفففر نحفففو الزيفففادة ففففي عفففام الفففذرة الشفففام
 .2012مقارنة بعام 
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على مستوى  الشامية الصيفي ( المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول الذرة4جدول )

( 2012-2018الجمهورية خالل الفترة )  

 البيان
 املساحة

 مليون فدان

 اإلنتاجية

 طن/ فدان

 اإلنتاج

 مليون طن

السعر متوسط 
 املزرعى

 / طن جنيه

 مجلة اإليراد

 / فدان جنيه

 لتكاليفا
 الكلية

 فدان /جنيه

 صاىف عائد

 الفدان
 فدان/جنيه

2012 2.16 3.34 7.21 2163 7560 4340 3220 

2013 2.14 3.32 7.10 2242 7773 4735 3038 

2014 2.19 3.32 7.25 2263 7848 4927 2921 

2015 2.26 3.12 7.06 2299 7502 5268 2234 

2016 2.21 3.24 7.18 2449 8267 6638 1629 

2017 2.29 3.22 7.66 2899 9736 7952 1784 

2018 2.33 3.18 7.43 3399 11248 9063 2185 

 2430.1 6131.9 8652 2530 7.27 3.25 2.22 متوسط الفرتة

: وزارة الزراعة واستص ح األراضيو قطاع الش ون االقتصاديةو اإلدارة المركزية ل قتصاد الزراعيو نشر  االقتصاد الزراعي أعداد  المصدر
 متفرقة.

 

-2012مف ل الفتفرة ) الفذرة الشفامية الصفيفيبلف  متوسفط صفافي العا فد لمحصفول  صافي العائد: -10
و وذلففي فففي 2185جنيهففا للفففدانو وقففد بلفف  صففافي العا ففد أقصففا  حففوالي  2430.1( حففوالي 2018
هفذ وتجففدر  و2016وذلففي ففي عففام  جنيهففا للففدانو 1629و ففي حففين بلف  أدنففا  حفوالي 2018عفام 

بنحففو  2018قففد انمفففض فففي عففام  الففذرة الشففامية الصففيفيمحصففول صففافي عا ففد اإلشففارة إلففى أن 
نمفففففاض إلففففى أن معففففدل الزيففففادة فففففي التكففففاليف . ويرجففففع هففففذا اال2012%( مقارنففففة بعففففام 32.1)

اإلنتاجية تفوق معدل الزيادة في السعر المزرعي ففي ظفل اللبفات النسفبي لإلنتاجيفة الفدانيفة مف ل 
 (.2018-2012الفترة )

 

 :محصول فول الصويا  -ج
( تزايد مساحة محصول فول الصويا على مستو  الجمهورية  5: يتبين من الجدول )المساحة -1

و لم  2012ألف فدان في عام  17.1(و حيث بلغت حوالى 2018-2012الفترة )م ل 
ألف فدانو أ  بمعدل زيادة قدر بنحو  38.2إلى حوالي  2018ارتفعت حتى وصلت عام 

. هذا ويقدر متوسط المساحة المزروعة بفول الصويا م ل الفترة 2012% مقارنة بعام 123.3
 ألف فدان. 29لي ( بحوا2012-2018)

-2012: اتجهت اإلنتاجية الفدانية لمحصول فول الصويا مف ل فتفرة الدراسفة )نتاجيةاإل  -2
و إلى أن 2012طن/فدان عام  1.516( نحو التناقصو حيث تناقصت من حوالي 2018

هفففذا (. %18.9و وبمعفففدل تنفففاقص بلففف  نحفففو )2018طن/ففففدان عفففام  1.23بلغفففت حفففوالي 
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( بحفوالي 2018-2012الصفويا مف ل الفتفرة )ويقدر متوسفط اإلنتاجيفة الفدانيفة لمحصفول ففول 
  طن للفدان. 1.361

-2012فتفرة )المف ل  ففول الصفويااإلنتاج االكلي لمحصول  قدر متوسط: اإلنتاج الكلي -3
أألف  46.78) 2018عفففام و وقفففد بلففف  هفففذا اإلنتفففاج أقصفففا  طفففن ألفففف  39.1(و 2018

و هفذا ويقفدر معفدل الزيفادة ففي  ألفف طفن( 25.94)2012طن(و في حين بل  أدنا  عفام 
  . 2012و مقارنة بعام 2018% في عام 80.3إنتاج محصول فول الصويا بنحو 

دراسفففة تطفففور السفففعر المزرعفففي لمحصفففول ففففول الصفففويا مففف ل الفتفففرة ب: الســـعر المزرعـــي -4
جنيهفا للطفنو  6367و إذ بلف  حفوالي  2018(و تبين أنت بل  أقصا  عفام 2012-2018)

هفذا جنيهفا للطفن .  4117و حيفث وصفل إلفى حفوالي  2012ففي عفام في حين بلف  أدنفا  
ر اإلشففارة إلففى أن معففدل الزيففادة فففي السففعر المزرعففي لمحصففول فففول الصففويا بنحففو وتجففد
 .2012و مقارنة بعام 2018% في عام 54.7

(و 2018-2012( أنففت مفف ل فتففرة الدراسففة )5يتضففم مففن الجففدول رقففم ) اإليــراد الكلــي:.  -5
جنيت/ففدانو  8636و حيث بل  حفوالى  2018بل  أعلى إيراد لمحصول فول الصويا عام 

جنيت/ففففدان و هفففذا ويقفففدر  6758و أدنفففى قيمفففة محققفففا حفففوالي 2015ففففي حفففين بلففف  عفففام 
-2012توسففففط للفتففففرة )جنيهففففا للفففففدان وذلففففي كم 7197.6متوسففففط إيففففراد الفففففدان بحففففوالي 

2018.) 
: تبفففين أن متوسفففط جملفففة التكفففاليف اإلنتاجيفففة لمحصفففول ففففول جملـــة التكـــاليف اإلنتاجيـــة -6

جنيهفا للففدانو وقفد بلغفت  4851.3(و قفد بلف  حفوالي 2018-2012الصويا م ل الفترة )
جنيت/فدانو في حين بلغت  7943و حيث بلغت حوالى  2018هذ  التكاليف أع ها عام 

. وقففد اتجهففت التكففاليف اإلنتاجيففة لمحصففول  2012جنيت/فففدان عففام  3188حففو أدناهففا ن
% مقارنفة 149.2و وبمعدل يقدر بنحو2018فول الصويا في مصر نحو الزيادة في عام 

 .2012بعام 

-2012يتضففم أن صففافي العا ففد لمحصففول فففول الصففويا مفف ل الفتففرة ) صــافي العائــد: -7
و في 2018جنيت/ فدان عام  3878بنحو  ( أمذ االتجا  نحو التناقصو حيث قدر2018

(. %84.7و أ  بمعفدل تنفاقص بلف  نحفو )2018جنيت/فدان عام  595حين قدر بحوالي 
ويرجع هذا التناقص بصفة أساسية إلى تراجع إنتاجية محصول فول الصفويا مف ل الفتفرة 

اج (. فض  عن زيادة األسعار بمعدالت أقل من الزيادة في تكاليف اإلنتف2012-2018)
 م ل نفس الفترة.
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 ( املؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية حملصول فول الصواي على مستوى اجلمهورية 5جدول )
 ( 2018-2012خالل الفرتة )

 البيان
 املساحة

 فدان ألف

 اإلنتاجية

 طن/ فدان

 اإلنتاج

 طن ألف

السعر متوسط 
 املزرعى

 / طن جنيه

 مجلة اإليراد

 / فدان جنيه

 لتكاليفا
 الكلية

 فدان /جنيه

 صاىف عائد

 الفدان
 فدان/جنيه

2012 17.1 1.516 25.94 4117 7066 3188 3878 

2013 22.42 1.45 32.74 4210 6984 3414 3570 

2014 28.48 1.40 39.86 4261 6803 3530 3273 

2015 33.89 1.38 46.7 4336 6758 3824 2934 

 2016 32.05 1.36 45.14 4389 6802 5228 1547 

2017 30.56 1.19 36.27 5353 7332 6832 500 

2018 38.19 1.23 46.78 6367 8638 7943 595 

 2328.1 4851.3 7197.6 4719.0 39.1 1.361 29.0 متوسط الفرتة

: وزارة الزراعة واستص ح األراضيو قطاع الش ون االقتصاديةو اإلدارة المركزية ل قتصاد الزراعيو نشر  االقتصاد الزراعي  المصدر
 أعداد متفرقة.
 

  

  :2018لعام  ج وتسويق األزر في أهم الدولإنتاسياسات رابعا: 

 :أذربيجان 

  و 2025-2018 األرز إنتاج لتطوير الحكومي البرنامج على واف فبرايرو  18في 
. الواردات على االعتماد لتقليل األرز من المحلي اإلنتاج زيادة بموجبت يشجع والذي
 10000 من يقرب ما إلى سنوات لماني في األرززيادة مساحة  إلى البرنامج ويهدف
 طن 00040   إلى 2017 عام في طن 900 15 من اإلنتاج زيادة أجل من و هكتار
 و الفنية المساعدة وتعزيزها المحسنة البذور أنواع تعزيز التدم ت ستشمل. 2025 في

 ة.التحتي البنية تحسينات وكذلي و والتطوير والبحث و المعالجة على والقدرة

 :بنغالديش

  حتى  طن ألف 150 بمقدار 2017 لعام مانبهدف األ مشتريات ينايرو زيادة 18في
  .طن ألف 450 إلىيصل 

  منذ اللانية للمرة 2017 لعام" أمان" بف الماص الشراء هدف تعديل فبرايرو تم 18في 
 نوفمبر في المتوقع المستو   ضعف و طن 600000 إلى وصل حيث و 2018 يناير

2017 . 
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 صغير نطاق ألف 240 لدعم أمريكي دوالر مليون  4.8 ستمصص أنها كما أعلنت 
 و المجانية والبذور باألسمدة تزويدهم م ل من و أرز يزرعون  الذين ومتوسط المزارعون 

 .والري  اإلعداد تكاليف تشمل األرض على النقدية النفقات وكذلي
  من طن 800000 و و األرز من طن ألف 150 شراء تعتزم أنها إبريلو أعلنت 18في 

. 2018 موسم من األبيض األرز من طن 100000 و parboiledالمسلوق  األرز
 بوليفيا:

  من اشترتها للطن دوالًرا 325 ستقدم و الحكومية المؤسسة أن أعلنتإبريلو  18في 
 .2018 موسم من األرز من طن ألف 50 شراء إلى وتهدف. 2018 عام في المنتجين

 :الصين

  التزام تأكيد إعادة مع و 2018 لموسم للزراعة التوجيهية لمبادئينايرو صدور ا 18في 
 في اإلص حات متابعة مع والقممو األرز في المطل  األمن على بالحفاظ الحكومة
 على جديد من الوليقة تؤكد. للحبوب المفرج العرض حالة لمعالجة العرض جانب
 تهدف والتي و االرز والقمم الدعم لسعر األدنى الحد آلية على للحفاظ الرسمية المطط
 حالة في(. هكتار مليون  53.3) على بالمحصولين المزروعة الكلية المساحة تلبيت إلى

 10 من بأكلر باألرز المزروعة المساحة تقليص إلى التوجيهية المبادئ تهدف و األرز
 مساحات من معظمها في وتتألف و 2018 عام في( هكتار مليون  0.67) مو م يين

 الموسمية إنديكا وحقول الشرقية الشمالية المنطقة في اإلنتاجية منمفضة الجابونيكا
 إلى الوليقة تدعو و األمر   األحكام بين من. النهر وادي لون  في الفصول مزدوجة
 جودة وتحسين و والمبيدات األسمدة كفاءة زيادة طري  عن" المضراء" الزراعة تعزيز

 .الزراعية والميكنة المحاصيل
  و للقرار وفًقا. 2018 لموسم لأرز الحكومية المشتريات أسعار فبرايرو مفضت 18في 

 صيني يوان 120 إلى المبكر إنديكا ألرز الما ة في 7.7 بنسبة الشراء أسعار ستنمفض
 األرز حالة في الما ة في 7.4 بنسبة و( للطن أمريكًيا دوالًرا 382) كيلو 50 لكل

( أمريكي دوالر) كيلو 50 لكل صيني يوان 126 إلى الوسيط/  المتأمر الوسيط الهندي
 50 لكل صيني يوان 130 إلى الياباني لأرز الما ة في 13.3 وبنسبة و( للطن 402
 (.للطن أمريكي دوالر 414) كيلو

 األرز من الحصص من المارجة واردات على تفضي ً  األكلر التعريفة أسعار مفضت 
 .2018 يوليو 1 من عتباًراإ  و بالما ة 10 إلى بالما ة 65 من المكسور

 :ريكا كوستا
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  بالجملة البيع مستو   على األرز أنواع لجميع ضبط الحد األدنى لأسعارينايرو  18في 
 . 2018 يناير 30 من اعتباًرا و والتجز ة

 اإلكوادور 

  200 لكل أمريكًيا دوالًرا 35.5 البال  اللابت المنتج دعم سعر استبدلإبريل و  18في 
. 2018 أبريل 11 من اعتباًرا و للحد األدنى واألعلى( للطن أمريكًيا دوالًرا 391) جنيًها
٪ 5 و٪ 20 بنسبة رطوبة محتو   مع و لأرز المنتجين أسعار ف ن و القرار على بناءً 
 دوالًرا 356) جنيًها 200 لكل أمريكًيا دوالًرا 32.30 األدنى الحد سيبل  و الشوا ب من

( للطن أمريكًيا دوالًرا 391) جنيًها 200 لكل أمريكًيا دوالًرا 35.5 وسقًفا( للطن أمريكًيا
 .2018 موسم م ل

 :امبياج

  األرز على بالما ة 15 بنسبة االستيراد رسوم إلغاء عن اإلع ن تمديسمبرو  17في 
 .2018 يناير 1 من اعتباًرا و 2020 عام حتى

 :الهند

  يغطيها التي محاصيل لجميع  الدعم ألسعار األدنى الحد أن أعلنتفبرايرو  18في 
 كجزء و اإلنتاج تكلفة من مرة 1.5 بمقدار األقل على تحديدها سيتم الدعم سعر برنامج
 من جزًءا المبادرة تشكل. 2022 عام بحلول المزارعين دمل لمضاعفة جهودها من

 من آلية دراسة إلى المسؤولين أيًضا تدعو والتي و 2018 لعام الميزانية ممصصات
 إلى األسعار انمفاض حالة في و الكافي العا د على المزارعين حصول تضمن أن شأنها
 تعزيز سيتم و األمر   التدابير بين ومن. األجل المتوسطة المطة ممصصات من أقل

 البنية تحديث سيتم بينما و الزراعي التصنيع في االستلمار جانب إلى و الزراعي اال تمان
 والمشترين المستهلكين إلى والهامشيين الصغار المزارعين وصول لتعزيز للسوق  التحتية
 ة.بالجمل

 :أندونيسيا

  و المعتمدة الجودة متوسطة األرز من طن 500000 بلغت وارداتنوفمبرو  18في  
 . المحلي االسته ي على التصاعدي الضغط وتهد ة الدولة ممزونات تجديد أجل من
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 كينيا:

  والبطاطس والذرة األرز من الذاتي االكتفاء تحقي  إلى تهدف أنها أعلنتينايرو  18في 
 حالة في". الكبار األربعة" االقتصادي أعمالها جدول ضمن و أمر   منتجات ضمن و

 عام بحلول طن 400000 إلى المحلي اإلنتاج زيادة هو الهدف سيكون  و األرز
 300 283) فدان 700000 توفير الهدف هذا لتحقي  التدم ت ستشمل .2022
 في المحاصيل من و يرها والقطن والذرة والبطاطس األرز لزراعة األراضي من( هكتار
 من والحد و الري  تغطية نطاق وتوسيع و والماص العام القطاعين بين شراكات إطار
 المدم ت إلى الصغيرة الحيازات أصحاب وصول وتعزيز و الحصاد بعد ما مسا ر

 بين شراكات إقامة إلى السعي سيتم و األمر   التدابير بين ومن. واال تمان األساسية
 ضد المحاصيل وتأمين لأ ذية االستراتيجي االحتياطي لتعزيز والماص العام القطاعين
 .الطبيعية الكوارث

 المكسي :
  الرسوم من المعفاة االستيراد حصص تمديد على الموافقة ديسمبرو تمت 17في 

 مع حرة تجارة اتفاقية في أطراف  ير بلدان منشؤها التي لأرز عامين لمدة الجمركية
 إلى يصل ما ف ن و ذلي على وبناءً . 2017 مارس في مرة ألول تأسيسها تم و المكسيي
 استيرادها يمكن المكسور أو المطحون  أو المقشر أو المقشور األرز من طن ألف 150
 2019 ديسمبر 31 حتى و رسوم وبدون  منشأ أي من و سنوًيا

 بنما:

  الغذا ية المواد من 22 في التجز ة ألسعار األقصى الحد تجديد تمينايرو  18في 
 2014 يوليو 1 في مرة ألول األسعار سقوف إنشاء تم. 2018 يوليو 7 حتى األساسية

 الحد سيبقى و الجودة عالي األرز حالة في. الحين ذلي منذ سنتين كل مرة تجديدها وتم
 .رامجكيلو  لكل( أمريكي دوالر 0.88) PAB 0.88 عند بالتجز ة البيع ألسعار األقصى

  و الغذا ي لأمن وطني محصول هو األرز أن يعلن قانون  على واف فبرايرو  18في 
مكانية وتوافر  األرز إنتاج تضمن سياسات وضع إلى للحكومة التنفيذية السلطة ويدعو  وا 
 لزيادة إستراتيجية وضع إلى القانون  يدعو. الجودة عالية المنتجات إلى المستهلي وصول
 التي اإلجراءات باتماذ الزراعية التنمية وزارة تكليف مع و األرز من المحلي اإلنتاج
 المحليين للمنتجين الفنية والمساعدة اال تمان وكذلي و المحاصيل وتأمين و البحث تسهل

 دعم إنشاء يتومى ف نت و األرز من المحلي اإلنتاج تأمين أجل من. الحاجة حسب و
 و بنما في المنتج الرطب النظيف  ير األرز من الواحد للطن أمريكًيا دوالًرا 165 بقيمة
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 و المدم ت على الضريبية اإلعفاءات إلى باإلضافة و سنوات ل ث كل لمراجعتت
 المنتجون  تكبدها التي التشحيم ومواد الوقود تكاليف على الم ة في تمفيضات 40 وكذلي
 Instituto de Mercadeo Agropecuario معهد أن حين في. النمو فترة م ل
 بين من و الماص القطاع كيانات تمتصها ال التي المحلية المنتجات جميع بشراء مكلف
 .2018 فبراير 23 في نافذاً  القانون  أصبم. أمر   تدابير

  2018 لعام األرز من طن 360 45 البالغة االستيراد حصة على واف مارسو  18في 
 لمعهد والرصيد الماص القطاع لكيانات منها الما ة في 70 تمصيص تم و

Agropecuario .بحلول الب د إلى الحصة بموجب المشتراة الكميات إحضار يجب 
 .الما ة في 3 بنسبة الواردات على الجمركية للتعريفة ماضعة وستكون  2018 يونيو 30

 :بيرو

  أسعار محل أوروجواي في٪ 5 الحبوب أسعار تحل بأن قراًرا أصدر ديسمبرو 17في 
 األرز على المطبقة االستيراد رسوم لحساب كمعيار٪ 100 التاي ندي األبيض األرز
 اإلضافية االستيراد لرسوم األقصى الحد المرسوم حدد كما. األسعار نطاق آلية بموجب

 و% 20 البال  الساب  الحد االعلى عن بانمفاض و للواردات CIF قيمة من%  15 إلى
 سيكون . المنقم المرجعي السعر على بناءً  الجديدة الجمركية الجداول على يحتوي  والذي
 .2018 يونيو 30 حتى 2017 ديسمبر 21 من المفعول ساري  األمير هذا

 :الفلبين

  للغذاء الوطنية للسلطة االحتياطية السلطة ينايرو أعطى 18في (NFA )250 الستيراد 
 يأمر الر يس من لتوجيهات وفًقا. الحكومة ممزونات تجديد أجل من األرز من طن ألف

 لمناقصة مواصفات NFA أصدرت و 2018 أبريل 18 في الشراءو عمليات في باإلسراع
 من طن 200000 و وسطاء٪ 15 من طن 50.000 الستيراد الحكومة إلى حكومية

 . فيتنام أو تاي ند من وسطاء٪ 25

 كوريا:

  أمر   استمدامات إلى األرز حقول من هكتار ألف 50 تحويل إلى تهدف أنها علنتأ 
 االنمفاض إلى بالنظر المحلية السوق  في االستقرار تحقي  أجل من و 2018 عام في

 وون  مليون  3.4 متوسطت ما ستوفر و الغرض لهذا. المحلي األرز استه ي في المطرد
 محاصيل زراعة على يوافقون  الذين للمزارعين هكتار لكل( أمريكي دوالر 172 3) كوري 
 .األرز  ير أمر  
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 :سيريالنكا

  1.6) للكيلو جديدة تركية ليرة 0.25 البالغة الماصة السلع ضريبة جديدابريلو ت 18في 
 بالكامل المطحون /  وشبت والمكسر المقشور األرز واردات على( للطن أمريكي دوالر
 .2018 مايو 1 حتى

  و لذلي وفًقا. نادو ألرز التجز ة ألسعار األقصى الحد تأسيس إعادة ديسمبرو 17في 
 على رامجللكيلو ( أمريكي دوالر 0.5) جديدة تركية ليرة 74 قدر  سعر سقف تطبي  سيتم
 .2017 ديسمبر 26 من اعتباًرا و والمستورد المحلي أرز

  وسامبا نادو) المطحون  وشبت والمكسر المقشور األرز واردات أن قرر ديسمبرو 17في 
( للطن أمريكي دوالر 1.6) البالغة( SCL) الماصة السلع ضريبة في ستستمر( والمام
 .2018 مارس 31 حتى

 :تايالند

  من األرز مبيعات الست ناف مططت فقد و الرسمية للبيانات ووفًقامارسو  18في 
 من سلسلة م ل من اإلصدار عمليات وستتم. 2018 أبريل في الحكومية االحتياطيات

 و الحيوانية للتغذية صالحة األرز من طن مليون  1.5 إلى يصل ما توفر التي المزادات
 من فقط طن ألف 40 الصناعية ل ستمدامات مناسبة األرز من طن 500000 و

 .البشري  ل سته ي صالحة األرز

 :تركيا

  حالة في%  10 إلى و % 5 إلى األرز على االستيراد رسوم مفضت ديسمبرو 17في 
لى المقشر األرز  31 من اعتباًرا و بالكامل المطحون  شبت األرز حالة في } 15 وا 

 إلى الجمركية الرسوم إعادة ستتم و ذلي بعد. 2018 يوليو 1 حتى 2017 ديسمبر
 و المقشر لأرز بالما ة 36 و لأرز % 34 إلى 11.2 من سابًقا المطبقة المعدالت

 .بالكامل المطحون  شبت لأرز % 45

 :وايجأورو 

  الوقود على المضافة القيمة ضريبة على واحدة سنة استرداد على واف  فبرايرو 18في 
 على الدمل لضريبة تمضع ال التي والمضروات والفواكت والزهور والحليب األرز لمنتجي
 المبيعات قيمة من٪ 4 إلى تصل لمدة المدفوع المبل  توفير سيتم. التجارية األنشطة
 2018 مارس 1 من اعتباًرا ويسري  السابقة المالية السنة م ل للمنتجين السنوية
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  الري  على المفروضة الكهرباء رسوم على % 15 مصم أن أعلنابريلو  18في 
 لمنتجي أيًضا إتاحتت سيتم و 2017 نوفمبر في عليها الموافقة تمت والتي و والمعالجة
 .2019 موسم م ل يوًما 90 لمدة األرز ومطاحن
 :لمحصول األرز في محافظات عينة الدراسة التكاليف اإلنتاجيةخامسا: هيكل 

األرز وفقًا لعينة الدراسة بمحافظة كفر الشيخ للموسم ( هيكل التكاليف اإلنتاجية لمحصول 1)
 .2018/2019الزراعي 

والتي تملل هيكل التكاليف اإلنتاجية لمحصول  (6باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم )
 يتبين ما يلي: و2018/2019األرز بعينة الدراسة بمحافظة كفر الشيخ للموسم الزراعي 

جنيت  11034 إنتاج الفدان من محصول األرز لعينة الدراسة حواليتكلفة إجمالي بل  متوسط  -
ألف جنيت للفدان و وحوالي  6634للفدان و مقسمة كالتالي: تكاليف متغيرة وتبل  حوالي 

 جنيت إيجار للفدان. 4400

% من متوسط 68.6جنيها للفدان و تعادل بها نحو  4549.9بلغت تكاليف العمل حوالي  -
%و عمل بشري و ويتملل 20.86متغيرة. وتوزع تكاليف العمل كالتالي: إجمالي التكاليف ال

في إجراء عمليات التبطينو و والملخو والشتل و ونقل الشت ت . أما العمل اآللي فيملل نحو 
%و ويتملل في إجراء عمليات الحرث والتزحيفو والريو والشتل و ونقل الشت ت. أما 18

 %و ويتملل في إجراء عملية التلويط.2.4و بالنسبة للعمل الحيواني فيملل نح

% 13.4جنيها للفدانو تعادل بها نحو  888.9بلغت تكلفة إجمالي األسمدة الكيماوية حوالي  -
% 78.4من متوسط إجمالي التكاليف المتغيرةو وتوزع تكاليف األسمدة الكيماوية كالتالي: 

يف األسمدة الكيماوية بعينة % أسمدة فوسفاتية و وذلي من إجمالي تكال21.6يورياو ونحو 
 الدراسة.

% من إجمالي 8.69جنيها للفدانو تعادل بها نحو  576.4بلغت تكاليف التقاوي حوالي  -
 التكاليف المتغيرة بعينة الدراسة.

جنيها للفدانو تعادل بها نحو  418.3بلغت تكلفة إجمالي المبيدات المستمدمة حوالي  -
تغيرةو وتوزع تكاليف المبيدات كالتالي: مبيدات % من متوسط إجمالي التكاليف الم6.31
% و وذلي من إجمالي تكاليف األسمدة الكيماوية 41.1%% مبيدات حشا ش 58.9أفات 

 بعينة الدراسة.

جنيها للفدانو تعادل بها نحو  200.4أما بالنسبة للمصروفات النلرية فقد بلغت حوالي  -
 اسة.% من إجمالي التكاليف المتغيرة بعينة الدر 3.02



23 

 

 ( : تكاليف إنتاج فدان محصول األرز وفقا ولمستلزمات اإلنتاج لعينة الدراسة بمحافظة6جدول رقم )
 .2018/2019كفر الشيخ للموسم الزراعي  

 التكاليف اإلنتاجية الموارد والمستلزمات
 جنيه/فدان

 األهمية النسبية
من إجمالي التكاليف 

 المتغيرة 

 األهمية النسبية
من إجمالي 
 المورد

عمل آلي                عدد 
 ساعات

58.1   

 43.6 18.8 1982.9 التكلفة
 5.8 2.4 264.9 عمل حيواني

عمل بشري                 يوم 
 عمل

47.0   

 50.6 20.86 2302.1 جملة العمل البشري 
  58.6 4549.9 إجمالي تكلفة العمالة

                  تقاوي         
 كمية

71.0   

  8.69 576.4 قيمة
   فوسفاتي                سماد 

 كمية
2.4   

 21.6 1.74 191.9 قيمة
    يوريا                        

 كمية
3.5   

 78.4  697.0 قيمة
  13.4 888.9 جملة األسمدة الكيماوية

 41.1  171.9 مبيدات حشا ش
 58.9  246.4 مبيدات آفات

  6.31 418.3 إجمالي المبيدات
  3.02 200.4 مصروفات عمومية

  100 6633.9 جملة التكاليف المتغيرة
   4400 اإليجار

   11033.9 التكاليف الكلية
 .2018/2019وحسبت من بيانات عينة الدراسة لمحافظة كفر الشيخ للموسم الزراعي  تجمع :المصدر
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لعينة الدراسة بمحافظة الدقهلية للموسم )ب(: هيكل التكاليف اإلنتاجية لمحصول األرز وفقًا 
 .2018/2019الزراعي 

 
والتي تملل هيكل التكاليف اإلنتاجية لمحصول  (7باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم )

 يتبين ما يلي: و2018/2019األرز بعينة الدراسة بمحافظة الدقهلية للموسم الزراعي 
 10596 ن محصول األرز لعينة الدراسة حواليتكلفة إنتاج الفدان مإجمالي بل  متوسط  -

ألف جنيت للفدان و  7008جنيت للفدان و مقسمة كالتالي: تكاليف متغيرة وتبل  حوالي 
 جنيت إيجار للفدان. 3588وحوالي 

% من 43.5جنيها للفدان و تعادل بها نحو  4604.2بلغت تكاليف العمل حوالي  -
%و عمل بشري و 39.4تكاليف العمل كالتالي: متوسط إجمالي التكاليف المتغيرة. وتوزع 

ويتملل في إجراء عمليات التبطينو و والملخو والشتل و ونقل الشت ت . أما العمل اآللي 
%و ويتملل في إجراء عمليات الحرث والتزحيفو والريو والشتل و ونقل 53.6فيملل نحو 

 في إجراء عملية التلويط.%و ويتملل 7الشت ت. أما بالنسبة للعمل الحيواني فيملل نحو 

جنيها للفدانو تعادل بها نحو  893.8بلغت تكلفة إجمالي األسمدة الكيماوية حوالي  -
% من متوسط إجمالي التكاليف المتغيرةو وتوزع تكاليف األسمدة الكيماوية كالتالي: 8.4

% سماد ورقي 18.7% أسمدة فوسفاتية و ونحو 30.6% سماد نيتروجينيو ونحو 50.6
 من إجمالي تكاليف األسمدة الكيماوية بعينة الدراسة.وذلي 

% من إجمالي 5.4جنيها للفدانو تعادل بها نحو  570بلغت تكاليف التقاوي حوالي  -
 التكاليف المتغيرة بعينة الدراسة.

جنيها للفدانو تعادل بها نحو  640.2بلغت تكلفة إجمالي المبيدات المستمدمة حوالي  -
اليف المتغيرةو وتوزع تكاليف المبيدات كالتالي: مبيدات % من متوسط إجمالي التك6

% و وذلي من إجمالي تكاليف المبيدات بعينة 70.5% و مبيدات حشا ش 29.5أفات 
 الدراسة.

جنيها للفدانو تعادل بها نحو  300أما بالنسبة للمصروفات النلرية فقد بلغت حوالي  -
 .% من إجمالي التكاليف المتغيرة بعينة الدراسة2.8
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( : تكاليف إنتاج فدان محصول األرز وفقا لمستلزمات اإلنتاج لعينة الدراسة بمحافظة بمحافظة 7جدول رقم )
 .2018/2019الدقهلية للموسم الزراعي 

 التكاليف اإلنتاجية الموارد والمستلزمات
 جنيه/فدان

 األهمية النسبية
من إجمالي التكاليف 

 المتغيرة 

 األهمية النسبية
 المورد من إجمالي

 53.6  2468 عمل آلي                
 7.0  323.3 عمل حيواني

 39.4  1812.9 عمل بشري                 
 100 43.5 4604.2 إجمالي تكلفة العمالة

  5.4 570.0 تقاوي                                 
 50.64  452.6      نتروجينيسماد 
 30.64  273.9                                      فوسفاتي                سماد 

 18.72  167.3 سماد ورقي
 100 8.4 893.8 جملة األسمدة الكيماوية

 70.5  451.1  مبيدات حشا ش
 29.5  189.1 أفاتمبيدات 

 100 6.0 640.2 إجمالي المبيدات
  2.8 300 مصروفات عمومية

   7008.2 التكاليف المتغيرةجملة 
  33.9 3588.3 اإليجار

   10596.5 التكاليف الكلية
 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة لمحافظة الدقهلية للموسم الزراعي  المصدر:

 
)ج(: هيكل التكاليف اإلنتاجية لمحصول األرز وفقًا لعينة الدراسة بمحافظة الغربية للموسم 

 .2018/2019الزراعي 
والتي تملل هيكل التكاليف اإلنتاجية لمحصول  (8باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم )

 يتبين ما يلي: و2018/2019األرز بعينة الدراسة بمحافظة الدقهلية للموسم الزراعي 
 12522 تكلفة إنتاج الفدان من محصول األرز لعينة الدراسة حواليإجمالي بل  متوسط  -

ألف جنيت للفدان و  7667جنيت للفدان و مقسمة كالتالي: تكاليف متغيرة وتبل  حوالي 
 جنيت إيجار للفدان. 4855وحوالي 
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( : تكاليف إنتاج فدان محصول األرز وفقا لمستلزمات اإلنتاج لعينة الدراسة بمحافظة الغربية 8جدول رقم )
 .2018/2019للموسم الزراعي 

 التكاليف اإلنتاجية والمستلزماتالموارد 
 جنيه/فدان

 األهمية النسبية
من إجمالي التكاليف 

 المتغيرة 

 األهمية النسبية
 من إجمالي المورد

 61.0  2872.1 عمل آلي                
 4.5  213.7 عمل حيواني

 34.5  1618.8 عمل بشري                 
 100.0 37.6 4704.6 إجمالي تكلفة العمالة

  4.8 600 تقاوي                                 
  4.0 500 سماد بلدي

 61.0  697.6      نتروجينيسماد 
 28.0  320.4                                      فوسفاتي                سماد 

 11.0  125.6 سماد ورقي
 100.0 9.1 1143.6 جملة األسمدة الكيماوية

 54.0  226.0  مبيدات حشا ش
 46.0  192.4 أفاتمبيدات 

 100 3.3 418.4 إجمالي المبيدات
  2.4 300 مصروفات عمومية

   7666.6 جملة التكاليف المتغيرة
  38.8 4855 اإليجار

  100 12521.6 التكاليف الكلية
 .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة لمحافظة الدقهلية للموسم الزراعي  :المصدر

 
% من 37.6جنيها للفدان و تعادل بها نحو  4704.6بلغت تكاليف العمل حوالي  -

%و عمل بشري و 34.5متوسط إجمالي التكاليف المتغيرة. وتوزع تكاليف العمل كالتالي: 
و و والملخو والشتل و ونقل الشت ت . أما العمل اآللي ويتملل في إجراء عمليات التبطين

%و ويتملل في إجراء عمليات الحرث والتزحيفو والريو والشتل و ونقل 61فيملل نحو 
%و ويتملل في إجراء عملية 4.5الشت ت. أما بالنسبة للعمل الحيواني فيملل نحو 

 التلويط.

جنيها للفدانو تعادل بها نحو  1143.6بلغت تكلفة إجمالي األسمدة الكيماوية حوالي  -
% من متوسط إجمالي التكاليف المتغيرةو وتوزع تكاليف األسمدة الكيماوية كالتالي: 9.1
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% سماد ورقي وذلي 11% أسمدة فوسفاتية و ونحو 28% سماد نيتروجينيو ونحو 61
 من إجمالي تكاليف األسمدة الكيماوية بعينة الدراسة.

% من إجمالي 4.8جنيها للفدانو تعادل بها نحو  600 بلغت تكاليف التقاوي حوالي -
 التكاليف المتغيرة بعينة الدراسة.

جنيها للفدانو تعادل بها نحو  418.4بلغت تكلفة إجمالي المبيدات المستمدمة حوالي  -
% من متوسط إجمالي التكاليف المتغيرةو وتوزع تكاليف المبيدات كالتالي: مبيدات 3.3

% و وذلي من إجمالي تكاليف المبيدات بعينة 54حشا ش % و مبيدات 46أفات 
 الدراسة.

جنيها للفدانو تعادل بها نحو  300أما بالنسبة للمصروفات النلرية فقد بلغت حوالي  -
 % من إجمالي التكاليف المتغيرة بعينة الدراسة.2.4

 
شرقية للموسم )د(: هيكل التكاليف اإلنتاجية لمحصول األرز وفقًا لعينة الدراسة بمحافظة ال

 .2018/2019الزراعي 
والتي تملل هيكل التكاليف اإلنتاجية لمحصول  (9باستعراض البيانات الواردة بالجدول رقم )

 يتبين ما يلي: و2018/2019األرز بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي 
جنيتو مقسمة كالتالي:  11856.8 بل  متوسط تكلفة إنتاج الفدان لعينة الدراسة حوالي -

جنيت إيجار  4139ألف جنيت للفدان و وحوالي  7717.8تكاليف متغيرة وتبل  حوالي 
 للفدان.

% من 37.8جنيها للفدان و تعادل بها نحو  4478.4بلغت تكاليف العمل حوالي  -
و  %و عمل بشري 43.6متوسط إجمالي التكاليف المتغيرة. وتوزع تكاليف العمل كالتالي: 

ويتملل في إجراء عمليات التبطينو و والملخو والشتل و ونقل الشت ت . أما العمل اآللي 
%و ويتملل في إجراء عمليات الحرث والتزحيفو والريو والشتل و ونقل 50فيملل نحو 

%و ويتملل في إجراء عملية 6.4الشت ت. أما بالنسبة للعمل الحيواني فيملل نحو 
 التلويط.

جنيها للفدانو تعادل بها نحو  1502.4مالي األسمدة الكيماوية حوالي بلغت تكلفة إج -
% من متوسط إجمالي التكاليف المتغيرةو وتوزع تكاليف األسمدة الكيماوية 12.7

% 10.0% أسمدة فوسفاتية و ونحو 51.5% سماد نيتروجينيو ونحو 38.5كالتالي: 
 بعينة الدراسة.سماد ورقي وذلي من إجمالي تكاليف األسمدة الكيماوية 

% من إجمالي 5.1جنيها للفدانو تعادل بها نحو  600بلغت تكاليف التقاوي حوالي  -
 التكاليف المتغيرة بعينة الدراسة.
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جنيها للفدانو تعادل بها نحو  412بلغت تكلفة إجمالي المبيدات المستمدمة حوالي  -
ت كالتالي: مبيدات % من متوسط إجمالي التكاليف المتغيرةو وتوزع تكاليف المبيدا3.5
% و وذلي من إجمالي تكاليف المبيدات بعينة 59.3% و مبيدات حشا ش 40.7أفات 

 الدراسة.

% 3جنيها للفدانو تعادل بها نحو  350أما بالنسبة للمصروفات النلرية فقد بلغت حوالي  -
 من إجمالي التكاليف المتغيرة بعينة الدراسة.

 

حصول األرز وفقا لمستلزمات اإلنتاج لعينة الدراسة بمحافظة الشرقية ( : تكاليف إنتاج فدان م9جدول رقم )
 .2018/2019للموسم الزراعي 

 التكاليف اإلنتاجية الموارد والمستلزمات
 جنيه/فدان

 األهمية النسبية
من إجمالي التكاليف 

 المتغيرة 

 األهمية النسبية
 من إجمالي المورد

 50.0  2238.9 عمل آلي                
 6.4  287.7 عمل حيواني

 43.6  1951.8 عمل بشري                 
  37.5 4478.4 إجمالي تكلفة العمالة

  5.1 600 تقاوي                                 
  3.2 375 سماد بلدي

 38.5  578.5      نتروجينيسماد 
 51.5  773.9                                      فوسفاتي                سماد 

 10.0  150.0 سماد ورقي
  12.7 1502.4 جملة األسمدة الكيماوية

 59.3  244.5  مبيدات حشا ش
 40.7  167.5 أفاتمبيدات 

  3.5 412 إجمالي المبيدات
  3.0 350 مصروفات عمومية

   7717.8 جملة التكاليف المتغيرة
  34.9 4139 اإليجار

  100 11856.8 التكاليف الكلية
  .2018/2019جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة لمحافظة الدقهلية للموسم الزراعي  :المصدر
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أهم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول األرز الصيفي وفقًا لبيانات عينة سادسا: 
 .2018/2019الدراسة للموسم الزراعي 

(و والتي تشير إلى أهم المؤشرات اإلنتاجية 10)الواردة بالجدول رقم من م ل البيانات 
واالقتصادية لمحصول األرز وفقا لبيانات عينة الدراسة في محافظات كفر الشيخ والدقهلية 

 و يتبين ما يلي:2018/2019لشرقية للموسم الزراعي والغربية وا
طن/  3.8بل  متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول األرز إلجمالي عينة الدراسة حوالي  -

طن للفدانو  4.1للفدانو وقد حققت محافظة الغربية أعلى متوسط إنتاجيةو حث بل  حوالي 
يليها محافظات كل من: الشرقية والدقهلية وكفر الشيخو حيث بل  متوسط اإلنتاجية الفدانية 

طن للفدان على  3.32و 3.73و 4.06لمحصول األرز الصيفي بكل محافظة حوالي 
 .2018/2019موسم الزراعي التواليو وذلي في ال

 4938.6قدر متوسط السعر المزرعي لمحصول األرز إلجمالي عينة الدراسة بحوالي  -
جنيها  5492.3جنيها للطنو وقد بل  أعلى سعر في محافظة الشرقية و حيث بل  حوالي 

للطنو يليها محافظات كل من: كفر الشيخ والغربية والدقهلية و حيث بل  متوسط السعر 
جنيها  4440و 4560و  5261.9ي لمحصول األرز الصيفي بكل منهم حوالي المزرع

 .2018/2019للطن على التواليو وذلي في الموسم الزراعي 
جنيها  19086قدر متوسط اإليراد الفداني لمحصول األرز إلجمالي عينة الدراسة بحوالي  -

جنيها قيمة  329.8جنيها قيمة المحصول الر يسي و وحوالي  18756للفدانو منها حوالي 
الناتج اللانوي.كما حق  متوسط اإليراد الفداني أع   في محافظة الشرقيةو حيث بل  حوالي 

قيمة الناتج  320قيمة الناتج الر يسيو وحوالي  22299جنيها للفدان )حوالي  22619
 18696جنيها للفدان) 19016اللانوي(و يليها محافظة الغربيةو وحققت إيرادا بل  حوالي

جنيها قيمة ناتج لانوي(و لم محافظة كفر الشيخ و حيث  320نيها قيمة ناتج ر يسيو ج
جنيهًا قيمة ناتج ر يسيو وحوالي  17470جنيها للفدان) 17829حققت إيراَدا بل  حوالي 

 16561جنيها للفدان ) 16881جنيها قيمة ناتج لانوي(و وأميرًا محافظة الدقهلية  320
 جنيها قيمة ناتج لانوي(. 320جنيها قيمة ناتج ر يسيو 

و 11941.8و  12521.6يقدر متوسط تكلفة إنتاج الفدان من محصول األرز بحوالي  -
جنيها للفدان و وذلي لمحافظات الغربيةو الشرقيتو كفر الشيخو  10596.5و 11033.9

جنيها  11523 الدقهليت على التواليو وبمتوسط عام إلجمالي عينة الدراسة بل  حوالي
 .نللفدا

 6395.2قدر متوسط صافي العا د الفداني لمحصول األرز إلجمالي عينة الدراسة بحوالي  -
جنيها للفدانو وقد بل  أعلى صافي عا د في محافظة كفر الشيخ و حيث بل  حوالي 
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جنيها للفدانو يليها محافظات كل من: الغربية والدقهلية  والشرقيةو حيث بل   6794.6
و  6284.7و 6494.4لمحصول األرز الصيفي بكل منهم حوالي  متوسط صافي العا د 

جنيها للفدان لكل محافظة على التواليو وذلي في الموسم الزراعي  6007.2
2018/2019. 

 
(: أهم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول لمحصول األرز وفقا لبيانات عينة الدراسة 10جدول رقم )

 .2018/2019ية والغربية والشرقية للموسم الزراعي في محافظات كفر الشيخ والدقهل
اإلنتاجية  المحافظة

 الفدانية
السعر 
 المزرعي

قيمة 
الناتج 
 الرئيسي

قيمة 
الناتج 
 الثانوي 

 إجمالي
 اإليراد 

إجمالي 
 التكلفة

صافي 
 العائد

العائد 
على 
 الجنيه

 جنيه ج/فدان ج/فدان ج/فدان جنيه/فدان جنيه/فدان جنيه/طن طن/فدان 
 0.62 6794.6 11033.9 17829 359 17470 5261.9 3.32 كفر الشيخ
 0.59 6284.7 10596.5 16881 320 16561 4440 3.73 الدقهلية
 0.52 6494.4 12521.6 19016 320 18696 4560 4.1 الغربية
 0.5 6007.2 11941.8 22619 320 22299 5492.3 4.06 الشرقية
 0.55 6395.2 11523 19086 329.8 18756 4938.6 3.8 المتوسط
 :حسبت منجمعت و : المصدر
يانات عينة الدراسة لمحافظات كفر الشيخ و والدقهلية والغربية والشرقية للموسم الزراعي   .1

2018/2019.  
 (9(و )8(و )7(و )6الجداول ) .2
 

محصول األرز لمحاصيل المزروعة بديال عن أهم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لسابعا: 
 .2018/2019الصيفي وفقًا لبيانات عينة الدراسة للموسم الزراعي 

نتاجية (و والتي تشير إلى أهم المؤشرات اإل1الواردة بالجدول رقم )من م ل البيانات 
وفقا لبيانات عينة الدراسة في واالقتصادية للمحاصيل المزوعة بدي  عن محصول األرز و 

 و يتبين ما يلي:2018/2019لشرقية للموسم الزراعي والغربية وامحافظات كفر الشيخ والدقهلية 
 محصول الذرة الشامية: (أ)
بل  متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول الذرة الشامية أع   في محافظة كفر الشيخ حيث  -

أردب  20.91و  23.3و  23.5أردب للفدانو في حين قدر بحوالي  24.5قدر بحوالي 
والغربية والدقهلية على التواليو وذلي في الموسم الزراعي  للفدان في محافظات الشرقية

2018/2019. 
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جنيها لأردب في  480.9بل  متوسط السعر المزرعي لمحصول الذرة الشامية أع   حوالي  -
جنيها لأردب في محافظات:  417.7و 470محافظة كفر الشيخ و في حين قدر بحوالي 

 .2018/2019اليو وذلي في الموسم الزراعي )الشرقية والغربية( والدقهلية على التو 
 12115حققت محافظة الغربية أعلى إيراد لمحصول الذرة الشامية و حيث قدر بحوالي  -

جنيًها للفدان في  10332.4و  10858.6و  11645جنيها للفدان و في حين قدر بحوالي 
لزراعي محافظات الشرقية وكفر الشيخ والدقهلية على التواليو وذلي في الموسم ا

2018/2019. 
بلغت تكاليف إنتاج الفدان من الذرة الشامية أدناها في محافظة الدقهلية و حيث بلغت حوالي  -

جنيها للفدانو في  10243جنيها للفدانو وأع ها في محافظة  الغربية حولي  9023.1
جنيها على   10977و  9307.6حين بلغت في كل من كفر الشيخ والشرقية حوالي 

 .2018/2019و وذلي في الموسم الزراعي الترتيب 
في ضوء ما سب  يتبين أن محافظة الشرقية حققت أعلى صافي عا د  من فدان الذرة  -

جنيها للفدانو يليها كل من محافظات: الغربية و كفر  1991.7الشامية والذي بل  حوالي 
نيها للفدان ج 1309.3و  1551و 1872الشيخ و الدقهلية و بصافي عا د فداني بل  حوالي 

 .2018/2019على التوالي و وذلي في الموسم الزراعي 
قرشًا   15و 17و  18و  21أما بالنسبة لصافي العا د على الجنيت المستلمر فقد بل  حوالي  -

لكل جنيت مستملر في زراعة فدان من الذرة الشامية في محافظات الشرقية والغربية وكفر 
 .2018/2019ي في الموسم الزراعي الشيخ والدقهلية على التوالي و وذل

 
 القطن:)ب( محصول 

بل  متوسط اإلنتاجية الفدانية لمحصول القطن أع   في محافظة كفر الشيخ حيث قدر  -
قنطار للفدان في محافظة الشرقية  8.15قنطار للفدانو في حين قدر بحوالي  8.75بحوالي 

 .2018/2019و وذلي في الموسم الزراعي 
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لمحصول األرز وفقا لبيانات عينة  للمحاصيل البديلة(: أهم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية 11جدول رقم )
 .2018/2019الدراسة في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية للموسم الزراعي 

اإلنتاجية  المحافظة
 الفدانية

السعر 
 المزرعي

قيمة 
الناتج 
 الرئيسي

قيمة 
الناتج 
 الثانوي 

 يإجمال
 اإليراد 

إجمالي 
 التكلفة

صافي 
 العائد

العائد 
على 
 الجنيه

 جنيه ج/فدان ج/فدان ج/فدان جنيه/فدان جنيه/فدان جنيه/طن طن/فدان 
 كفر الشيخأواًل : 

.10092 480.9 20.91 ذرة شامية
7 

765.9 10858.6 9307.6 1551 0.17 

 0.71 9688 13987 23675 300 23375 2800 8.75 قطن
 0.46 4162.5 8962.5 13125 0 13125 27.5 475 لب

 الدقهليةثانيًا : 
 0.15 1309.3 9023.1 10332.4 600 9732.4 417.7 23.3 ذرة شامية
فول 
 الصويا

1.41 5600 7986 826 8722 7609.6 695 0.09 

 الغربيةثالثا : 
 0.18 1872 10243 12115 600 11515 470 24.5 ذرة شامية

 الشرقيةرابعا : 
 0.21 1991.7 10977 11645 430 11045 470 23.5 ذرة شامية
فول 
 الصويا

1.19 6370 7580.3 826 8406.3 7950 456.3 0.06 

 0.73 10458 10427 24705 225 24450 3000 8.15 القطن
 :حسبت منجمعت و : المصدر

  .2018/2019للموسم الزراعي يانات عينة الدراسة لمحافظات كفر الشيخو والدقهليةو والغربيةو والشرقية   .1
جنيها للقنطار في محافظة  3000بل  متوسط السعر المزرعي لمحصول القطن حوالي  -

جنيها للقنطار في محافظة كفر الشيخ و وذلي في  2800الشرقية و في حين قدر بحوالي 
 .2018/2019الموسم الزراعي 

في محافظة  للفدانها جني 24705لمحصول القطن حوالي  اإليراد الفدانيبل  متوسط  -
في محافظة كفر الشيخ و وذلي في  للفدانجنيها  23675الشرقية و في حين قدر بحوالي 

 .2018/2019الموسم الزراعي 
في محافظة الشرقية  للفدانجنيها  10427لمحصول القطن حوالي  تكلفة الفدانبل  متوسط  -

في محافظة كفر الشيخ و وذلي في الموسم  للفدانجنيها  13987و في حين قدر بحوالي 
 .2018/2019الزراعي 
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في ضوء ما سب  يتبين أن محافظة الشرقية حققت أعلى صافي عا د من فدان القطن والذي  -
جنيها للفدانو في حين حققت محافظة كفر الشيخ صافي عا د فداني  10458بل  حوالي 
 .2018/2019في الموسم الزراعي جنيها للفدان على التواليو وذلي  9688بل  حوالي 

قرشًا لكل  0.71و  0.73أما بالنسبة لصافي العا د على الجنيت المستلمر فقد بل  حوالي  -
جنيت مستملر في زراعة فدان من القطن في محافظات الشرقية وكفر الشيخ على التوالي و 

 .2018/2019وذلي في الموسم الزراعي 
 

 :)ج( محصول فول الصويا
حيث قدر  الدقهليةأع   في محافظة  فول الصويااإلنتاجية الفدانية لمحصول بل  متوسط  -

للفدان في محافظة الشرقية و طن  1.19للفدانو في حين قدر بحوالي  طن 1.41بحوالي 
 .2018/2019وذلي في الموسم الزراعي 

في محافظة  للطنجنيها  6370حوالي  فول الصويابل  متوسط السعر المزرعي لمحصول  -
و وذلي في الموسم  الدقهليةفي محافظة  لطنجنيها ل 5600الشرقية و في حين قدر بحوالي 

 .2018/2019الزراعي 
في محافظة  للفدانجنيها  8722حوالي  فول الصويالمحصول  اإليراد الفدانيبل  متوسط  -

وذلي في  الشرقية و في محافظة للفدانجنيها  8406.3و في حين قدر بحوالي  الدقهلية
 .2018/2019الموسم الزراعي 

في محافظة  للفدانجنيها  7950حوالي  فول الصويالمحصول  تكلفة الفدانبل  متوسط  -
و وذلي في  الدقهليتفي محافظة  للفدانجنيها  7609.6الشرقية و في حين قدر بحوالي 

 .2018/2019الموسم الزراعي 
 فول الصوياأعلى صافي عا د من فدان  حققت الدقهليةفي ضوء ما سب  يتبين أن محافظة  -

صافي عا د فداني  الشرقيتجنيها للفدانو في حين حققت محافظة  695والذي بل  حوالي 
 .2018/2019جنيها للفدان على التواليو وذلي في الموسم الزراعي  456.3بل  حوالي 

قرشًا لكل  0.06و  0.09أما بالنسبة لصافي العا د على الجنيت المستلمر فقد بل  حوالي  -
على التوالي  والدقهليةفي محافظات الشرقية  فول الصوياجنيت مستملر في زراعة فدان من 

 .2018/2019و وذلي في الموسم الزراعي 
 
 
 

 :)د( محصول اللب
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( يتبين أن محصول اللب قد زرع كبديل لمحصول 11من م ل البيانات الواردة بالجدول رقم )
وقد بلغت اإلنتاجية الفدانية لهذا المحصول  رعين في محافظة كفر الشيخ فقطواألرز لبعض المزا

جنيتو وعلى ذلي يقدر إجمالي إيراد  27.5و وبل  سعر الكيلو  كلو جرام للفدان 475حوالي 
جنيها  8962.5جنيها للفدانو أما تكاليف إنتاج الفدان فقد بلغت حوالي  13125الفدان حوالي 

جنيهاو وهو ما يقابل  4162.8كون الفدان قد حق  صافي عا د يقدر بحوالي للفدانو وعلى ذلي ي
و وذلي في الموسم الزراعي قرش لكل جنيت  0.46صافي عا د على الجنيت المستلمر يبل  حوالي 

2018/2019. 
 

 .2018/2019مدى استجابة مزارعي العينة لخفض مساحة األرز في الموسم الزراعي ثامنًا: 
يشير الى استجابة مزارعي عينة محافظات الشرقية  (12الواردة بالجدول رقم ) تشير البيانات

تبين ما ي. ومن الجدول 2018/2019والغربية وكفر الشيخ والدقهلية و وذلي في الموسم الزراعي 
 يلي:
 محافظة الشرقية: )أ(:

% من إجمالي مساحة 58.8%و 84.8مللت المساحة المزروعة باألرز نحو  -
و  2017/2018صيفية لعينة الدراسة في الموسمين الزراعيين المحاصيل ال

 على الترتيبو  2018/2019
بلغت المساحة المزروعة بمحصول األرز لعينة الدراسة في محافظة الشرقية للموسم  -

فدان في  49.945فدانو في حين كانت حوالي  34.63حوالي  2018/2019الزراعي 
 الموسم الزراعي الساب .

و 2018/2019فدان في الموسم الزراعي  14.315مساحة األرز نحو  بل  المفض في -
% من المساحة المزروعة باألرز في الموسم الساب  28.7تعادل نحو 

(2017/2018.) 
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كز إجمالي المساحة المزروعة ، والمساحة السابقة والحالية لألرز)بالفدان( وفقا للمرا( : 12جدول رقم )
 2018/2019سم الزراعي بمحافظات عينة الدراسة  للمو 

 إجمالي المحافظة
 المساحة 

مساحة آمر سنة 
 مزروعة باألرز

 مقدار التغير في مساحة مساحة األرز الحالية
 األرز

 (14.315) 34.63 49.945 58.915 أواًل: محافظة الشرقية
 0 3.5 3.5 3.5 الزقازي 
 (6.545) 3.125 6.67 8.66 أبوحماد
 0 3.125 3.125 5.125 أبوكبير
 (0.5) 3.5 4.0 4.0 كفر صقر
 (0.25) 3.5 3.75 3.75 ديرب نجم
 (5.53) 10.42 15.95 18.58 منيا القمم
 (4.49) 7.46 11.95 15.3 ههيا

 (12.12) 34.46 46.58 58.03 ثانيًا: محافظة الغربية
 (10.67) 5 15.67 21.95 زفتى
 (3.45) 16.75 20.2 21.75 طنطا

 2 12.71 10.71 14.33 المحلة الكبر  
 (8.12) 15.71 23.83 0 ثالثا: كفر الشيخ
 (8.12) 12.21 20.33  كفر الشيخ
 0 3.5 3.5  قلين

 (3.5) 43.234 45.234 53.909 رابعًا: محافظة الدقهلية
 0 2.0 2.0 2.0 السنب وين
 0 0.416 0.416 0.416 المنزلة
 0 5.33 5.33 5.33 المنصورة
 0 6.416 6.416 6.416 أجا
 0 2.04 2.04 2.04 بلقاس
 (3.5) 0.0 2.0 6.5 بني عبيد
 0 0.5 0.5 0.5 بيت سويد
 0 0.416 0.416 0.416 تمى االمديد
 0 1.0 1.0 1.0 دكرنس
 0 5.71 5.71 5.71 شربين
 0 0.416 0.416 0.416 طلما

 0 17.95 17.95 22.125 منية النصر
 0 1.04 1.04 1.04 نبرو 

 .2018/2019يانات عينة الدراسة لمحافظات كفر الشيخو والدقهليةو والغربيةو والشرقية للموسم الزراعي : جمعت وحسبت من: المصدر
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 ية:)ب(: محافظة الغرب
% من إجمالي مساحة المحاصيل 59.4%و 80.3مللت المساحة المزروعة باألرز نحو  -

على  2018/2019و 2017/2018الصيفية لعينة الدراسة في الموسمين الزراعيين 
 الترتيب. 

بلغت المساحة المزروعة بمحصول األرز لعينة الدراسة في محافظة الغربية للموسم الزراعي  -
فدان في الموسم  46.58انو في حين كانت حوالي فد 34.63حوالي  2018/2019

 الزراعي الساب .
و تعادل 2018/2019فدان في الموسم الزراعي  12.12بل  المفض في مساحة األرز نحو  -

 (.2017/2018% من المساحة المزروعة باألرز في الموسم الساب  )26.0نحو 
 

 :)ج(: محافظة كفر الشيخ
% من إجمالي مساحة المحاصيل 40.3%و 61.1و مللت المساحة المزروعة باألرز نح -

على  2018/2019و  2017/2018الصيفية لعينة الدراسة في الموسمين الزراعيين 
 الترتيبو 

بلغت المساحة المزروعة بمحصول األرز لعينة الدراسة في محافظة كفر الشيخ للموسم  -
فدان في  23.83فدانو في حين كانت حوالي  15.71حوالي  2018/2019الزراعي 

 الموسم الزراعي الساب .
و تعادل 2018/2019فدان في الموسم الزراعي  8.12بل  المفض في مساحة األرز نحو  -

 (.2017/2018% من المساحة المزروعة باألرز في الموسم الساب  )34.1نحو 
 
 محافظة الدقهلية: )د(:

% من إجمالي مساحة المحاصيل 80.2%و 84.0مللت المساحة المزروعة باألرز نحو  -
على  2018/2019و  2017/2018الصيفية لعينة الدراسة في الموسمين الزراعيين 

 الترتيبو 
بلغت المساحة المزروعة بمحصول األرز لعينة الدراسة في محافظة الدقهلية للموسم الزراعي  -

فدان في الموسم  45.234فدانو في حين كانت حوالي  42.234حوالي  2018/2019
 الزراعي الساب .

و تعادل 2018/2019فدان في الموسم الزراعي  3.5بل  المفض في مساحة األرز نحو  -
 (.2017/2018% من المساحة المزروعة باألرز في الموسم الساب  )7.7نحو 
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عين في عينة الدراسة للموسم أثر خفض المساحة المزروعة باألرز على دخل المزار تاسعا: 
 .2018/2019الزراعي 

( إلى صافي العا د المقارن لمحصول األرز 12تشير البيانت الواردة بالجدول رقم )
ربية غوذلي في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والو وللمحاصيل المزرةعة بديً  لمحصول األرز 

الجدول أمكن تقدير مقدار المفض  . ومن2018/2019والشرقيةو وذلي م ل الموسم الزراعي 
أو الزيادة في دمول المزارعين عن استبدال زراعة فدان واحد من محصول األرز بالمحاصيل 

 البديلة الواردة بالجدول المشار إليت أمام كل محافظةو ومن الجدول يتبين ما يلي:
 محافظة الشرقية:)أ(: 
بزراعة محصول الذرة الشامية بدي  عن % من عينة المزارعين بمحافظة الشرقية 80قام نحو  -

جنيها  1991.7محصول األرزو وقد حق  محصول الذرة الشامية صافي عا د قدر بحوالي 
جنيها للفدانو وعلى ذلي يمكن القول بأن  6007.2للفدانو في حين أن محصول األرز حق  

ها نتيجة جني 4015.5% من مزارعي العينة بمحافظة الشرقية ينمفض دملهم بحوالي 80
 استبدال زراعة فدان من محصول األرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية.

% من عينة المزارعين بمحافظة الشرقية بزراعة محصول فول الصويا بدي  عن 10قام نحو  -
جنيها  456.3محصول األرزو وقد حق  محصول فول الصويا صافي عا د قدر بحوالي 

جنيها للفدانو وعلى ذلي يمكن القول بأن  6007.2رز حق  للفدانو في حين أن محصول األ
جنيها نتيجة  2632.1% من مزارعي العينة بمحافظة الشرقية انمفض دملهم بحوالي 10

 استبدال زراعة فدان من محصول األرز بزراعة فدان من محصول فول الصويا.
طن بدي  عن % من عينة المزارعين بمحافظة الشرقية بزراعة محصول الق10قام نحو  -

جنيها للفدانو  10427محصول األرزو وقد حق  محصول القطن صافي عا د قدر بحوالي 
% 10جنيها للفدانو وعلى ذلي يمكن القول بأن  6007.2في حين أن محصول األرز حق  

جنيها نتيجة  4419.8من مزارعي العينة بمحافظة الشرقية قد حق  دمً  إضافيًا يقدر بحوالي 
 اعة فدان من محصول األرز بزراعة فدان من محصول القطن.استبدال زر 

 )ب(: محافظة الغربية:
( بمحافظة الغربيت بزراعة محصول الذرة الشامية بدي  عن %100قام جميع مزارعي العينة ) -

جنيها  1872محصول األرزو وقد حق  محصول الذرة الشامية صافي عا د قدر بحوالي 
جنيها للفدانو وعلى ذلي يمكن القول بأن  6494.4ز حق  للفدانو في حين أن محصول األر 

جنيها نتيجة استبدال  4622.4جميع مزارعي العينة بمحافظة الغربية ينمفض دملهم بحوالي 
 زراعة فدان من محصول األرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية.
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 )ج(: محافظة كفر الشيخ :
ظة كفر الشيخ بزراعة محصول الذرة الشامية % من عينة المزارعين بمحاف52.4قام نحو  -

 1551بدي  عن محصول األرزو وقد حق  محصول الذرة الشامية صافي عا د قدر بحوالي 
جنيها للفدانو وعلى ذلي يمكن  6794.6جنيها للفدانو في حين أن محصول األرز حق  

 5243.6والي % من مزارعي العينة بمحافظة كفر الشيخ ينمفض دملهم بح52.4القول بأن 
 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول األرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية.

% من عينة المزارعين بمحافظة كفر الشيخ بزراعة محصول القطن بدي  عن 23.8قام نحو  -
جنيها للفدانو في  9688محصول األرزو وقد حق  محصول القطن صافي عا د قدر بحوالي 

% 23.8جنيها للفدانو وعلى ذلي يمكن القول بأن  6794.6محصول األرز حق  حين أن 
جنيها  2893.4من مزارعي العينة بمحافظة كفر الشيخ قد حق  دمً  إضافيًا يقدر بحوالي 

 نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول األرز بزراعة فدان من محصول القطن.
كفر الشيخ بزراعة محصول اللب بدي  عن % من عينة المزارعين بمحافظة 23.8قام نحو  -

جنيها للفدانو  4162.5محصول األرزو وقد حق  محصول اللب صافي عا د قدر بحوالي 
جنيها للفدانو وعلى ذلي يمكن القول بأن  6794.6في حين أن محصول األرز حق  

جنيها  2632.1% من مزارعي العينة بمحافظة كفر الشيخ انمفض دملهم بحوالي 23.8
 تيجة استبدال زراعة فدان من محصول األرز بزراعة فدان من محصول القطن.ن

 )د(: محافظة الدقهلية:
% من عينة المزارعين بمحافظة الدقهلية بزراعة محصول الذرة الشامية بدي  72.5قام نحو  -

 1309.3عن محصول األرزو وقد حق  محصول الذرة الشامية صافي عا د قدر بحوالي 
جنيها للفدانو وعلى ذلي يمكن  6284.7في حين أن محصول األرز حق   جنيها للفدانو
 4975.4% من مزارعي العينة بمحافظة الدقهلية ينمفض دملهم بحوالي 72.5القول بأن 

 جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول األرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية.
فظة الدقهلية بزراعة محصول فول الصويا بدي  % من عينة المزارعين بمحا27.5قام نحو  -

جنيها  695عن محصول األرزو وقد حق  محصول فول الصويا صافي عا د قدر بحوالي 
جنيها للفدانو وعلى ذلي يمكن القول بأن  6284.7للفدانو في حين أن محصول األرز حق  

جنيها  5589.7% من مزارعي العينة بمحافظة الدقهلية قد انمفض دملهم بحوالي 27.5
 نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول األرز بزراعة فدان من محصول القطن.
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(: صافي العائد من محصول األرز ، وصافي عائد المحاصيل البديلة ونسبة المساحة 12جدول رقم )
 .2018/2019المزروعة منها في بعض المحافظات خالل الموسم الزراعي 

 محصول اللب محصول القطن محصول فول الصويا الشاميةمحصول الذرة  األرز 
صافي  المحافظة

 العا د
صافي 
 العا د

نسبة من 
إجمالي 
 المزارعن

صافي 
 العا د

نسبة 
المساحة 
 المزروعة

صافي 
 العا د

نسبة 
المساحة 
 المزروعة

صافي 
 العا د

نسبة 
المساحة 
 المزروعة

 )%( ج/فدان )%( ج/فدان )%( ج/فدان )%( ج/فدان ج/فدان 
 23.8 4162.5 23.8 9688 - - 52.4 1551 6794.6 كفر الشيخ
 - - - - 27.5 695 72.5 1309.3 6284.7 الدقهلية
 - - - -  - 100 1872 6494.4 الغربية
 - - 10 10427 10 456.3 80 1991.7 6007.2 الشرقية

والدقهليةو والغربيةو والشرقية يانات عينة الدراسة لمحافظات كفر الشيخو  :حسبت منجمعت و : المصدر -
 2018/2019الزراعي  للموسم

 
عاشرا: مقارنة صافي العائد على الجنيه المستثمر لمحصول األرز وللمحاصيل البديلة في 

 .2018/2019محافظات الدراسة للموسم الزراعي 
دة بالدراسة لوار ( أن من بين المحاصيل الصيفية ا13يتضم من بيانات الجدول رفم )

و  0.71ي ر بحوالدحيث قو يحق  محصول القطن أعلى صافي عا د على الجنيت المستلمر 
في محافظتي كفر الشيخ والشرقية على الترتيب و وفقا لبيانات  جنيت لكل جنيت مستلمر 0.73

 .2018/2019الموسم الزراعي 
الجنيت المستلمر  صافي عا د علىيأتي في المرتبة الثانية محصول األرز ، حيث حقق 

كفر الشيخ  ات:في محافظ مستلمرلكل جنيت  جنيت 0.5و  0.52و 0.59و 0.62ر بحوالي دق
 .2018/2019الشرقية على الترتيب و وفقا لبيانات الموسم الزراعي الدقهلية والغربية و و 

صافي عا د على الجنيت المستلمر يأتي في المرتبة الثالثة محصول اللب ، حيث حقق 
كفر الشيخ و وفقا لبيانات الموسم  ةفي محافظ مستلمرلكل جنيت  جنيت 0.46والي ر بحدق

 .2018/2019الزراعي 
صافي عا د على الجنيت يأتي في المرتبة الرابعة محصول الذرة الشامية، حيث حقق 

 ات:في محافظ مستلمرلكل جنيت  جنيت 0.21و  0.15و  0.18و  0.17ر بحوالي دالمستلمر ق
و وفقا لبيانات الموسم الزراعي على الترتيبالشرقية الدقهلية والغربية و كفر الشيخ و 

2018/2019. 
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صافي عا د على في حين يأتي في المرتبة المامسة واألميرة محصول فول الصوياو حيث حق  
الدقهلية  ات:في محافظ مستلمرلكل جنيت  جنيت 0.06و  0.09ر بحوالي دالجنيت المستلمر ق

 .2018/2019و وفقا لبيانات الموسم الزراعي الترتيبعلى الشرقية و 
 

(: أهم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول لمحصول األرز وفقا لبيانات عينة الدراسة 13جدول رقم )
 .2018/2019في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية للموسم الزراعي 

محصول الذرة  محصول األرز 
 الشامية

محصول فول 
 الصويا

 محصول اللب محصول القطن

العائد على  المحافظة
 الجنيه

العائد على 
 الجنيه

العائد على 
 الجنيه

العائد على 
 الجنيه

العائد على 
 الجنيه

     جنيه 
 0.46 0.71 - 0.17 0.62 كفر الشيخ
 - - 0.09 0.15 0.59 الدقهلية
 - - - 0.18 0.52 الغربية
 - 0.73 0.06 0.21 0.5 الشرقية

 بالدراسة ) (، ) (المصدر : جدول رقم 
 توصيات الدراسة:

 في ضوء ما توصلت إليت الدراسة من نتا ج ف نها توصي بما يلي:
تقسيط  رامات يقترح و المزارعينعبء على ممالفة زراعة األرز تملل  رامات ألن نظرًا  .1

بصفة استلنا ية نظرا أللر فيروس غرامات هذ  الاألرز على الممالفينو وبحث إمكانية رفع 
 كورونا على المزارع المصري.

عدم استصدار قرار بتمفيض مساحات األرز في األراضي التي ال تصلم إاّل لزراعة األرزو  .2
 مصوصا وأن العا د على المزارع من المحاصيل البديلة أقل بكلير من محصول األرز.

اإلنتاجيففة الفدانيفففة والمقاومفففة لأمفففراضو  العمففل علفففى اسفففتنباج أصففناف جديفففدة تتميفففز بارتففففاع .3
راعتها بدي  لمحصول األرز وفي مقدمتها الذرة الشفامية ز وم المزارع بقوذلي للمحاصيل التي ي

 وفول الصويا.
مفففدة المكفففث ففففى الحقفففل مفففن  مففففضتطفففوير األصفففناف النباتيفففة لمحصفففول األرز التفففي تتميفففز ب .4

 ر .ناحيةو وانمفاض احتياجتها الما ية من ناحية أم
مففن  3م 600اسففتمدام التسففوية بففالليزر قبففل زراعففة األرز و حيففث تففوفر هففذ  الممارسففة حففوالى  .5

 ميا  الر  ال زمة لزراعة فدان األرز من األصناف القديمة.
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 الملخص
 البا ما تتعارض وجهتي نظر الدولة والمزارع بمصوص زراعة محصل األرزو ففي 

الحفاظ على الموارد المحدودة وماصة مورد الميا و ير  الوقت الذي تنظر اليت الدولة إلى ضرورة 
ستصدار إلتلجأ الدولة  المزارع أنت يود تحقي  أعلى ربم من المحاصيل التي يقوم بزراعتهاو لذلي

قرارات من شأنها مفض المساحة المزروعة بمحصول األرزو وهو ما ينعكس على دمل المزارع 
ية أمر  الذي سيقل نظرًا النمفاض كمية الصادرات من من ناحية و وعلى النقد األجنبي من ناح

محصول األرزو بل واستيراد كميات كبيرة من هذا المحصول ومن ناحية أمر  ربما تفقد مصر 
 قدرتها التنافسية لهذا المحصول التصديري الهام إذا ما استمر تمفيض المساحات المزروعة منت.

األلر على دمول المزارعين نتيجة مفض  تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى تقدير حجمو
مساحة األرز واستبدالها بزراعة محاصيل صيفية أمر  بديلة و وذلي في محافظات كفر الشيخ 

 .2018/2019والدقهلية والغربية والشرقية م ل الموسم الزراعي 
خالل الفترة األرز على مستوى الجمهورية  لمحصول واالقتصادية اإلنتاجية أوال: بالنسبة للمؤشرات

(2012-2018.) 
 إتجا  مع الزيادة نحو للفدان الكلى اإليراد إتجت بينما. متقاربة بمعدالت واإلنتاج المساحة تناقص-

 إلى أد  مما الزيادة نحو للفدان الكلية التكاليف إتجهت حين فى و الزيادة نحو للطن المزرعى السعر
 األعوام فى األرز زراعة عن المزارعين بعض عزوفل ذلي يؤد  وقد وللفدان العا د صافى تناقص
 نحو متقاربة بمعدالت اإلسته ي مؤشر إتجا  نفس الفرد نصيب متوسط مؤشر أمذ بينما. المقبلة

تتركز في كل من  واإلنتاج المنزرعة المساحة من% 92 نحو من ايقربا مأتضم كما  .التناقص
 .(2018 -2012م ل متوسط الفترة )وذلي  الدقهليةو كفر الشيخو الشرقيةو البحيرةو الغربية

المنافســـة لـــألرز علـــى مســـتوى ل يصـــامحلل بالنســـبة للمؤشـــرات اإلنتاجيـــة واالقتصـــادية ثانيـــا:
 :الجمهورية

ألف فدانو ومتوسط اإلنتاجية الفدانية حوالي  273.5بل  متوسط المساحة المزروعة حوالي  القطن:-
جمالي اإلنتاج قنطار فدانو و  6.21  1927حوالي المزرعي  رالسعوبل  مليون قنطارو  1.7حوالي ا 

جنيها للفدانو وحق  المحصول  8829.1بل  متوسط التكاليف اإلنتاجية حوالي جنيها للقنطارو و 
 (.2018-2012و وذلي في متوسط الفترة ) 4238.4صافي عا د قدر بحوالي 

ألف فدانو ومتوسط اإلنتاجية الفدانية  273.5بل  متوسط المساحة المزروعة حوالي  :الذرة الشامية-
المزرعي فقد  رو أما السعطنمليون  7.27إجمالي اإلنتاج بحوالي  رفدانو وبذلي قد طن 2.22حوالي 

جنيها للفدانو  6131.9و وقد بل  متوسط التكاليف اإلنتاجية حوالي للطنجنيها  2530بل  حوالي 
 (.2018-2012و وذلي في متوسط الفترة )2430.1المحصول صافي عا د قدر بحوالي وحق  
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ألف فدانو ومتوسط اإلنتاجية الفدانية  29بل  متوسط المساحة المزروعة حوالي  :  فول الصويا -
المزرعي فقد  رو أما السعطن ألف 39.1إجمالي اإلنتاج بحوالي  رفدانو وبذلي قد طن 1.361حوالي 

جنيها للفدانو  4851.3و وقد بل  متوسط التكاليف اإلنتاجية حوالي للطنجنيها  4719 بل  حوالي
 (.2018-2012و وذلي في متوسط الفترة )2328.1وحق  المحصول صافي عا د قدر بحوالي 

 :لمحصول األرز في محافظات عينة الدراسة التكاليف اإلنتاجيةثالثا: هيكل 
 حواليبكفر الشيخ تكلفة إنتاج الفدان من محصول األرز لعينة الدراسة إجمالي بل  متوسط  -

جنيها للفدان في كل من  11856.8و  12522و  10596حوالي جنيت للفدان و و  11034
 .2018/2019وذلي للموسم الزراعي  الشرقية على التواليالغربيةو و و الدقهليةو محافظات 

واالقتصادية لمحصول األرز الصيفي وفقًا لبيانات عينة الدراسة أهم المؤشرات اإلنتاجية رابعًا: 
 .2018/2019للموسم الزراعي 

طن/ للفدان. كما قدر  3.8بل  متوسط اإلنتاجية الفدانية إلجمالي عينة الدراسة حوالي  -
جنيها للطن. أما متوسط اإليراد الفداني قدر  4938.6متوسط السعر المزرعي بحوالي 

جنيها  11523حوالي بيقدر متوسط تكلفة إنتاج الفدان يها للفدانو و جن 19086بحوالي 
جنيها للفدان و وذلي في  6395.2قدر متوسط صافي العا د الفداني بحوالي كما  للفدان.

 .2018/2019الموسم الزراعي 
محصول األرز لمحاصيل المزروعة بديال عن أهم المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لخامسًا: 

 .2018/2019وفقًا لبيانات عينة الدراسة للموسم الزراعي الصيفي 
 24.5و 23.3و 20.91حوالي للذرة الشامية بل  متوسط اإلنتاجية الفدانية  اإلنتاجية الفدانية: -

و أردب للفدان لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي  23.5و 
 قنطار للفدان في محافظتي كفر الشيخ والشرقية 8.15 و8.75وبالنسبة للقطن بل  حوالي 

طن للفدان في محافظتي  1.19و 1.41على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بل  حوالي 
كيلوجرام في محافظة كفر  475الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بل  حوالي 

 .2018/2019للموسم الزراعي الشيخو 
جنيها لأردب  470و  470و  417.7و 480.9حوالي  السعر المزرعيبل  رعي: السعر المز  -

لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي للموسم الزراعي 
في محافظتي كفر جنيها للقنطار  3000و  2800. وبالنسبة للقطن بل  حوالي 2018/2019

جنيها للطن  6370و  5600على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بل  حوالي  الشيخ والشرقية
للكيلوجرام  27.5في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بل  حوالي 

 .2018/2019للموسم الزراعي في محافظة كفر الشيخ و 
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و  9307.6حوالي متوسط إجمالي التكاليف اإلنتاجية بل  : إجمالي التكاليف اإلنتاجية -
لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية جنيها للفدان  10977و 10243و 9023.1

و 13987. وبالنسبة للقطن بل  حوالي 2018/2019والشرقية على التوالي للموسم الزراعي 
التوالي. وبالنسبة لفول الصويا  على في محافظتي كفر الشيخ والشرقيةجنيها للفدان  10427

جنيها للفدان في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما  7950و 7609.6بل  حوالي 
للموسم الزراعي للفدان في محافظة كفر الشيخ و  8962.5بالنسبة للب فقد بل  حوالي 

2018/2019. 
و  1872و 1309.3و  1551يحوالمتوسط صافي العا د الفداني بل  صافي العائد الفداني:  -

لكل من محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية على التوالي جنيها للفدان  1991.7
في محافظتي كفر الشيخ جنيها للفدان  10458و  9688وبالنسبة للقطن بل  حوالي  و

دان في جنيها للف 456.3و  695على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بل  حوالي  والشرقية
للفدان في  4162.5محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب فقد بل  حوالي 

 .2018/2019للموسم الزراعي محافظة كفر الشيخ و 
و 0.15و 0.17 حواليالعا د على الجنيت المستلمر بل   العائد على الجنيه المستثمر : -

محافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية  كل منجنيت لكل جنيت مستلمر في  0.21و 0.18
 جنيت لكل جنيت مستلمر  0.73و  0.71وبالنسبة للقطن بل  حوالي  ووالشرقية على التوالي 

و  0.09على التوالي. وبالنسبة لفول الصويا بل  حوالي  في محافظتي كفر الشيخ والشرقية
جنيت لكل جنيت مستلمر في محافظتي الدقهلية والشرقية على التوالي. أما بالنسبة للب  0.06

للموسم الزراعي جنيت لكل جنيت مستلمر في محافظة كفر الشيخ و  0.46فقد بل  حوالي 
2018/2019. 
ة للخفض مساحة األرز في الموسم الزراعي مدى استجابة مزارعي العينسادسًا: 

2018/2019. 
فدان في الموسم الزراعي  14.315بل  المفض في مساحة األرز في محافظة الشرقية نحو  -

% من المساحة المزروعة باألرز في الموسم الساب . في 28.7و تعادل نحو 2018/2019
و 2018/2019م الزراعي فدان في الموس 12.12بل  المفض في محافظة الغربية نحو حين 

بل  المفض في بينما  % من المساحة المزروعة باألرز في الموسم الساب .26.0تعادل نحو 
و تعادل نحو 2018/2019فدان في الموسم الزراعي  8.12محافظة كفر الشيخ نحو 

أما في في محافظة الدقهلية فقد  % من المساحة المزروعة باألرز في الموسم الساب .34.1
% من 7.7و تعادل نحو 2018/2019فدان في الموسم الزراعي  3.5المفض نحو بل  

 المساحة المزروعة باألرز في الموسم الساب .
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أثر خفض المساحة المزروعة باألرز على دخل المزارعين في عينة الدراسة للموسم سابعًا: 
 .2018/2019الزراعي 

% من 23.8%و 23.8% و 52.4انمفض دمل المزارع نحو )أ( محافظة كفر الشيخ : 
جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من  26321و  2893.4و  5243.6مزارعي العينة بحوالي 

محصول األرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشامية والقطن واللب على التوالي م ل الموسم 
 .2018/2019الزراعي 

ن مزارعي العينة بحوالي % م27.5% و 72.5انمفض دمل نحو )ب( محافظة الدقهلية: 
جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول األرز بزراعة فدان من  5589.7و  4975.4

محصول الذرة الشاميةو ومحصول فول الصويا على التوالي م ل الموسم الزراعي 
2018/2019. 

ا جنيه 4622.4( بحوالي %100انمفض دمل جميع مزارعي العينة ))ج( محافظة الغربية: 
نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول األرز بزراعة فدان من محصول الذرة الشاميةو على 

 .2018/2019التوالي م ل الموسم الزراعي 
% من مزارعي العينة بحوالي 10%و 10%و 80انمفض دمل نحو )د( محافظة الشرقية: 

األرز بزراعة جنيها نتيجة استبدال زراعة فدان من محصول  4419.8و 2632.1و 4015.5
فدان من محصول الذرة الشاميةو وفول الصويا والقطن على التوالي م ل الموسم الزراعي 

2018/2019.  
 في ضوء ما توصلت إليت الدراسة من نتا ج ف نها توصي بما يلي: توصيات الدراسة:

تقسيط  رامات يقترح و المزارعينعبء على ممالفة زراعة األرز تملل  رامات ألن نظرًا  -1
بصفة استلنا ية نظرا أللر غرامات هذ  الاألرز على الممالفينو وبحث إمكانية رفع 

 فيروس كورونا على المزارع المصري.
عدم استصدار قرار بتمفيض مساحات األرز في األراضي التي ال تصلم إاّل لزراعة األرزو  -2

 بكلير من محصول األرز.مصوصا وأن العا د على المزارع من المحاصيل البديلة أقل 
العمففل علففى اسفففتنباج أصففناف جديفففدة تتميففز بارتففففاع اإلنتاجيففة الفدانيفففة والمقاومففة لأمفففراضو  -3

اعتها بدي  لمحصول األرز وفي مقدمتها الذرة الشفامية زر وم المزارع بقوذلي للمحاصيل التي ي
 وفول الصويا.

دة المكفففث ففففى الحقفففل مفففن مففف مففففضتطفففوير األصفففناف النباتيفففة لمحصفففول األرز التفففي تتميفففز ب -4
 ناحيةو وانمفاض احتياجتها الما ية من ناحية أمر .

مففن  3م 600اسففتمدام التسففوية بففالليزر قبففل زراعففة األرز و حيففث تففوفر هففذ  الممارسففة حففوالى  -5
 ميا  الر  ال زمة لزراعة فدان األرز من األصناف القديمة.
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