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 السعرية لمحصول األرز في مصر:اإلنتاجية و السياسات  

مددددن المحاصدددديل التصددددديرية الزراعيددددة الرئيسددددية فددددي  األرز ُيعدددددبددددالرنم مددددن أن محصددددول  
أنه ُيعتبدر مدن المحاصديل األكثدر إسدتهالكا" للميداه، فاإلحتياجدات المائيدة للفددان تتدراوح  مصر، إال

ولي الدولة إهتمام بزراعة األرز، وذلك بإتخاذ عدة )تبعا" لطريقة الزراعة(2 لذا تُ  0مألف  8 :1بين 
– البحيرة – )كفر الشيخ سياسات إنتاجية وسعرية منها تحديد أماكن معينة لزراعتة في محافظات

 حيدددم تدددم إصددددار قدددانون الدددرىالغربيدددة( بهددددف حمايدددة الددددلتا مدددن الدددتمل ،  – الشدددرقية – الدقهليدددة 
 التدددي نيدددر المنددداط  األرز فددديالدددذي يدددنص علدددى حظدددر زراعدددة  4981لسدددنة  40والصدددرف رقدددم 

جنيهددًا وال يزيددد  32تحددددها وزارة المددوارد المائيددة والددري، ومددن يخددالف يدددفع نرامددة بمددا اليقددل عددن 
 3412لزيدددادة مخالفدددات زراعدددة األرز فقدددد تدددم زيدددادة الغرامدددة إلدددى  "جنيه/فددددان2 ونظدددرا 422علدددى 

إرتفعدددت المسددداحة  24993 ومدددع ذلدددك فمندددذ تدددم تحريدددر زراعدددة محصدددول األرز عدددام جنيددده/ فددددان
يرجدع ذلدك بصدفة أساسدية إلدى زيدادة و  0224عدام مليدون فددان  424حوالي المزروعة حتى بلغت 

جنيه/فدددان كمددا زادت كميددة  3234صددافي العائددد مقارنددة بالمحاصدديل األخددرى حيددم بلدد  حددوالي 
؛ ويرجددع ذلددك إلددى إرتفدداع األسدددعار 0224ون طددن عددام مليدد 420حددوالي الصددادرات حيددم بلغددت 

العالميددة ممددا أدى إلددى قيددام بعددض التجددار بتخزيندده وبالتددالي إرتفدداع األسددعار فددي السددو  الداخليددة 
2 ممدددا دفدددع متخدددذي القدددرار إلدددى إجدددراء المزيدددد مدددن السياسدددات اإلنتاجيدددة %32بنسدددبة بلغدددت نحدددو 

 ما يلي:والسعرية والتصديرية للحد من إرتفاع األسعار ك

  بشأن فرض رسم صادر على األرز بكافة أنواعه 494تم إصدار قرار رقم  0228في عام 
بشددأن وقددف تصدددير األرز بكافددة أنواعدده  0228لسددنة  112جنيدده/طن، وقددرار رقددم  322بواقددع 

 2 0229حتى أول أكتوبر 

  الصددادر بشددأن إضددافة مددادة جديدددة الددى القددرار رقددم  421صدددر قددرار رقددم  0228فددي عددام
، حيددم يسدم  للمتعاقدددين علددى توريدد أرز للبطاقددات التموينيدة لحسددا  هيئددة 0228لسدنة  112

السلع التموينيدة بتصددير مدا يعدادل نفدم الكميدة المدوردة ويجدوز لهدم التندازل عدن التصددير ألي 
من الجهات المصدرة2 إال ان هذا القرار خلد  سدوقا لتدراخيص تصددير األرز حيدم أقبدل بعدض 

يصدددروا انتداجهم مددن األرز علددى بيدع تراخيصددهم للمصددرين وهبطددت األسددعار  التجدار الددذين لدم
المحليددة بشدددة نتيجددة ذلددك الن بعددض التجددار عرضددوا األرز فددي المناقصددات الحكوميددة بأسددعار 

 رخيصة لكي يتمكنوا من الحصول على تراخيص تصدير2 

  مده الثالدم قررت الحكومة تمديدد حظدر تصددير األرز، ليددخل الحظدر عا 0244في أكتوبر
 .على التوالي



  أصدددرت الحكومددة قددرارًا بالسددماح بتصدددير األرز بموجدد  تددراخيص تصدددير،  0240أكتددوبر
وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرار من وزيدر الصدناعة والتجدارة الخارجيدة، علدى أن يدتم 

جنيدده/طن عددن الكميددات المصدددره  4222فددرض رسددوم علددى صددادرات األرز المضددرو  بواقددع 
لهددددا تددددراخيص تصدددددير2 بهدددددف تصدددددير الكميددددات الفائضددددة عددددن احتياجددددات السددددو   والصددددادر

 تحقيدد  فديالمحليدة، وبمدا ال يد ثر علدى أسدعار األرز المخصدص للمسدتهلك المصدري، ويسداهم 
 .عائد مجٍز للمزارع

  تصدير األرز بجميع أنواعه، فيما  بوقف446صدر القرار الوزاري رقم  0241وفي سبتمبر
مما أدى إلى قيام بعض التجار بتصدير كميات من األرز المحظور تصدديره األرز، عدا كسر 

صدر قرار بإعادة فدت  بدا  التصددير حتدى انسدطم  0241 وفي أكتوبرعلى أنها كسر أرز2 
دوالر/طن، مدع تسدليم وزارة التمدوين طدن عدن كدل طدن  082، على أن يتم فرض رسوم 0241

 يض2 جنيه /طن األرز األب 0222يتم تصديره بسعر 

  0241تم منع تصدير األرز، أال انه تم إعادة فت  با  التصدير سدبتمبر  0241أنسطم 
مليدون طدن وهدو  1لتصدير مليون طن أرز، خاصة أن إجمالى المحصول فى ذلك الوقت بلد  

 ما يفو  االستهالك المحلى2

  بوقددف تصدددير األرز بكافددة أنواعدده بمددا فددي ذلددك كسددر  626صدددر القددرار رقددم  0246وفددي
األرز، وذلدك لمواجهددة محداوالت ا ثددار السدلبية للقددرار السداب ، ومددع ذلدك إرتفددع سدعر المسددتهلك 

ويرجدددع ذلدددك بصدددفة أساسدددية إلدددى نقدددص المعدددروض فدددي السدددو   ،جنيددده/ كجدددم421إلدددى حدددوالي 
)الهنددد وتايالنددد وهددي  ألرز فددى أكبددر ثددالم دول مصدددرة لددهالعددالمي بسددب  انخفدداض مخددزون ا

مليون طن، ويرجع ذلدك إلدى موجدة  49لتصل إلى  0246فى نهاية عام  %32وفيتنام( بنحو 
مدددن تجددددارة األرز  %62الددددول الدددثالم بنحددددو  أسددديا وتسدددداهمالجفددداف التدددي تعرضددددت لهدددا دول 

التجدار بتخزينده باإلضدافة إلدى  مليون طن، وكذلك قيام بعدض 13يقار  حجمها  الذيالعالمية 
إرتفدداع معدددل التهريدد  للخددارج لتحقيدد  هددامف ربدد  مرتفددع فددي ظددل إرتفدداع أسددعار الدددوالر فددي 

 السو  المحلي2

  رفضت وزارة الري والموارد المائية التنازل عن نرامات األرز الموسم  0244وفي عام
ة ال تسم  بزراعات األرز فى نير الماضى بإعتبارها تبديًدا للمياه، حيم إن االحتياجات المائي

مليون فدان موزعة على النحو التالي  42246المساحات التى حددتها الدولة والمقررة بحوالي 
ألف فدان،  041248ألف فدان، كفر الشيخ  42ألف فدان، الغربية  4412948)البحيرة 

فدان، ألف  4462124ألف فدان، الشرقية  142446ألف فدان، دمياط  322قهلية دال
 ألف فدان(2  32ألف فدان، بورسعيد  32102اإلسماعيلية 



  المسموح  محصول األرزأصناف تحديد صدرت وزارة الزراعة قرار ب 0248وفي عام
، سخا 448، جيزة 444أصناف من األرز، شملت أصناف جيزه  4 وهي، بزراعتها هذا العام

ل على تحمُ ُقدرتها 2 نظرا" ل4، هجين مصري 424، سخا 426، سخا 421، سخا 424
كما حظر القرار أصناف األرز  .الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة األمراض

، جيزة 446، جيزة 441، جيزة 440، جيزة 444المحظور زراعتها في مصر، أصناف جيزة 
 .421 ا، سخ423 ا، سخ420، وأصناف سخا 480، جيزة 449

  تحديد مساحات األرز ب 0248قرار عام  وزارة الزراعةبالتعاون مع  وزارة الريكما أصدرت
فدان فى محافظات  ألفا 40120مهورية والمقدرة بحوالى المنزرعة لهذا العام على مستوى الج

ألف  1226ألف فدان، الغربية  42624موزعة على النحو التالي )البحيرة  بالوجه البحرى
ألف فدان،  10ألف فدان، دمياط  48026قهلية دألف فدان، ال 48928فدان، كفر الشيخ 

، ألف فدان 32ألف فدان، بورسعيد  0421ألف فدان، اإلسماعيلية  40429الشرقية 
 .(، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلىألف فدان 0اإلسكندرية 

  ُعلى فت  با  استيراد األرز، وفقا لعدد من  موافقة الحكومة، 0248يوليو  8 في علنأ
فى األرز المستورد من الخارج، أهمها أن يكون  الشروط والضوابط التى وضعتها وزارة الزراعة

لألرز المصرى فى الشكل واللون والجودة، وأال يحتوى على ميكروبات تضر بالزراعة  "شبيها
 .المصرية

 والخاص بزراعة  0249لسنة  61ر الوزاري رقم أصدرت وزارة الموارد المائية والري القرا
األرز لهذا العام )الموسم الجديد(، والذي حدد المساحات المقررة لزراعة األرز والمقدرة بزمام 

 -بعدد تسع محافظات بمنطقة بالدلتا وهي اإلسكندريةفدان  ألفا 40120إجمالي يقدر بنحو 
بورسعيد وموزعة  -اإلسماعيلية -دمياط -ةالغربي -كفر الشيخ -الشرقية -الدقهلية -البحيرة

 ."على نالبية مراكز تلك المحافظات

  بشأن تنظيم 0202لسنة  41رقم أصدرت وزارة الموارد المائية والري القرار الوزاري ،
 9رخص بزراعة األرز في ونص القرار على أن ي 0202مساحات زراعة األرز خالل صيف 

اإلسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفرالشيخ، الغربية، دمياط، »محافظات هي 
وكلف القرار أجهزة وزارة الزراعة  فدان 022ألفا  401بإجمالي « اإلسماعيلية، بورسعيد

ت واستصالح األراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزا على الجمعيا
واألحواض الزراعية، وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة وفقا لمحددات القرار 

رسالها إلى اإلدارات العامة للري المعنية وهندساتها  .الوزاري وا 



 بشأن 0202/ 40/ 08بتاريخ  0202لسنة  021والري رقم  وزارة الموارد المائية قرار ،
في المحافظات الموضحة بالكشوف، حيم تبل  المساحة  0204لعام  زراعة األرز رخصت

 .فدان ألف 40120المصرح بها 
 
 

https://www.masrawy.com/news/Tag/41834/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/102857/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2#bodykeywords


 األهمية اإلقتصادية لمحصول األرز في مصر: .5

 
ذاتي ويتبقى فائض للتصدير  األرز محصول الحبو  الوحيد الذي يحق  إكتفاء محصول ُيعتبر
كما تبين من الجدول رقم  يسهم إسهاما" بارزا" في تكوين الناتج الزراعي المصري2 جعلهمما 

من المتوسط للقيمة اإلجمالية  % .306تمثل نحو  محصول األرزمتوسط (، أن نسبة قيمة 0)
ر جنيه، وتمثل نحو مليا 33.0.3 حوالي ( البال 0.02 – .0.0لإلنتاج الزراعي خالل الفترة )

مليار جنيه خالل  0230.3 حواليمن المتوسط للقيمة اإلجمالية لإلنتاج النباتي والبال   %.620
 من المتوسط للقيمة اإلجمالية للمحاصيل الحقلية والبال  %.0.20نفم الفترة، وتمثل نحو 

 مليار جنيه2 003030 حوالي

 
محصول األرز من اإلنتاج الزراعي والنباتي (: متوسط األهمية النسبية لقيمة 2جدول رقم )

 (2202-2202والحقلي خالل الفترة )

القيمة اإلجمالية  لبيانا
 لإلنتاج الزراعي

القيمة اإلجمالية 
 لإلنتاج النباتي

القيمة اإلجمالية 
للمحاصيل 
 الحقلية

القيمة اإلجمالية 
 لمحصول األرز

 بالمليار جنية بالمليار جنية بالمليار جنية بالمليار جنية
 12.09 123.32 194.05 350.05 متوسط القيمة

 3.60 35.23 55.44 100 القيمة اإلجمالية لإلنتاج الزراعي %

 6.40 63.55 100   القيمة اإلجمالية لإلنتاج النباتي %

 10.10 100     القيمة اإلجمالية للمحاصيل الحقلية %

 الددددخلنشدددرة وزارة الزراعدددة واستصدددالح األراضدددي، قطددداع الشدددئون االقتصدددادية، : جمعدددت وحسدددبت مدددن: المصددددر
 مختلفة2  ، أعداد الزراعى



 إنتاج األرز المصرى على مستوى الجمهورية : .6
 

 003 اقدره وبزيادة  0.02 ألف فدان عام  03.0 الشعير حوالياألرز بلغت مساحة  -
 %0602تُقدر بنحو  نقصبنسبة ، 0.02 بالمقارنه بعام  %3002 زيادةألف فدان بنسبة 
 2...0بالمقارنه بعام 

 

 

 
 

 

وبنسبة  /فدانطن 3260  0.02عام  طن 3223بلغت اإلنتاجية الفدانية لألرز نحو  -
كما بلغت نسبة  ،طن/فدان(  3060)  0.02بالمقارنه بعام  %300 تُقدر بنحو زيادة

 طن للفدان(  3020) ...0بالمقارنه بعام  %03.نحو  النقص
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2019-2000تطور انتاجية األرز خالل الفترة 



نتاج محصول  مساحة( : 3جدول ) نتاجية وا    الجمهوريةمستوى  على األرزوا 
 ( 0202-0222خالل الفترة ) 

 

 السنوات
 اإلنتاج ارز شعير اإلنتاجية المساحة

 الرقم القياسى ألف طن الرقم القياسى طن/فدان الرقم القياسى ألف فدان

2000 1570 100 3.82 100 5997 100 

2001 1341 85 3.9 102 5228 87 

2002 1548 99 3.94 103 6098 102 

2003 1509 96 4.09 107 6170 103 

2004 1527 97 4.13 108 6308 105 

2005 1460 93 4.2 110 6130 102 

2006 1593 101 4.23 111 6738 112 

2007 1673 107 4.01 105 6708 112 

2008 1770 113 4.09 107 7238 121 

2009 1369 87 4.03 105 5518 92 

2010 1093 70 3.96 104 4327 72 

2011 1409 90 4.02 105 5664 94 

2012 1472 94 4.01 105 5903 98 

2013 1419 90 4.03 105 5719 95 

2014 1364 87 4 105 5461 91 

2015 1216 77 3.96 104 4818 80 

2016 1458 93 4.03 104 5877 98 

2017 1307 83 3.79 105 4958 83 

2018 859 55 3.64 99 3122 52 

2019 1304 97 3.83 100 4798 80 

  5697  3.94  1447 المتوسط

ستصالح األراضى،  قطاع الشئون اإلقتصادية ،  المصدر : جمعت وحسبت من وزارة الزراعة وا 
2مختلفة، أعداد اإلدارة العامة لإلحصاءات الزراعية ، اد الزراعي اإلدارة المركزية لإلقتص  



مليون طن  4798 الكلى من األرز الشعير ليصل لنحو اإلنتاج زيادةفي المساحة إلى  الزيادة تأد
مقارنة بعام    %3305تُقدر بنحو   زيادةمليون طن بنسبة  3000بالمقارنه بنحو 0.02عام 

و بنحإلى نقص اإلنتاج الكلى من األرز الشعير أدى نقص المساحة واإلنتاجية  إال أن ،0.02
بالمقارنه  % .0، كما بلغت نسبة النقص نحو  ...0مقارنة بعام 0.02ألف طن عام  0022
  2 ...0بعام 

 

 

 

  



 اإلنتاج على مستوى المحافظات : .7
 -المساحة: .1.0

( إلددددى أن متوسددددط مسدددداحة األرز خددددالل الفتددددرة 0تشددددير البيانددددات الددددواردة بالجدددددول رقددددم ) 
نحددددو   البحدددرىمحافظدددات الوجددده  مثدددلت ،مليدددون فددددان  0203( بلغدددت حدددوالي 0.00-0.02)

 2 من إجمالي متوسط مساحة األرز بالجمهورية 2226%

فددى خمسددة محافظددات رئيسددية وهددى   يددتم زراعددة األرز بصددفة أساسددية فددى الوجددة البحددرى
، الشددددرقية ، البحيددددرة ، الغربيددددة حيددددم بلغددددت المسدددداحة ، كفددددر الشدددديخ علددددى الترتيدددد  الدقهليددددة 

مدددددن إجمدددددالى المسددددداحة المنزرعددددده علدددددى مسدددددتوى  %2000بهدددددذه المحافظدددددات نحدددددو  المنزرعددددده
( يلدديهم فددى الترتيدد  0.02-0.00مليددون فدددان كمتوسددط للفتددرة ) 0203الجمهوريددة البددال  نحددو 
 2 %.026محافظة دمياط بنسبة 

غدت وتعتبر الفيوم المحافظة الرئيسية فى مصر الوسطى المنتجه لألرز بنسدبة مسداحة بل 
بالمقارندددده باإلجمددددالى، تليهددددا محافظددددة بنددددي سددددويف بنسددددبة مسدددداحة بلغددددت نحددددو  %0250نحددددو 
 بالمقارنه باإلجمالى2 0233%

 
 

 
 
 



 مساحة األرز على مستوى المحافظات ( : 4جدول )
 ( 0202-0204خالل الفترة ) 

 

 ألف فدان

 المتوسط 0202 0202 2017 2016 2015 2014 المحافظة
األهمية 
 النسبية

% 

 29.6 365.6 368.8 228.6 392.0 414.4 380.7 408.9 الدقهليددددددة

 20.4 251.9 265.9 190.5 258.3 271.7 249.0 276.1 كفر الشدديخ

 19.9 245.7 277.7 187.1 276.7 266.6 221.1 244.9 الشددرقية

 13.2 163.0 192.1 116.4 164.1 166.3 162.6 176.7 البحددددددديرة

 8.9 110.0 99.6 60.1 119.6 127.9 108.5 144.5 الغربيددددددددة

 4.6 56.8 52.6 47.1 57.0 61.4 58.7 64.1 دميددددددددداط

 1.7 20.4 22.5 18.2 20.4 21.1 21.0 19.5 بور سدعيد

 0.7 9.1 7.0 1.9 9.2 11.1 9.1 16.5 القليوبيدة

 0.4 4.8 6.0 4.7 4.8 4.7 3.7 4.8 اإلسماعيلية

 0.1 1.8 1.1 1.1 1.5 3.7 0.2 3.1 الوادى الجديد

 0.1 1.7 3.6 0.5 1.4 2.7 0.4 1.8 الفيدددوم

 0.1 1.3 2.7 0.2 1.4 1.6 0.7 1.4 بنى سدويف

 0.1 1.2 3.2 2.5 0.4 0.1 0.3 0.9 األسكندرية

 0.0 0.2 0.6   0.3 0.0 0.0 0.2 النوباريددة

 0.0 0.1     0.0 0.0 0.0 0.4 المنوفيددة

 99.9 1231.9 1301.9 857.6 1305 1350 1216 1361 إجمالى داخل الوادى

 0.1 2.0 1.7 1.1 1.8 3.7 0.2 3.2 إجمالى خارج الوادى

 99.6 1228.8 1295.6 856.9 1303 1345 1215 1357 جملة الوجه البحرى

 0.4 3.0 6.2 0.7 2.7 4.3 1.1 3.2 جملة مصر الوسطى

 100 1233.7 1304 859 1307 1353 1216 1364 اإلجمدالى

ستصالح األراضى جمعت وحسبت من:  لمصدرا اإلدارة المركزية  ،قطاع الشئون اإلقتصادية  ، وزارة الزراعة وا 
 2، أعداد مختلفةاإلدارة العامة لإلحصاءات الزراعية اد الزراعي ، لإلقتص

 



 -:اإلنتاج .1.0

إلى أن إجمدالي إنتداج األرز بالجمهوريدة بلد  نحدو ( 3الواردة بالجدول رقم )تشير البيانات 
أي  ألددف طددن 663  بحددوالي 0.00عددام  بانخفدداض عددن مثيلتدده 0.02ألددف طددن عددام  0522
 2%00003نحو 

مددن متوسددط إجمددالي إنتدداج الجهوريددة  %2206محافظددات الوجدده البحددري تمثددل نحددو  تمثددل
 2(0.02-0.00متوسط للفترة )خالل  مليون طن 0053البال  نحو 

المراتد  األولدى فدي الدقهلية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، البحيرة ، الغربيدة محافظات  وتحتل
ألف طن  0.0، 663، 220، 223، 03.2إنتاج األرز حيم بل  إنتاج هذه المحافظات نحو 

علدددى الترتيددد  مدددن متوسدددط إجمدددالي  %203، %00، %0202، %0.02، %3002تمثدددل نحدددو 
من متوسط إنتاج   %20حافظات الخمم السابقة مجتمعه نحو هذا وتمثل المإنتاج الجهورية، 

األرز علدى مسددتوى الجمهوريددة2 وتعتبددر الفيددوم المحافظددة الرئيسددية فددى مصددر الوسددطى المنتجدده 
 2(3بالمقارنه باإلجمالى، كما يتبين من جدول رقم ) %00.لألرز بنسبة بلغت نحو 

 

 
 

 
 
 
 



 األرز على مستوى المحافظات  انتاج( : 5جدول )
 ( 0202-0204خالل الفترة ) 

 الف طن

 المتوسط 0202 0202 2017 2016 2015 2014 المحافظة
األهمية 
 النسبية

 31.8 1509.3 1401.0 832.5 1631.4 1733.7 1686.3 1771.1 الدقهليددددددة

 20.9 993.1 1060.0 760.1 1026.4 1069.7 953.6 1088.6 كفر الشدديخ

 18.8 891.8 963.7 632.6 902.7 1051.1 869.0 931.9 الشددرقية

 14.0 662.9 963.7 420.0 626.0 629.4 622.6 715.5 البحددددددديرة

 8.5 404.4 348.2 222.8 451.9 461.4 378.7 563.4 الغربيددددددددة

 4.0 190.5 176.8 162.3 194.6 206.5 181.4 221.3 دميددددددددداط

 1.4 67.9 74.1 54.7 60.7 73.8 73.6 70.2 سدعيدبور 

 0.7 32.0 21.7 5.9 31.9 38.8 33.8 59.6 القليوبيدة

 0.3 16.1 21.4 16.0 15.2 16.3 13.2 14.2 اإلسماعيلية

 0.1 5.6 4.3 3.3 5.1 11.2 0.5 9.3 الوادى الجديد

 0.1 5.9 12.4 1.5 4.3 9.5 1.4 6.1 الفيدددوم

 0.1 5.2 10.9 0.8 5.3 6.5 2.8 4.9 بنى سدويف

 0.1 2.7 1.2 9.2 1.2 0.4 0.9 3.2 األسكندرية

 0.0 0.6 1.6  0.9 0.0 0.0 0.4 النوباريددة

 0.0 0.3 0.1  0.1 0.0 0.2 1.1 المنوفيددة

 99.9 4738.0 4792.4 3118.5 4952 5297 4817 5451 إجمالى داخل الوادى

 0.1 6.1 6.0 3.3 6.0 11.2 0.5 9.7 إجمالى خارج الوادى

 99.6 4726.9 4769.0 3116.3 4942 5281 4813 5440 جملة الوجه البحرى

 0.4 11.0 23.3 2.3 9.6 16.0 4.2 10.9 جملة مصر الوسطى

 100.0 4744.2 4798.3 3121.9 4958 5308 4818 5461 اإلجمدالى

ستصالح األراضى،  قطاع الشئون اإلقتصادية ،  المصدر : جمعت وحسبت من وزارة الزراعة وا 
2، أعداد مختلفةاإلدارة العامة لإلحصاءات الزراعية اد الزراعي ، اإلدارة المركزية لإلقتص  

 

 

 



 اإلنتاجية: .1.3

علدددى مسدددتوى إنتاجيدددة فددددان محصدددول األرز ( 6البياندددات الدددواردة بالجددددول رقدددم ) توضددد  
والتدي  0.00بانخفداض عدن مثيلتهدا عدام  0.02طن عام  3262نحو حيم بلغت  المحافظات

 طن2 ..00بلغت إنتاجية فدان األرز نحو 

بنسددبة  0.02عددام  3262إنتاجيددة األرز فددي محافظددات الوجدده البحددري نحددو  وبلدد  متوسددط
خدالل  23223 وقدد بلغدت اإلنتاجيدة حدوالي 0.00عدن مثيلتهدا عدام  %2002نقص تقددر بنحدو 

حافظددات مإنتاجيددة الفدددان ب بلغددتالبحددري، حيددم  ( فددي محافظددات الوجدده0.02-0.00الفتددرة )
، 3052، 3263، 3020، 02.2حددددوالي  الدقهليددددة ، كفددددر الشدددديخ ، البحيددددرة ، الشددددرقية ، الغربيددددة

 على الترتي 2 3066

وقددد إحتلددت إنتاجيددة األرز فددي محافظددة بنددي سددويف المرتبدده الثالثددة يددم بلغددت اإلنتاجيددة 
 (0.022-0.00خالل متوسط الفترة ) 3226حوالي 
 

 



 األرز على مستوى المحافظات  انتاجية( : 1جدول )
 ( 0202-0204خالل الفترة ) 

 طن/فدان

 0202 0202 2017 2016 2015 2014 المحافظة
  الفرق

عن متوسط 
 الجمهورية

 المتوسط

 3.80 62.0 4.09 3.80 4.16 4.18 4.43 4.33 الدقهليددددددة

 3.99 6200 3.94 3.99 3.97 3.94 3.83 3.94 كفر الشدديخ

 3.47 62.6- 3.63 3.47 3.90 4.00 4.20 3.50 بنى سدويف

 3.59 6260- 3.78 3.59 3.82 3.78 3.83 4.05 البحددددددديرة

 3.50 6200- 3.66 3.50 3.26 3.94 3.93 3.81 الشددرقية

 3.36 6240- 3.35 3.36 3.78 3.61 3.49 3.90 الغربيددددددددة

 3.30 .620- 3.31 3.30 3.48 3.50 3.72 3.61 القليوبيدة

 3.76 3.11 المنوفيددة
 

3.52 3.10 3.41 -624. 3.10 

 3.53 6240- 3.35 3.53 3.06 3.50 3.60 3.60 األسكندرية

 3.82 6200- 3.12 3.82 2.97 3.50 3.50 3.60 بور سدعيد

 3.49 6240- 3.35 3.49 3.10 3.51 3.50 3.33 الفيدددوم

 4.10 6260 3.86 4.10 3.41 3.37 3.09 3.45 دميددددددددداط

 0.37 6209- 2.94 0.37 3.14 3.50 3.60 2.92 اإلسماعيلية

 2.94 0209- 2.65 2.94 3.50 3.00 3.00 3.00 الوادى الجديد

 2.48 النوباريددة
  

2.89 3.52 3.14 -6206 3.52 

إجمالى داخل 
 3.68 6266 3.83 3.68 3.79 3.93 3.96 4.01 الوادى

إجمالى خارج 
 3.53 6200- 3.07 3.53 3.39 3.00 3.00 2.98 الوادى

جملة الوجه 
 3.68 6266 3.83 3.68 3.79 3.93 3.96 4.01 البحرى

جملة مصر 
 3.75 62.4- 3.59 3.75 3.49 3.70 4.57 3.40 الوسطى

 3.68   3.83 3.68 3.79 3.92 3.96 4.00 اإلجمدالى

ستصالح األراضى،  قطاع الشئون اإلقتصادية ،  المصدر : جمعت وحسبت من وزارة الزراعة وا 
2، أعداد مختلفةاإلدارة العامة لإلحصاءات الزراعية اد الزراعي ، اإلدارة المركزية لإلقتص  



 تكاليف إنتاج فدان األرز: .8
( الى أن التكاليف الكليدة لفددان األرز زادت مدن حدوالي 7تشير البيانات االحصائية بالجدول رقم )

بنسدبة زيدادة بلغدت نحدو  0249جنيه فدي عدام  42486إلى حوالي  0242جنيه في عام  1280
 2 0242بالمقارنة بعام  41926%

إلددى حددوالي  0242جنيدده فددي عددام  0309أمددا بالنسددبة للتكدداليف المتغيددرة فقددد زادت مددن حددوالي  
، وترجع الزيادة 0242عن مثيلتها في عام  %02324بزيادة قدرها  0249جنيه في عام  4240

عناصدر اإلنتداج، حيدم كاندت أكبدر زيدادة فدي  الكبيرة في تكاليف اإلنتداج إلدى زيدادة تكداليف جميدع
جنيدده فددي عددام  401تكدداليف الفدددان هددي تكلفددة أجددور العمالددة البشددرية والتددي ارتفعددت مددن حددوالي 

المبيدات ، ثم تلتها تكلفة %09824قدرها  بنسبة 0249في عام جنيه  0804إلى حوالي  0242
 0249جنيدده فددي عددام  320إلددى حددوالي  0242جنيدده فددي عددام  441حيددم ارتفعددت مددن حددوالي 

وبدددذلك يتبدددين أن أجدددور العمدددال أكثدددر العوامدددل تدددأثيرا" فدددى تكلفدددة العمدددل  %46026قددددرها  بنسدددبة
 المزرعي2 

مدن إجمدالى  %629جنيه للفدان بنسبة تمثل نحو  09423كما بل  متوسط تكلفة التقاوي حوالي  
 2(0249-0242التكاليف المتغيرة خالل الفترة )

 نحددو والكيمدداوي بلغددتالسددماد البلدددي العمالددة البشددرية والخدمددة األليددة و  أمددا نسددبة تكلفددة كددل مددن  
فتددرة مددن إجمددالى التكدداليف المتغيددرة علددى الترتيدد  خددالل  4424%، 023%، 0124%، 1421%

 أكثر العوامل تأثيرا" فى تكلفة مستلزمات اإلنتاج2 العمالة البشرية، وبذلك يتبين أن لدراسةا

كما تبدين أن نسدبة تكلفدة كدل مدن إعدداد األرض للزراعدة، التقداوى والزراعدة، الدرى، السدماد وخدمدة  
، %820الزراعدددة، مقاومدددة ا فدددات، الحصددداد، ونقدددل المحصدددول، المصددداريف األخدددرى بلغدددت نحدددو

من إجمالى التكاليف  829% ،121%، 4328%، 428، 129%، 4823%، 4823%، 4129%
 (02492-0242خالل نفم الفترة )كمتوسط المتغيرة على الترتي  



  لبنود التكاليف "وفقا األرزإنتاج فدان محصول  لتكاليفاألهمية النسبية ( : 7جدول )
 (2202-2202خالل الفترة )

 (جنية/فدان)

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البنود

 التكاليف موزعــة علــى العمليــات  الزراعيـــة

تحضير األرض 
 للزراعة

211 223 249 306 339 375 396 452 530 503 

التقـاوى 
 والزراعــة

356 408 525 541 581 603 643 789 1154 910 

 1493 1541 960 698 673 630 587 539 458 411 الــرى

 1467 1392 1108 715 618 591 570 564 517 469 السـماد

 383 331 331 184 182 181 179 146 114 114 خدمـة محصــول

 507 628 474 310 274 239 219 206 192 184 مقاومـة اآلفـــات

 864 1039 821 679 516 505 486 447 374 306 الحصـاد أو الجنــى

 678 531 298 195 148 133 135 111 89 77 نقــل المحصــول

 681 715 523 382 339 287 272 261 214 201 مصـاريف أخــرى

جملة التكاليف 
 بدون إيجار

2329 2589 3048 3295 3486 3728 4202 5756 7861 7486 

 التكاليف موزعة إلى مسـتلزمات إنتـاج

 2821 3532 2583 1765 1508 1537 1361 1218 941 725 عمــالة بشــرية

 28 36 12 28 47 44 49 خدمـــة حيـوانية
 

0  

 1688 1723 1248 1032 951 817 867 770 668 684 خدمـــة آليـــة

 649 526 301 268 256 226 220 186 183 158 ثمــن تقـــاوى

 181 292 244 79 46 50 36 37 35 10 ثمـن سـماد بلدى

 788 774 622 468 422 410 407 403 387 387 ثمـن سماد كيماوى

 302 299 235 180 170 147 104 126 117 115 ثمــن مبيـــدات

 643 715 523 382 339 287 272 261 214 201 مصـاريف أخــرى

جملة التكاليف 
 بدون إيجار

2329 2589 3048 3295 3486 3728 4202 5756 7861 7072 

 2700 2614 2603 2603 2081 1979 1910 1900 1834 1753 اإليجــار

المجموع الكلي 

 للتكاليف
4082 4423 4948 5205 5465 5809 6805 8359 10475 10186 

ستصالح األراضى،  قطاع الشئون اإلقتصادية ، اإلدارة المركزية  المصدر : جمعت وحسبت من وزارة الزراعة وا 
2مختلفة، أعداد اإلدارة العامة لإلحصاءات الزراعية اد الزراعي ، لإلقتص  

  



 

 
  



لفدان االرز    تطور األسعار المزرعية وأربحية الجنيه المستثمر .11
 :في مصر

 المختلفدددة2 وهنددداكالموجددده الرئيسدددي للمدددوارد بدددين االسدددتخدامات  المزرعيدددة تعتبدددر األسدددعار  
 ثابتة2 عالقة طردية بين الكمية المعروضة من السلعة وسعرها بشرط بقاء العوامل األخرى 

( أن األسددددعار المزرعيددددة لددددألرز أخددددذت اتجاهددددًا 8)رقددددم جدددددول البيانددددات الددددواردة بال وضدددد ت 
جنيهددا  4838 حددواليحيددم ارتفددع سددعر طددن األرز مددن  ،(0249-0242فتددرة )المتزايددداً خددالل 

 2%9326وبنسبة زيادة تقدر بنحو  0249جنيهًا عام  3556 حواليإلى  0242عام 
 0242عددام  3132، 1280كمددا تبددين زيددادة كددل مددن التكدداليف وصددافي العائددد مددن نحددو  

، %137.1علددددى الترتيدددد  بنسددددبة زيددددادة بلغددددت نحددددو  0249عددددام  3759، 9678إلددددى حددددوالي 
 على الترتي 2 9.6%

يحصددل عليدده  الددذيالعائددد الفدددانى  صددافيبقسددمة الُمسددتثمر فددي الموسددم، لجنيدده احسددا  أربحيددة وب
أربحيدة  نقدص( إلدى 28 ويشدير الجددول رقدم )المنتج من المحصول على التكاليف اإلنتاجية للفددان

عددام  0.39إلددى نحددو  0242عددام  2281الجنيدده المسددتثمر فددي الموسددم لمحصددول األرز مددن نحددو 
التكددداليف ذلدددك إلدددى أن نسدددبة الزيدددادة فدددي  ويرجدددع ، %53.8بلغدددت نحدددو  انخفددداض بنسدددبة 0249

 2صافي العائد الفدانيمن نسبة الزيادة في  أكبرلمحصول األرز 

الُمسدددتثمر فدددي لجنيدده ابقسددمة أربحيدددة الُمسدددتثمر فددي الشدددهر، لجنيدده اتدددم حسددا  أربحيدددة كمددا  
 نقدص( إلدى 8الموسم على مدة مكم المحصول في التربة2 تشير البيانات الدواردة بالجددول رقدم )

 2202إلى نحو  0242عام  2208محصول األرز من نحو الُمستثمر في الشهر للجنيه اأربحية 
 02492عام 

 
 

 

 
 

  



 لمحصول األرز أربحية الجنيه الُمستثمراألسعار المزرعية و  (: تطور8جدول رقم )
 (2202-2202خالل الفترة )

 (طنجنية/)

 السنوات
السعر 
 المزرعي

 التكاليف
صافي 
 العائد

أربحية الجنية 
 المستثمر في الموسم

الجنية المستثمر  أربحية
 في الشهر

0202 1837 4082 3430 0.84 0.28 

0200 2008 4423 3917 0.89 0.30 

0200 2067 4948 3620 0.73 0.24 

0203 2110 5205 3581 0.69 0.23 

0204 2130 5465 3364 0.62 0.21 

0205 2136 5809 2948 0.51 0.17 

0201 2268 6805 2391 0.35 0.12 

0202 3500 8359 5221 0.62 0.21 

0202 3552 10475 2758 0.26 0.09 

0202 3556 9678 3759 0.39 0.13 

 0.20 0.59 3499 6525 2516 المتوسط

ستصالح األراضى،  قطاع الشئون اإلقتصادية ، اإلدارة المركزية  المصدر : جمعت وحسبت من وزارة الزراعة وا 
2، أعداد مختلفةاإلدارة العامة لإلحصاءات الزراعية اد الزراعي ، لإلقتص  
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 الميزان الغذائي لمحصول األرز: .11
تطور اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لإلستهالك ونسبة  التقريريتناول هذا الجزء من   

( كما 0249-0244لمحصول األرز المصري خالل الفترة )والفجوة الغذائية  اإلكتفاء الذاتي
 (:9موض  بالجدول رقم )هو 
 0244ألف طن عام  1332إنتاج األرز من حوالي  نقصتبين من الجدول   اإلنتاج :  

بنسبة و ألف طن  4026بل  حوالي  نقصبمقدار  0249ألف طن عام  3401إلى حوالي 
 2 0244بالمقارنة بعام  %0429تناقص تمثل نحو 

إلى  0244عام  (أقصى قيمة لهاوهي )ألف طن  91 من حوالي زادت:  وارداتالكمية  
تمثل  زيادةألف طن بنسبة  880بل  حوالي  زيادةبمقدار  0249ألف طن عام  946حوالي 
 2 بصفة أساسية اإلنتاج نقص إلىيرجع ذلك ، 0244بالمقارنة بعام  % 93820نحو 

المتاح  نقص( الى أن 2تشير البيانات االحصائية بالجدول رقم ):  المتاح لإلستهالك
في عام  ألف طن ..00إلى حوالي  0.00في عام  ألف طن 0352من حوالي  لالستهالك

 0.002بالمقارنة بعام  %600بلغت نحو نقص بنسبة  0.02
ألف  0003المتبقي لغذاء اإلنسان من حوالي  نقصكما اتض  :  لمتبقي لغذاء اإلنسانا 

ألف  063بل  حوالي  نقصبمقدار  0.02ألف طن عام  3552إلى حوالي  0.00طن عام 
 2 0.00بالمقارنة بعام  %00طن بنسبة تمثل نحو 

 



 اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لإلستهالك لمحصول األرز المصري (: تطور 2جدول رقم )
 (3102-3100خالل الفترة )

 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة البيان

لف
 )أ
ض

عرو
الم

 
ن(
ط

 

 3124 4961 5309 4818 5467 5724 5911 5675 4330 اإلنتاج

 976 510 35 53 32 37 33 24 94 اتالوارد

 0 0 292 49 173 59 512 153 42 اتالصادر 

 0 4 0 10 0 0 0 3 3 فرق المخزون

المتاح 
 لالستهالك

4379 5549 5432 5702 5326 4832 5636 5467 4100 

طن(
ف 

 )أل
ات

دام
ستخ

اال
 

 - - - - - غذاء الحيوان
 

0 0 0 

 78 81 86 74 82 90 73 89 46 التقاوي

 - - - 3 2 الصناعة
 

0 0 0 

 244 167 178 153 169 114 109 111 88 الفاقد

المتبقي لغذاء 
 االنسان

4243 5346 5250 5498 5075 4605 5372 5219 3778 

 70 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 67 68.5 معدل الإلستخراج

 2645 3575 3680 3154 3476 3766 3596 3582 2906 الغذاء الصافي

نصيب الفرد في السنة 
 )كجم(

36.1 43.4 42.5 43.4 39.1 34.7 38.7 36.8 26.7 

: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة والمتاح لالستهالك من المصدر
 السلع الزراعية، أعداد مختلفة2

  

 

 



 

 
 

 نسبة اإلكتف اء الذاتي والفجوة الغذائية لمحصول األرز .13
نسبة  تذبذ  (،42من البيانات الواردة بالجدول رقم ) نسبة اإلكتفاء الذاتي تبينوبدراسة   

حوالي حيم بلغت حدها األدنى (، 0.02-0.00خالل الفترة )لألرز  اإلكتفاء الذاتي
من المتوسط  %0500بنسبة إنخفاض ُتمثل نحو  0.02وهي أدنى قيمة لها عام  76.20%

بنسبة زيادة ُتمثل  0.03عام  %0.202، بينما بل  حدها األقصى حوالي %97البال  حوالي 
 من متوسط نسبة اإلكتفاء الذاتي لألرز خالل فترة الدراسة2 %0.02نحو 

الفجوة الغذائية بين تذبذ  يوض  الجدول للفجوة الغذائية )العجز / الفائض( أما بالنسبة    
ألف طن  976حيم بل  العجز حوالي  (،0.02-0.00لألرز خالل الفترة ) العجز والفائض

الفجوة  من متوسط %2500بنسبة زيادة ُتمثل نحو  الحد األقصى للفائضوهو  0.02عام 
 2 خالل فترة الدراسة الغذائية لالرز
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المتاح لالستهالك



 
 
 

 : تطور نسبة اإلكتفاء الذاتي والفجوة الغذائية لمحصول األرز المصري (01)جدول رقم 
 (3102-3100خالل الفترة )

 الفجوة الغذائية )ألف طن( نسبة اإلكتفاء الذاتي )%( السنة

2011 98.88 -49.00 

2012 102.27 126.00 

2013 108.82 479.00 

2014 100.39 22.00 

2015 102.65 141.00 

2016 99.71 -14.00 

2017 94.20 -327.00 

2018 90.74 -506.00 

2019 76.20 -976.00 

 122.67- 97.09 المتوسط

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشرة السنوية لحركة اإلنتاج والتجارة جمعت وحسبت من : المصدر
 الزراعية، أعداد مختلفة2والمتاح لالستهالك من السلع 

  



 صادرات مصر من األرز .12

 :كمية الصادرات .00.0

( أن إجمددالي كميددة صددادرات مصددر مددن األرز بلغددت  11يتبددين مددن البيانددات الددواردة بالجدددول ) 
 انخفدداض ، وبنسددبة 0202طددن عددام  10حددوالي  تبينمددا بلغدد 0241طددن عددام  171966حددوالي 

 (02022-0241طن خالل الفترة ) 55314، بمتوسط بل  نحو %422تقدر بنحو 
 :سعر الصادرات .00.3

( أن متوسدددط سدددعر تصددددير األرز المصدددري بلددد  حدددده 44جددددول )ليتبدددين مدددن البياندددات الدددواردة با
، 0202جنيدده/طن عددام  6243بينمددا بلدد  حددوالي  0241جنيدده/طن عددام  3429األقصددى حددوالي 

-0241)جنيدده/طن خددالل الفتددرة  5168، بمتوسددط بلدد  نحددو %82.1وبنسددبة زيددادة تقدددر بنحددو 
02022) 

 :قيمة الصادرات .00.2

 0241جنيه عام  ألف 589611بل  إجمالي قيمة صادرات مصر من األرز حده األقصى حوالي 
، بمتوسددط بلدد  %100.0تقدددر بنحددو  نقددص، وبنسددبة 0202جنيدده عددام  ألددف 62بينمددا بلدد  حددوالي 

2 (44كمددا هددو موضدد  بالجدددول رقددم ) (02022-0241) جنيدده خددالل الفتددرة ألددف 209122نحددو 
فتددددرة حظددددر التصدددددير  إلددددىقيمددددة صددددادرات مصددددر مددددن األرز  انخفدددداضا هددددو جدددددير بالددددذكر مددددوم

 وانخفاض كمية الصادرات2
 

 (3131-3102(: تطور صادرات األرز في مصر خالل الفترة )00جدول )
 

 السنوات
 قيمة سعر كمية

 ألف جنيه() جنيه/طن() )طن (

2015 171966 3429 589611 

2016 49138 5006 245972 

2019 140.54 5993 842 

2020 10 6243 62 

 209122 5168 55314 المتوسط
 : الموقع االلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصاء، قاعدة بيانات التجارة الخارجية المصدر       

 



 لصادرات األرز:  الجغرافي  لتوزيع ا .1111
( حوالي .0.0 – 0.03في متوسط الفترة ) األرزالمصرية من  الصادراتقيمة بل  إجمالي 

حوالي  السعوديةالصادرات المصرية من األرز من بلجيكا، قيمة ، وبلغت جنيه مليون 23603
على الصادرات  قيمة من إجمالي %0006، %0000تمثل نحو طن  ألف 2602، 201.5
من  %3305أي أن إجمالي نسبة مساهمة صادرات األرز من الدولتين بلغت نحو  الترتي 
وتأتي بعد ذلك صادرات مصر من األرز لكل 2 الصادرات المصرية من األرزقيمة إجمالي 

، %603، %506، %0.06تمثل نحو  ليبيا، سوريا، ليبيا، لبنان، هولندا، السودان، إنجلترامن 
في ادرات مصر من األرز على الترتي  صقيمة إجمالي  من 002%، 300%، 302%

 (0.022-0.00متوسط الفترة )
 خاللالتوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من األرز (: 03جدول رقم )

 (2202-2202متوسط الفترة ) 

 الدول
 الكمية

 )طن (

 القيمة

ألف )
 جنيه(

)%( 

 24.1 201478 76548 بلجيكا

 11.6 96854 14524 المملكة العربية السعودية

 10.6 88655 29825 المملكة المتحدة

 7.9 66033 12575 الجمهورية العربية السورية

 6.3 52348 9364 الجمهورية اللبنانية

 5.8 48655 16654 هولندا

 5.2 43715 10754 الجمهورية السودانية

 4.9 40583 6477 الجماهيرية الليبية الشعبية الديمقراطية

 76.3 638320 176718 المجموع

 23.7 198168 - اخرى

 100 836488 - العالم

 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة -موقع شبكة مركز المعلوماتجمعت وحسبت من : المصدر

  واإلحصاء



  

 :األوضاع العالمية لمحصول األرز .11

 

 المساحة العالمية لمحصول األرز: 40242
( أن المساحة العالمية لمحصول األرز ارتفعت من حوالي  41تشير بيانات الجدول ) 

  مليون هكتار عام 162.4إلى حوالي   2004/05مليون هكتار عام  151.4
عن المساحة  % 423مليون هكتار يمثل حوالي  44مقدار زيادة بل  نحو ب 2020/21

 0221/21المسجلة عام 
 اإلنتاجية العالمية لمحصول األرز: .03.3

إلى 2004/05  طن/ هكتار عام 329ارتفعت االنتاجية العالمية لمحصول األرز من 
طن/هكتار   2242زيادة بل  نحو بمقدار 2020/21    هكتار عام طن/  4.6لي  حوا

ويرجع ذلك للتقدم ، 2004/05عام  المسجلة االنتاجيةعن  % 4429يمثل حوالي 
 األنتاجية2 التكنولوجي واستنباط اصناف جديدة عالية 

 اإلنتاج العالمي لألرز : .03.2
مليون طن عام   596.8تشير بيانات اإلنتاج العالمي لألرز الى ارتفاعه من حوالي

زيادة بل  نحو دار بمق 2020/21   ممليون طن عا 752.8حوالي  الى  2004/05
 2004/052عن ذلك اإلنتاج عام  %0624مليون طن يمثل حوالي  416
 لمحصول األرز:الصادرات العالمية  .03.2

 401.1إرتفاع الصادرات العالمية لمحصول األرز من  (46) يتبين من بيانات جدول
زيادة بمقدار 2020/21   مليون طن عام 504.4 إلى حوالي 2004/05 مليون طن عام

  2004/052 عن الصادرات عام %0128مليون طن يمثل حوالي  42323بل  نحو 
 لألرز : إستهالك األعالف .03.2

مليون طن عام  28.9لألرز الى ارتفاعه من حوالي  إستهالك األعالفتشير بيانات 
 4420زيادة بل  نحو  بمقدار2020/21   عام مليون طن 46.1 إلى حوالي 0221/21

 2004/052عام  إستهالك األعالفعن ذلك  %1921مليون طن يمثل حوالي 



واالستهالك العالمي لمحصول مساحة وانتاج وانتاجية والصادرات (: 02جدول رقم )
 (2020/21  -2004/05  ) الفترة  األرز خالل

 السنوات
إستهالك  الصادرات اإلنتاج اإلنتاجية المساحة

 األعالف
اإلستهالك 
 المخزون المحلي

مليون 
 هكتار

طن 
 متري/هكتار

 مليون طن متر

  2004/05 151.4 3.9 596.8 401.1 28.9 408.8 74 

  2005/06 154.2 4 622.6 418.1 29.1 415.8 76.4 

  2006/07 154.5 4 625.4 420.3 31.8 421.3 75.4 

  2007/08 154.9 4.2 644.9 434.3 29.6 428.4 81.4 

  2008/09 158.6 4.2 670.5 450.4 29.4 437.6 94.2 

  2009/10 155.9 4.2 656.8 441 31.8 438.6 96.6 

  2010/11 158.5 4.3 674.1 451.6 36.5 446.3 101.9 

  2011/12 160.2 4.4 700.5 469.6 40 459.7 111.8 

  2012/13 160 4.4 710.2 476.1 39.5 464.8 123 

  2013/14 162.9 4.4 717.9 481.2 44.5 476.4 127.9 

  2014/15 162.4 4.4 720 482.7 43 475.2 135.5 

  2015/16 160.5 4.4 711.5 477.1 40.5 469.9 142.7 

  2016/17 163.5 4.5 734.1 491.8 48.4 483.8 150.7 

  2017/18 162.9 4.5 737.8 494.4 48 481 164 

  2018/19 162.5 4.6 742.2 497.3 43.6 484.6 176.7 

  2019/20 160.7 4.6 742.9 497.7 44.9 496.3 178.1 

  2020/21 162.4 4.6 752.8 504.4 46.1 504.7 177.8 

 122.8 458.4 38.6 464.1 691.8 4.3 159.2 المتوسط

www.USDA.org: Source 

 

http://www.usda.org/


 لألرز : اإلستهالك العالمي .03.2
مليون طن عام   408.8لألرز الى ارتفاعه من حوالي  اإلستهالك العالميتشير بيانات 

نحو  زيادة بل  بمقدار2020/21   طن عاممليون  504.7حوالي  الى  2004/05
 2004/052عام  اإلستهالكعن ذلك  %0321مليون طن يمثل حوالي  0129
 لألرز : المخزون العالمي .03.2

مليون طن عام  74لألرز الى ارتفاعه من حوالي  المخزون العالميتشير بيانات 
زيادة بل  نحو  بمقدار2020/21    طن عاممليون  177.8حوالي  الى  2004/05

 2004/052عام  المخزونعن ذلك  %41223مليون طن يمثل حوالي  42328



 المنتجة لمحصول األرز على مستوى العالم:  الدولأهم   .1318
لمحصددول األرز بلغدددت   العدددالمي اإلنتدداج( أن متوسدددط كميددة 03يتبددين مددن بياندددات الجدددول رقددم )

 الترتيدد فددي خمددم دول هددي علددى مددن تلددك الكميددة  %.572يتركددز نحددو مليددون طددن  .36حددوالي 
كمدا ( 2019/20 - 2016/17)خدالل الفتدرة وذلدك الهند، أندونيسا، بنجالديف، فيتندام( )الصين، 

مليدون  27.4، 34.5، 35.7، 114.5، 148.0مدن كدل مدنهم حدوالي  المنتجدةالكميدة  متوسدط بل 
إجمددددالي الكميددددة  %5.5، %7.0، %7.2، %23.1، %29.9ي طددددن علددددى الترتيدددد  تمثددددل حددددوال

 2على المستوى العالمي المنتجة

 العالم (: أهم الدول المنتجة لمحصول األرز على مستوى02جدول رقم )
 (2019/20 - 2016/17)خالل الفترة 

 ألف طن
 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 الدول

 35850 34909 32650 34578 بنجالديش

 7602 7140 8204 8383 البرازيل

 12700 13200 13200 12650 بورما

 5740 5742 5554 5256 كولومبيا

 146730 148490 148873 147766 الصين

 4300 2800 4300 4800 مصر

 118870 116480 112760 109698 الهند

 34700 34200 37000 36858 اندونيسيا

 7611 7657 7787 7929 اليابان

 3696 3736 3431 3483 نيبال

 5040 4538 4470 4536 نيجيريا

 7200 7300 7500 6849 باكستان

 11927 11732 12235 11686 الفلبين

 17655 20340 20577 19200 تايالند

 27100 27344 27657 27400 فيتنام

 45111 44627 42512 43561 دول أخرى

 491832 490235 488710 484633 المجموع

 5877 7107 5659 7117 الواليات المتحدة

 497709 497342 494369 491750 العالم

Source: www.USDA.org 

 

http://www.usda.org/


 الدول المستهلكة لمحصول األرز على مستوى العالم:  أهم .1312
لمحصدول األرز بلغدت   العدالمي اإلسدتهالك( أن متوسدط كميدة 06يتبين من بيانات الجدول رقم )

 دول هدي علدى الترتيد  فدي خمدممدن تلدك الكميدة  %.069يتركدز نحدومليون طدن  421.4حوالي 
، كمدا (2019/20 - 2016/17)خالل الفترة وذلك بنجالديف، فيتنام( )الصين، الهند، أندونيسا، 

مليدون  0003، 3303، 3605، 2202، 00300مدن كدل مدنهم حدوالي  المستهلكةالكمية  متوسط بل 
إجمددددالي الكميددددة  %000، %503، %503، %0.03، %0200ي طددددن علددددى الترتيدددد  تمثددددل حددددوال

مليددون طددن  003، بينمددا قُدددر متوسددط إسددتهالك مصددر بحددوالي علددى المسددتوى العددالمي المسددتهلكة
خددددددالل الفتددددددرة   علددددددى المسددددددتوى العددددددالمي المسددددددتهلكةالكميددددددة مددددددن إجمددددددالي  %02.يمثددددددل نحددددددو 

(0.03/0.00-02/0.02)2 

 العالم (: أهم الدول المستهلكة لمحصول األرز على مستوى02جدول رقم )
 (2019/20 - 2016/17)خالل الفترة 

 ألف طن
 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 الدول

 040.06 04.9.6 04.069 040000 الصين

 060904 99006 90009 90000 الهند

 00666 00066 00666 00066 اندونيسيا

 00066 00466 00.66 00666 بنجالديش

 0.06. 0.66. 0066. 666.. فيتنام

 04066 04066 00.06 0.966 الفلبين

 0.066 00066 00666 0.666 تايالند

 06006 06.06 06.66 06666 بورما

 0006 0466 0066 0006 اليابان

 0466 0006 0006 0006 البرازيل

 0006 0066 0006 0066 نيجيريا

 4490 4000 4060 4600 نيبال

 4066 4.66 4.66 4066 مصر

 4006 4066 4.66 4666 كولومبيا

 4606 0066 0066 0066 االوروبياالتحاد 

 .0600 09000 00000 00.90 دول أخرى

 .49004 .40660 400090 409060 المجموع

 4000 4000 4.99 4.06 الواليات المتحدة

 4900.0 404000 .40699 400000 العالم

Source: www.USDA.org 

 

http://www.usda.org/


 لمحصول األرز على مستوى العالم:أهم الدول الُمصدرة   .13111
لمحصدول األرز بلغدت   ةالعالميد الصدادرات( أن متوسدط كميدة 05يتبين من بيانات الجددول رقدم )

 فدي خمدم دول هدي علدى الترتيد مدن تلدك الكميدة  %74.5يتركدز نحدو مليون طدن  46.2حوالي 
 ، كمدا بلد (2019/20 - 2016/17)خدالل الفتدرة وذلدك )الهند، تايالند، فيتنام، باكسدتان، بورمدا( 

مليدددون طدددن علدددى  2.8، 4.0، 6.5، 9.0، 12.2مدددن كدددل مدددنهم حدددوالي  الُمصددددرةالكميدددة  متوسدددط
 الُمصدددددرةإجمددددالي الكميددددة  %6.0، %8.7، %14.0، %19.5، %26.4ي الترتيدددد  تمثددددل حددددوال

 2على المستوى العالمي

 
 العالم (: أهم الدول الُمصدرة لمحصول األرز على مستوى02جدول رقم )

 (2019/20 - 2016/17) خالل الفترة
 ألف طن

 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 الدول

 14560 9813 11791 12573 الهند

 5706 7562 11213 11615 تايالند

 6167 6581 6590 6488 فيتنام

 3900 4550 3913 3647 باكستان

 2300 2700 2750 3350 بورما

 2265 2720 2059 1173 الصين

 1350 1350 1300 1150 كولومبيا

 1240 954 1245 594 البرازيل

 960 809 802 982 اورجواي 

 803 689 653 538 برجواي

 520 496 414 455 غينيا

 335 388 375 391 االرجنتين

 319 294 308 372 االتحاد االوروبي

 225 202 213 280 تركيا

 42 134 262 187 استراليا

 1384 1258 1306 1215 دول أخرى

 42076 40500 45194 45010 المجموع

 2865 3138 2776 3349 الواليات المتحدة

 44941 43638 47970 48359 العالم

Source: www.USDA.org 

http://www.usda.org/


 

 الملخص :

  ،بالرنم من أن محصول األرز ُيعد من المحاصيل التصديرية الزراعية الرئيسية في مصر
إال أنه ُيعتبر من المحاصيل األكثر إستهالكا" للمياه، فاإلحتياجات المائية للفدان تتراوح بين 

عدة  ولي الدولة إهتمام بزراعة األرز، وذلك بإتخاذ)تبعا" لطريقة الزراعة(2 لذا تُ  0ألف م 8: 1
لسنة  41رقم أصدرت وزارة الموارد المائية والري القرار الوزاري  0سياسات إنتاجية وسعرية

رخص ونص القرار على أن ي 0202، بشأن تنظيم مساحات زراعة األرز خالل صيف 0202
اإلسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفرالشيخ، »محافظات هي  9بزراعة األرز في 

وكلف القرار أجهزة  فدان 022ألفا  401بإجمالي « ، اإلسماعيلية، بورسعيدالغربية، دمياط
وزارة الزراعة واستصالح األراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزا على 
الجمعيات واألحواض الزراعية، وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة وفقا لمحددات 

رسالها رة وزا قراركما تم اصدار  .إلى اإلدارات العامة للري المعنية وهندساتها القرار الوزاري وا 
زراعة  رخصت، بشأن 0202/ 40/ 08بتاريخ  0202لسنة  021والري رقم  الموارد المائية

بالكشوف، حيم تبل  المساحة المصرح بها في المحافظات الموضحة  0204لعام  األرز
نتاج األرز على مستوى الجمهورية  .فدان 401022 نتاجية وا  يتضمن التقرير مساحة وا 

والمحافظات، وأهم األصناف المزروعة، وتكاليف إنتاج الفدان، والسعر المزرعي،  وأربحية 
، باإلضافة إلى الموقف  المزارع، وصادرات األرز، والميزان الغذائي ومعدل االكتفاء الذاتي

 العالمي لمحصول األرز2
 وتتلخص أهم النتائج فيما يلي:

  مدددن المتوسدددط  %.0.20، %.600، %.306نحدددونسدددبة قيمدددة متوسدددط محصدددول األرز تمثدددل
المتوسدط للقيمدة  ،المتوسط للقيمة اإلجمالية لإلنتداج النبداتي  ،للقيمة اإلجمالية لإلنتاج الزراعي 

 2(0.02 – .0.0خالل الفترة )على الترتي   اإلجمالية للمحاصيل الحقلية

  بنحدددو  اإلنتددداج الكلدددى نسدددبةإلدددى ممدددا أدى إلدددى  %030 نحدددومسددداحة األرز  زيدددادةنسدددبة بلغدددت
 0.022بالمقارنه بعام  0.02عام  2.05%

  رئيسددية وهددى علددى يددتم زراعددة األرز بصددفة أساسددية فددى الوجددة البحددرى  فددى خمسددة محافظددات
الترتي  الدقهلية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، البحيرة ، الغربية حيم بلغت المساحة المنزرعه بهذه 

مددن إجمددالى المسدداحة المنزرعدده علددى مسددتوى الجمهوريددة البددال  نحددو  %2000المحافظددات نحددو 
نسددبة ( يلدديهم فددى الترتيدد  محافظددة دميدداط ب0.02-0.00مليددون فدددان كمتوسددط للفتددرة ) 0003
026.% 2 

https://www.masrawy.com/news/Tag/41834/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/41834/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/102857/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/102857/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2#bodykeywords


  مدن متوسددط إجمددالي إنتدداج الجهوريددة البددال   %2206تمثدل محافظددات الوجدده البحددري تمثددل نحددو
 2(0.02-0.00متوسط للفترة ) مليون طن 0053نحو 

 إلدددى حددددوالي  0242عدددام  3132، 1280كدددل مدددن التكددداليف وصدددافي العائددددد مدددن نحدددو  زيدددادة
علددى  %9.6، %137.1علددى الترتيدد  بنسددبة زيددادة بلغددت نحددو  0249عددام  3759، 9678
 الترتي 2

 إلددى  0242عددام  2281أربحيددة الجنيدده المسددتثمر فددي الموسددم لمحصددول األرز مددن نحددو  نقددص
الُمستثمر فدي لجنيه اأربحية  نقص، %53.8بلغت نحو  انخفاض بنسبة 0249عام  0.39نحو 

 02492عام  2202إلى نحو  0242عام  2208الشهر لمحصول األرز من نحو 
 ألدف  ..00إلدى حدوالي  0.00فدي عدام  ألدف طدن 0352مدن حدوالي  نقص المتاح لالستهالك

 0.002بالمقارنة بعام  %600بنسبة بلغت نحو  0.02في عام  طن
  ألدف طدن  946إلدى حدوالي  0244ألدف طدن وهدي أقصدى قيمدة لهدا عدام  91 من حدواليزادت

 % 93820تمثدددل نحددددو  زيدددادةألدددف طدددن بنسدددبة  880بلددد  حدددوالي  زيدددادةبمقددددار  0249عدددام 
 اإلنتاج2  نقص إلىوقد يرجع ذلك ، 0244بالمقارنة بعام 

  وهدي أدندى قيمدة  %76.20حدوالي حيم بلغت حدها األدندى لألرز  نسبة اإلكتفاء الذاتي تذبذ
، بينمددا %97مددن المتوسددط البددال  حددوالي  %0500بنسددبة إنخفدداض ُتمثددل نحددو  0.02لهددا عددام 

مدن متوسدط  %0.02بنسدبة زيدادة ُتمثدل نحدو  0.03عدام  %0.202بل  حدها األقصى حوالي 
 (0.022-0.00خالل الفترة )نسبة اإلكتفاء الذاتي لألرز 

  ألدف طدن عدام  976تذبذ  الفجوة الغذائية بين العجز والفائض لألرز، حيم بل  العجز حوالي
من متوسدط الفجدوة الغذائيدة  %2500ة ُتمثل نحو وهو الحد األقصى للفائض بنسبة زياد 0.02

 (0.022-0.00لالرز خالل الفترة )

  2020/21عام  %0624، %423األرز بنحوالعالمي لمحصول واإلنتاج المساحة زيادة نسبة 
 2004/052اإلنتاج المسجلة عام ، و المساحة عن

 مليون طن يمثل حوالي  0.303الصادرات العالمية لمحصول األرز بمقدار بل  نحو  زيادة
 2004/052الصادرات عام عن   2020/21عام  0322%

 عام  %0303مليون طن يمثل حوالي  0302لألرز بمقدار بل  نحو  اإلستهالك العالمي زيادة
 2004/052عام  اإلستهالكذلك عن   2020/21

 عام  %00.03مليون طن يمثل حوالي  0.302نحو لألرز بمقدار بل   المخزون العالمي زيادة
 2004/052عام  المخزونذلك عن   2020/21
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