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 مــديـقـت
 

معهد حبوث االقتصاد الزراعي مت تكوين جمموعات علمية إلعداد بعض إدارة بتكليف من جملس 

الدراسات االقتصادية اهلامة التي تشغل فكر متخذي القرار، وفى ضوء ذلك مت تكليف الباحثني 

والتصور املوقف احلايل بإعداد دراسة عن " حبوث التحليل االقتصادي للسلع الزراعيةيف قسم 

 ".للقطن املصرياملستقبلي 

                                                          استتتمرارية إلاتتدارات معهد حبوث االقتصتتاد الزراعي بصتت ة دورية حي            التقارير          وتعترب هذه 

ستقبلي ألهم 1990             بدأت منذ عام  صور امل                                                                ، والتي كانت تتمثل يف دوريات عن املوقف احلايل والت

                                        مثل: القطن والقمح واألرز والذرة الشتتامية،                        وعنااتتر اإلنتاا الرسيستتية                   احملااتتيل االستتجاتي ية 

       باملوقف   2007                       ن ت هذه الدوريات يف عام  ؤ                        واألمسدة الكيماوية، ثم استتتت          والربتقال       لبطاطس   وا

                              والستتكر والقطن والبطاطس واألمسدة         الشتتامية                                          احلايل والتصتتور املستتتقبلي للقمح واألرز والذرة 

  .                                            وال ول البلدي والعدس والشعري والزيوت النباتية                                  الكيماوية واللحوم احلمراء واأللبان

، ويتحقق اهلدف املرجو من إادارها يف خدمة ةن يتم إادار هذه الدوريات بص ة مستمرونتمىن أ

 متخذي القرار وخمططي السياسات االقتصادية يف جمال اإلنتاا والتسويق والت ارة اخلارجية.

 

 أ.د./ وائل أمحد عزت العبد 
 رئيس قسم

 حبوث التحليل االقتصادي للسلع الزراعية
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 املوجز 
على مستوى الجمهورية والمحافظات، القطن يتضمن هذا التقرير البيانات التفصيلية والرسومات البيانية عن مساحة وإنتاجية وإنتاج 

وصادرات للقطن سوق العالمي الللقطن و اندالفالمزروعة وتكاليف إنتاج الفدان والسعر المزرعي وأربحية القطن وأهم أصناف 

 .المصري لقطنا

 التقرير في النقاط التالية:ويمكن إيجاز 

إنتاجية زادت ، كما 2018عام في ألف فدان  336 حوالي إلى 2017عام في ألف فدان  217حوالي مساحة القطن من زادت  -

من االقطان إنتاج زاد إجمالي ، وبالتالي 2018عام في طن  1.255إلى نحو  2017عام في طن  1.191نحو  فدان القطن من

 370أن تبلغ مساحة القطن 2019ويتوقع في عام  .2018 ألف طن عام 422إلى حوالي  2017طن في عام ألف  258حوالي 

إن يبلغ متوسط إنتاج الفدان حوالي ومن المتوقع ، %10بنحو  2018عام المزروعة بالقطن في مساحة العن تزيد ألف فدان وهي 

بزيادة ألف طن  481حوالي  القطنإنتاج إجمالي ، وعليه فمن المتوقع أن يصل 2018طن عن عام  0.44بزيادة نحو  طن 1.3

 .2018عن عام  %14نحو 

              جنيها  في عام لف أ 2.6إلى حوالي  2017              جنيها  في عامف أل 3.1القطن من حوالي لقنطار السعر المزرعي متوسط  نقص -

ف أل 3.2إلى حوالي  2019 القطن عامالمزرعي لقنطار سعر متوسط ال، ومن المتوقع أن يصل %16نحو نقص بنسبة  2018

. وبالنسبة لتكاليف إنتاج فدان القطن فقد زادت إجمالي التكاليف بدون اإليجار من حوالي 2018عن عام  %23بزيادة نحو         جنيها  

 5.4، وبالنسبة إليجار فدان القطن فقد ارتفعت قيمته من حوالي 2018           جنيها  عام ألف  12إلى حوالي  2017           جنيها  عام  فأل 9.6

 %32، %37نحو والعمالة البشرية ثلت قيمة إيجار الفدان ، وم2018           جنيها  عام ف أل 6إلى حوالي  2017              جنيها  في عام الف 

أن يصل إجمالي قيمة  2019 ، ويتوقع في عامعلى الترتيب (2016-2014)من إجمالي تكاليف فدان القطن في متوسط الفترة 

زيادة العائد الكلي لفدان ب. و2018 عن عام %12.8                        جنيها  بزيادة قدرت بنحو الف  20.3تكاليف إنتاج فدان القطن الى حوالي 

إلى حوالي  2017           جنيها  عام ف أل 8.6من حوالي نقص صافي عائد فدان القطن فدان القطن زيادة تكاليف من أقل القطن بمعدل 

                                                           ، وبناء  على التوقع بإيراد فدان القطن وإجمالي تكاليف إنتاج 2017مثيله في عام عن  %66بنقص نحو  2018           جنيها  عام 2.9

 عن مثيله في عام %60بزيادة  نحو جنيه ف أل 4.7توقع بأن يصل صافي عائد فدان القطن إلى حوالي ي 2019 الفدان في عام

2018. 

غير منتظمة خالل الفترة هذه الصادرات وقيمة صادرات المصرية من القطن أن كمية البإجمالي تبين من البيانات الخاصة  -

)يمثل  2017/2018موسم الف طن في  43الي صادرات االقطان المصرية حوالي ( حيث بلغ إجم2013/2014-2017/2018)

كما بلغت قيمة إجمالي ، 2016/2017عام عن مثيله في  %87من إجمالي اإلنتاج المحلي من االقطان( بزيادة نحو  %16.7نحو 

عن مثيله في موسم  %103بزيادة نحو  2017/2018مليون دوالر في موسم  130صادرات االقطان المصرية حوالي 

خالل الموسم " 87" و "جيزة88"جيزة فائقة الطول هما صنفي يتبين أن من أهم الصادرات المصرية من االقطانو. 2016/2017

استحوذت اصناف بينما ، صادرات القطن المصري فائق الطول من إجمالي %97.6و علي نحيستحوزا حيث ( 2016/2017)

والصين وتعتبر الهند وباكستان  .طويلة التيلةصادرات القطن من جملة  %95.7على نحو  "90"، "جيزة94"، "جيزة86"جيزة

الى الدول السابقة المصرية من االقطان حيث تمثل الصادرات  ،من اهم الدول المستوردة للقطن المصري البرتغال وبنجالديشوتركيا و

جاءت الهند في نفس الموسم (، حيث 2016/2017)موسم في األقطان من إجمالي الصادرات المصرية من  %73.5مجتمعه نحو 

ينما تصدرت الهند ، ب%17.8 بلغت نحو بأهمية نسبية فائق الطولل للصادرات المصرية من االقطان في المركز االووبنجالديش 

زيادة اإلنتاج المحلي من االقطان المطلوبة بالتوقع بو .%45.7بأهمية نسبية بلغت نحو  صادرات االقطان المصرية طويل التيلة

ألف طن  85إلى نحو االقطان صادرات مصر من إجمالي صل يأن  2018/2019عام في فيتوقع  ،للتصدير مع زيادة الطلب عليه

 مليون دوالر. 275بقيمة تقديرية تبلغ نحو و، المحلي من االقطانإنتاج إجمالي  من %17.7نحو مثل ي
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 (2019واملستقبلي ) (2018-2014)للقطن املصري املوقف احلايل 

 السنة

 البيان

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 % تغير

2019  

عن 

2018 

 10+ 370 336 217 132 241 369 )ألف فدان(                  المساحة         

 3.5+ 8.25 7.97 7.56 6.97 4.22 5.29 فدان(/قنطار)                اإلنتاجية         

 3.5+ 1.299 1.255 1.191 1.098 0.665 0.833 )طن/فدان(  

 14+ 3053 2678 1640 918 1017 1955 (قنطار)ألف                 اإلنتاج            

 14+ 481 422 258 145 160 308 )ألف طن(

 23+ 3200 2600 3100 2711 1245 1172 )جنيه/قنطار(              السعر المزرعي    

 15.0+ 13775 11980 9585 6026 3684 3971 )جنيه/فدان(         إجمالي التكاليف المتغيرة

 8.3+ 6500 6000 5400 4710 1947 1945 )جنيه/فدان(             قيمة اإليجار          

 12.8+ 20275 17980 14985 10736 5631 5916 )جنيه/فدان(           إجمالي قيمة التكاليف  

 19.4+ 24945 20898 23622 19069 5436 6394 )جنيه/فدان(     إجمالي قيمة اإليراد          

 60.0+ 4670 2918 8637 8333 195- 478 )جنيه/فدان(       صافي العائد                

 97.7+ 85 43 23 29 17 30 )ألف طن(         *إجمالي صادرات األقطان

 7.2+ 17.7 10.2 8.9 20 10.6 9.7 )%(       إجمالي الصادرات/اإلنتاج المحلي

 112+ 275 130 64 77 47 109 )مليون دوالر( *إجمالي قيمة صادرات القطن

 .2018/2019والتوقع بعام  2018يوليو/2017يونيةإلى  2014يوليو/2013يونيةللفترة بيانات ال * 
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 باجلمهوريةالقطن إنتاج 
 

 

مساحة إجمالي ب من حيث المساحة المزروعةالصيفية قائمة الحاصالت واألرز بيضاء لالذرة الشامية ايتصدر محصول 

، مليون فدان 6.5البالغة حوالي الصيفية من إجمالي مساحة الحاصالت  %45.6مليون فدان مثلت نحو  3بلغت حوالي 

من إجمالي مساحة  %4فدان أي نحو  ألف 247حوالي البالغة وفي المرتبة السادسة بالقطن وتأتي مساحة المزروعة 

 .(2016-2014)في متوسط الفترة الصيفية الحاصالت 

 .(2016-2014)في متوسط الفترة الصيفية من إجمالي مساحة الحاصالت القطن األهمية النسبية لمساحة محصول 

 المحصول

 متوسط الفترة

(2014-2016) 

 

المساحة 

 )ألف فدان(

من إجمالي  %

 مساحة

 الصيفيةالحاصالت 

 25.6 1668 الذرة الشامية البيضاء

 20.0 1311 األرز

 8.5 553 الصــــفراءالذرة 

 5.4 352 الذرة الرفيعـــــــة

 5.0 329 القصـــــــــــــــــــب

 4.0 247 القطــــــــــــــــــــــن

 3.7 244 الطمـــــــــاطــــــــم

 2.2 143 الفــول السـودانى

 2.0 132 البطــــــاطـــــــــس

 1.1 73 الســـــــــمســـــــم

 22.5 1464 *محاصيل وخضر أخرى

 100 6516 الصيفيةالمحاصيل  إجمالي

 .من إجمالي مساحة المحاصيل الصيفية %1مساحتها عن مساهمة * محاصيل وخضر تقل 

نشرة االقتصاد الزراعي  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 .2016و 2015و 2014اعداد أعوام  –"المحاصيل الصيفية" 

فدان عام ألف  369من حوالي  نقصتالقطن إلى أن مساحة  (2018-2014)وتشير البيانات اإلحصائية خالل الفترة 

في عن مثيلتها  %8.7نحو وبنسبة تبلغ ألف فدان  32حوالي بنقص  2018عام في فدان ألف  336إلى حوالي  2014

، للقصور في آلية تسويق القطن من جانب ومن جانب أخر زيادة الكبيرة في تكلفة فدان القطننتيجة كوذلك  2014 عام

وذلك  2017ام عن مثيلتها في ع %55الف فدان بنسبة نحو  120زيادة قدرها  2018بينما حققت مساحة القطن في عام 

وزارة الزراعة واستصالح األراضي لتقاوي القطن لالصناف عالية اإلنتاجية وتوفير جميع مستلزمات اإلنتاج  بعد توفير

القطن ونجاح إدارة المكافحة فى القضاء على آفة القطن، وأعالن الحكومة ألسعار ضمان للقطن قبل زراعة بدأ موسم 

 .2018زراعة القطن 

فمن المتوقع أن تصل مساحة القطن استمرار دخول الشركات التعاقدية للقطن في منظومة تسويق القطن المصري مع و

عن مثيله المتحقق في عام  %10ألف فدان وبنسبة  34حوالي بزيادة ألف فدان  370إلى حوالي  2019في عام 

2018. 

  

25.6%

20.1%

8.5%
5.4%

5.0%

3.8%

3.7%

2.2%

2%

1.1%

22.5%

الذرة الشامية البيضاء األرز الذرة الصــــفراء
الذرة الرفيعـــــــة القصـــــــــــــــــــب القطــــــــــــــــــــــن
الطمـــــــــاطــــــــم الفــول السـودانى البطــــــاطـــــــــس
الســـــــــمســـــــم محاصيل أخرى 

 على مستوى الجمهوريةالقطن ساحة م
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 (2019-2014على مستوى الجمهورية خالل الفترة )القطن مساحة 

 السنة

 المساحة

)ألف 

 فدان(

 

2014 369 

2015 241 

2016 132 

2017(1) 217 

2018(1) 336 

2019* 370 
 ( بيانات غير منشورة   * قيم متوقعة.1)

نشرة االقتصاد  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر 

 .2016و 2015و 2014اعداد أعوام  –" الصيفيةالزراعي "المحاصيل 

 

 

قنطار في عام  5.29تشير البيانات اإلحصائية إلى أن إنتاجية فدان القطن على مستوى الجمهورية زادت من حوالي 

عن  0.41ونحو  2014قنطار عن مثيلتها في عام  2.68بزيادة نحو  2018قنطار في عام  7.97إلى حوالي  2014

، وتأتي هذه الزيادة في إنتاجية فدان القطن كنتيجة لزراعة المساحة العظمى بأصناف القطن عالية 2017العام السابق 

 .2018اإلنتاجة في عام 

فمن  2019مع االلتزام بالخريطة الصنفية للقطن في عام وبزيادة مساحة القطن المزروعة باالصناف عالية اإلنتاجية 

قنطار/فدان عن مثيله  0.28فدان بزيادة نحو /قنطار 8.25إلى حوالي  2019المتوقع أن تصل إنتاجية القطن في عام 

 .2018 في عامالمقدر 

 (2019-2014القطن على مستوى الجمهورية خالل الفترة )فدان إنتاجية 

 السنة
 إنتاجية الفدان
 )قنطار متري(

 

2014 5.29 

2015 4.22 

2016 6.97 

2017(1) 7.56 

2018(1) 7.97 

2019* 8.25 
 

 ( بيانات غير منشورة   * قيم متوقعة.1)

نشرة االقتصاد  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر 

 .2016و 2015و 2014اعداد أعوام  –الزراعي "المحاصيل الصيفية" 

 

مليون  1.955من حوالي  زادالقطن إلى أن إجمالي إنتاج  (2018-2014)تشير البيانات اإلحصائية خالل الفترة 

قنطار وبنسبة بلغت نحو  الف 723حوالي  بزيادة 2018في عام قنطار مليون  2.678إلى حوالي  2014في عام قنطار 

 .2017عن العام السابق  %63.3نحو بنسبة زيادة بلغت و 2014 في عام هعن مثيل 37%
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فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج  2019في عام  القطن وإنتاجية فدانبالقطن                                     وبناء  على التوقع بالمساحة المزروعة 

بنسبة تمثل نحو قنطار ألف  375بزيادة حوالي قنطار مليون  3.053في الجمهورية في هذا العام حوالي القطن 

 .2018عن مثيله في عام  14%

 (2019-2014القطن على مستوى الجمهورية خالل الفترة )إجمالي إنتاج 

 السنة
 إجمالي اإلنتاج

(قنطار متري)ألف   

 

2014 1955 

2015 1017 

2016 918 

2017(1) 1640 

2018(1) 2678 

2019* 3053 
  

 قيم متوقعة.*    .( بيانات غير منشورة1)

نشرة االقتصاد  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي  

 .2016و 2015و 2014اعداد أعوام  –الزراعي "المحاصيل الصيفية" 
 

 

 مبحافظات اجلمهوريةالقطن الزهر اإلنتاج احمللي من 
 

حوالي القطن للجمهورية بلغت بمساحة المزروعة الإلى أن إجمالي  (2017-2015)متوسط الفتـرة تشير بيانات 

من إجمالي مساحة  %88نحو فدان بمحافظات الوجه البحري بما يمثل ألف  173فدان منها حوالي ألف  196.5

من إجمالي  %0.4، %1.6، %10ألف فدان بما يمثل نحو  0.7، 3.2، 19.6جمهورية، وحوالي بالقطن للالمزروعة 

بالجمهورية بمحافظات مصر الوسطى ومصر العليا وأراضي خارج الوادي على الترتيب، وبصورة القطن مساحة ال

الوادي منطقة النوبارية و)خارج الوادي وداخل الوادي في األراضي بالقطن أخرى بلغ متوسط المساحة المزروعة 

بالجمهورية على القطن احة من إجمالي مس %0.4، %99.6ألف فدان أي بما يمثل نحو  0.7، 195.8حوالي  الجديد(

 .الترتيب

من مساحة القطن تتركز في محافظات كفر  %77.6أن نحو  (2017-2015)تشير البيانات في متوسط الفترة و

، %34ألف فدان تمثل نحو  25، 27.5، 33، 66.7الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الشرقية حيث بلغت مساحة القطن حوالي 

ألف فدان لهذه  196.5من متوسط إجمالي مساحة القطن بالجمهورية والبالغة حوالي  12.7%، 14%، 16.9%

لى الترتيب، ثم يأتي بعد هذه المحافظات في الترتيب كل من محافظات الفيوم، الغربية، دمياط، بني سويف المحافظات ع

من إجمالي مساحة  2.7، %3.4، %4.3، %7.1ألف فدان تمثل نحو  5.4، 6.7، 8.4، 14بمساحة بلغت حوالي 

تقل فيها إجمالي مساحة القطن في  اتافظمح 10القطن بالجمهورية للمحافظات المذكورة على الترتيب، وتأتي بعد ذلك 

آالف فدان وهي أسيوط، بورسعيد، المنوفية، اإلسماعيلية، االسكندارية، األسماعلية، منطقة النوبارية،  5كل منها عن 

من إجمالي مساحة  %4.9ألف فدان تمثل نحو  9.7سوهاج، المنيا، القليوبية، الوادي الجديد بإجمالي مساحة بلغت حوالي 

 .(2017-2015)طن المزروعة بالجمهورية في متوسط الفترة الق
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 (.2017-2015في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة )القطن األهمية النسبية لمساحة 

 ألف فدان المساحة
%  

 الجمهورية من إجمالي
 السنة

 المحافظة
2015 2016 7201(1) 

 متوسط الفترة

(2015-2017) 

 34.0 66.742 79.307 47.232 73.688 كفر الشيخ

 16.9 33.145 32.016 14.504 52.914 البحــيرة 

 14.0 27.510 31.542 19.576 31.411 الدقهليــة

 12.7 25.023 25.722 16.557 32.789 الشــرقية

 7.1 14.009 13.092 11.736 17.200 الفيــــوم

 4.3 8.384 9.943 5.098 10.112 الغربيــة

 3.4 6.651 7.84 6.193 5.921 دميـــاط

 2.7 5.363 6.597 5.213 4.280 بني سويف

 4.9 9.695 10.891 5.642 12.551 *محافظات أخرى

 88 173.050 192.532 111.656 214.962 إجمالي محافظات الوجه البحري

 10.0 19.572 19.995 17.053 21.670 إجمالي محافظات مصر الوسطى

 1.6 3.166 3.800 2.887 2.809 محافظات مصر العلياإجمالي 

 99.6 195.788 216.327 131.596 239.441 إجمالى داخل الوادي

 0.4 0.734 0.623 0.155 1.425 **إجمالى خارج الوادى

 100 196.522 216.950 131.751 240.866 إجمالي الجمهورية

 ( بيانات غير منشورة.1)

 فدان.آالف  5المنزرع بكل منها أقل من القطن مساحة متوسط ة محافظ 10* 

 الوادي الجديد.منطقة النوبارية ومحافظة ** 

نشرة االقتصاد الزراعي  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي : المصدر

 .2016و 2015عامين عددين  –" الصيفية"المحاصيل 

99.6%

0.4%

أراضي داخل الوادي أراضي خارج الوادي

88.0%10.0%

1.6%
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بالجمهورية بلغت القطن الزهر إلى أن متوسط إنتاجية فدان  (2017-2015)تشير البيانات في متوسط الفترة 

الوجه البحري، مصر الوسطى، ، العليامصر محافظات في القطن فدان حيث حققت إنتاجية فدان /قنطار 6.06حوالي 

 .على الترتيب فدان/قنطار 5.67، 5.99، 6.43 ،7.84 حوالي ومحافظات خارج الوادي

تبة المرأسيوط والغربية في محافظات القطن الزهر احتلت إنتاجية فدان  (2017-2015)وفي متوسط الفترة 

بني سويف محافظات  افدان على الترتيب، ثم جاءت بعدهم/قنطار 7.96، 7.99بإنتاجية بلغت حوالي والثانية  ىاألول

طن/فدان  6.4، 7.15، 7.22، 7.37، 7.5حوالي بالقطن لمحصول بإنتاجية والقليوبية والدقهلية وسوهاج المنوفية و

طن قالفدان إنتاجية  بلغ متوسطن مثيلتها بالجمهورية حيث عاقل بإنتاجية للقطن  ةمحافظ 11على الترتيب، ثم جاءت 

 .قنطار 5.53حوالي تلك المحافظات ل

 في محافظات الجمهوريةإنتاجية فدان القطن الزهر 
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 .(2017-2015)في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة قطن الزهر إنتاجية فدان 
 فدان/قنطار متري اإلنتاجية

 الفرق عن
 إنتاجية الجمهورية

 بالقطار المتري 
 السنة

 المحافظة
 متوسط الفترة (1)2017 2016 2015

(2015-2017) 

 1.93 7.99 8.98 8.03 7.00 الغربيــة
 1.90 7.96 9.07 8.46 5.61 أســيوط

 1.44 7.50 8.15 7.73 6.23 بنى سـويف

 1.31 7.37 9.96 7.92 4.50 المنوفيــة

 1.16 7.22 9.20 9.20 4.00 الدقهليــة

 1.09 7.15 8.58 8.45 5.63 ســوهاج

 0.34 6.40 7.62 7.20 5.31 القليوبيــة

 0.53- 5.53 6.73 6.14 4.30 *محافظات أخرى

 0.07- 5.99 7.51 6.94 4.14 البحريإجمالي محافظات الوجه 

 0.37+ 6.43 7.77 6.87 4.84 إجمالي محافظات مصر الوسطى

 1.78+ 7.84 9.01 8.46 5.61 إجمالي محافظات مصر العليا

 0.01+ 6.07 7.56 6.97 4.22 إجمالى داخل الوادي

 0.39- 5.67 6.55 5.77 5.28 إجمالي محافظات خارج الوادي

 0.00 6.06 7.56 6.97 4.22 الجمهوريةإجمالي 

 ( بيانات غير منشورة.1)
 .قنطار متري 6.05إنتاجية الفدان بكل منها أقل من  ةمحافظ 11* 

نشرة االقتصاد  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر
 .2016و 2015عددين عامين  –" الصيفيةالزراعي "المحاصيل 

 
 

مليون  1.2بلغ حوالي ( 2017-2015في متوسط الفترة )بالجمهورية القطن الزهر اج إجمالي إنتتشير البيانات إلى أن 

حوالي ومصر العليا وخارج الوادي ومصر الوسطى محافظات الوجه البحري القطن بإنتاج إجمالي بلغ حيث  ،قنطار

على  هوريةممن إجمالي إنتاج الج %0.3، %2.1، %10.6، %87نحو  يمثلألف قنطار  4، 25، 126، 1037

واألراضي داخل الوادي يأتي من األراضي القطن من اإلنتاج الكلي من  %0.3، %99.7، ويمكن القول أن نحو الترتيب

 على الترتيب في متوسط نفس الفترة.خارج الوادي 
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في متوسط  ملألقليوفقا القطن الزهر األهمية النسبية إلنتاج 

 (2017-2015الفترة )

 

  

أن ثلث إنتاج الجمهورية من القطن يأتي من محافظة كفر الشيخ  (2017-2015)متوسط الفترة في بيانات التشير و

الدقهلية، محافظات بعدها وتاتي ، مهوريةإنتاج الجمن إجمالي  %32.1ألف قنطار يمثل نحو  382حيث بلغ حوالي 

، %16.7تمثل نحو قنطار ألف  67، 84، 147، 173، 199حوالي ، الغربية بإنتاج بلغ الشرقية، الفيومالبحيرة، 

محافظة تقل  12جمهورية على الترتيب، وتأتي بعد ذلك للالقطن إنتاج من إجمالي  5.6%، 7.1%، 12.4%، 14.5%

، االسكندرية، بورسعيد، المنوفية، أسيوط، دمياط، بني سويفوهي قنطار ألف  50عن القطن إنتاج فيها إجمالي 

تمثل قنطار ألف  139بلغ حوالي إنتاج بإجمالي القليوبية، الوادي الجديد ، المنيا، سوهاج، منطقة النوبارية، األسماعلية

 .جمهورية في متوسط نفس الفترةللالقطن إنتاج من إجمالي  %11.7نحو 

  

87%10.6%

2.1%
0.3%

الوجه البحري  مصر الوسطى مصر العليا خارج الوادي

99.7%

0.3%

أراضي داخل الوادي اراضي خارج الوادي

في األهمية النسبية إلنتاج القطن الزهر وفقا لنوع األراضي
(2015-2017)متوسط الفترة 
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 .(2017-2015)في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة القطن الزهر األهمية النسبية إلنتاج 
 متري ألف قنطار اإلنتاج

% 

 الجمهورية من إجمالي
 السنة

 المحافظة
2015 2016 2017(1) 

 متوسط الفترة

(2015-2017) 

 32.1 382 521 302 323 كفر الشيخ

 16.7 199 290 180 126 الدقهليــة

 14.5 173 246 80 194 البحــيرة 

 12.4 147 210 120 111 الشــرقية

 7.1 84 99 76 78 الفيــــوم

 5.6 67 89 41 71 الغربيــة

 11.7 139 183 118 116 *محافظات أخرى

 87.0 1037 1446 775 889 إجمالي محافظات الوجه البحري

 10.6 126 155 117 105 إجمالي محافظات مصر الوسطى

 2.1 25 34 24 16 إجمالي محافظات مصر العليا

 99.7 1188 1636 917 1010 إجمالي محافظات داخل الوادي

 0.3 4 4 1 8 إجمالي محافظات خارج الوادي

 100 1192 1640 918 1017 إجمالي الجمهورية

 ( بيانات غير منشورة.1)

 .قنطار متريألف  50بكل منها أقل من القطن الزهر إنتاج  ةمحافظ 12* 

نشرة االقتصاد الزراعي  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 .2016و 2015عددين عامين  –" الصيفية"المحاصيل 

 

 القطن املصريأصنــاف 
    ً                                                                                          نظراً النخفاض صفففات جودة القطن المصففرى على النطات التجارى بسففبب الخلط الذى انتشففر فى السففنوات األخيرة 

                                                                                                    فقد اتخذت وزارة الزراعة عددا من اإلجراءات والقرارات الالزمة للحفاظ على صفففات الجودة وعودة القطن المصففرى 

      1994     لسفنة      210                            مهورية بتعديل بعض أحكام رقم               للسفيد رئيس الج      2015     لسفنة    4                               لعرشفه منها اسفتصفدار القانون رقم 

                                                                                                          بإصففدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل بهدف وضففع آلية ثابتة لشففراء أقطان اإلكثار من المزارعين سففنويا لتوفير 

سنة    310                                                                              التقاوى المنتقاة لكل األصناف من خالل وزارة الزراعة. كما صدر القرار الوزارى رقم )        والخاص       2016       ( ل

                                                                                             عالوة اإلكثار لتقاوى القطن تم صفففففففرفها للجمعيات الزراعية وتوزيعها على المزارعين، كما قامت الوزارة       بصفففففففرف

                                                             والتى أنتجت بذورا منتقاة تم اسففتخدامها فى زراعة قطن إكثار على       2016                                     بشففراء أقطان اإلكثار من المزارعين موسففم 

  .    2018                     النطات التجارى لموسم              ألف فدان على      500            تكفى لزراعة       2017              ألف فدان موسم     60      مساحة 

                                                                   بتوزيع األصناف المنزرعة للقطن بالمحافظات المختلفة، وتحديد مساحات كل       2018                          وتم اصدار قرار وزارى لعام 

                                                                                                        صففنف حسففب االحتياجات الفعلية التصففديرية والمحلية لتوفير المادة الخام الالزمة لصففناعة الغزل والنسففيي، وتم تحديد 

           ، ومحافظات   95                            وبنى سفويف لزراعة الصفنف جيزة    -                                  يلى : محافظات الوجه القبلى الفيوم                        أماكن زراعة األصفناف كما 

                                       بمحافظات الشففففرقية والدقهلية وكفر الشففففيخ،     94                             ، ومحافظات الوجه البحرى جيزة   90                          المنيا وسففففوهاج وأسففففيوط جيزة 

               بمحافظة دمياط.    87      وجيزة     92                                       لمحافظات البحيرة والغربية، والصنف جيزة     86          وصنف جيزة 
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46.1%

36.4%
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94جيزة

86جيزة

95جيزة

90جيزة

96جيزة

92جيزة

87جيزة

أخرى +45جيزة+88جيزة

 

 -  87    جيزة   -  45                                                                                 يمكن تحففديففد مجموعتين من أصفففففففنففاف القطن التي يتم زراعتهففا األولى أقطففان فففائقففة الطول )جيزة

                من متوسففففط إجمالي    % 2 6  .6            لف فدان نحو  أ    14                                    ( ويمثل متوسففففط مسففففاحتها البالغة حوالي   96    جيزة -  92    جيزة -  88    جيزة

                                      ، بينما المجموعة الثانية تتضفففمن األصفففناف     2017    عام            لف فدان في  أ     217                                       المسفففاحة المزروعة بالقطن والبالغة حوالي 

             ألف فدان نحو      202                                مثل متوسفففففط مسفففففاحتها البالغة حوالي  ي        ( والتي   95    جيزة -  94    جيزة -  90    جيزة -  86                  طويلة التيلة )جيزة

   "  94      "جيزة    " و  86     "جيزة   ي   صنف ب         المزروعة       مساحة   ال     تمثل    ، و        لجمهورية                              من متوسط إجمالي مساحة القطن با   %  31   .93

    عام                                            من إجمالي المسفففففففاحة المنزرعة بأصفففففففناف القطن في    %    36.4   ، %  46             ألف فدان نحو     79  ،    100              البالغة حوالي 

  ،   17                   بمسففففاحات بلغت حوالي     87      ، جيزة  92      ، جيزة  96      ، جيزة 5 9      ، جيزة 0 9                                ، ثم تأتي بعدها أصففففناف القطن جيزة    2017

فدان تمثفل نحو    3  ،  5  ،    5.4  ،    6.6 حة المزروعة         من إجمفال   %   1.4  ،  %   2.3  ،  %   2.5  ،  % 3  ،  %   7.8                  ألف                     ي المسففففففففا

    نحو                         البالغة حوالي ألف قنطار       االخرى         واالصففناف     45    جيزة و    88    جيزة     صففنفي                      ، ومثلت إجمالي مسففاحة             بأصففناف القطن

  .    2017   ام  ع                                           من إجمالي المساحة المزروعة بأصناف القطن في    %   0.5

 .2017عام بالجمهورية في  القطنأصناف المزروعة بمساحة الجمالي إ
 إجمالي المساحة البيان

 من إجمالي % فدان الصنف 

 45.97 99722 86جيزة

 36.38 78916 94جيزة

 7.93 17210 90جيزة

 3.03 6567 95جيزة

 93.3 202415 طويل التيلةأصناف 

 2.47 5369 96جيزة

 2.31 5012 92جيزة

 1.42 3080 87جيزة

 0.39 844 88جيزة

 0.03 58 45جيزة
 6.62 14363 فائق الطولأصناف 

 0.08 172 *أخرى
 100 216950 الجمهورية

 .بيانات غير منشورة–اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر 

 

       متوسفففط                  قنطار/فدان، وبلغ      7.56           بلغت حوالي       2017    عام                                                   تبين أن إنتاجية فدان القطن على مسفففتوى الجمهورية في 

                   توسفففففط إنتاجية القطن  م         قنطار عن       1.41            )بنقص حوالي       فدان /     قنطار      6.15                                      إنتاجية أصفففففناف القطن فائقة الطول حوالي 

  ،   88         لصنف جيزة           قنطار/فدان       7.61                وبحد اعلى حوالي     45                    قنطار/فدان لصنف جيزة     3.5               بحد ادنى حوالي            للجمهورية( 

               قنطار عن متوسفففط      0.1              )بزيادة حوالي            قنطار/فدان       7.66                                      إنتاجية أصفففناف القطن طويل التيلة حوالي        متوسفففط     بلغ      بينما 

           قنطار/فدان       8.16                وبحد اعلى حوالي     94                    قنطار/فدان لصفففففففنف جيزة      7.31               بحد ادنى حوالي                 لقطن للجمهورية(          إنتاجية ا

               قنطار عن متوسط       4.18    نحو      بنقص            قنطار/فدان       3.38      حوالي       األخرى                             ، وبلغت إنتاجية أصناف القطن   95    جيزة     لصنف 

  .                       إنتاجية القطن للجمهورية

 القطنأصناف إنتاجية 

 القطنأصناف المساحة المزروعة ب
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47.8%

35.2%

8.3%

3%
2.1%
1.9%
1.0%
0.4%

86جيزة 94جيزة 90جيزة 95جيزة 96جيزة 92جيزة 87جيزة أخرى +45جيز+88جيزة

 .2017بالجمهورية في عام القطن إنتاجية الفدان ألصناف 

 قنطار/فدان الصنف
 الفرق عن

 اإلجمالي )قنطار(

 

 0.60+ 8.16 95جيزة

 0.34+ 7.90 90جيزة

 0.30+ 7.86 86جيزة

 0.25- 7.31 94جيزة

 0.10+ 7.66 أصناف طويل التيلة

 0.05+ 7.61 88جيزة

 1.06- 6.50 96جيزة

 1.46- 6.10 92جيزة

 2.28- 5.28 87جيزة

 2.28- 3.50 45جيزة

 1.41- 6.15 أصناف فائقة الطول

 4.18- 3.38 *أصناف أخرى

 0.000 7.56 إجمالي األصناف
 .بيانات غير منشورة –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر

 

      2017          قنطار عام       مليون       1.64                                القطن على مسفففففتوى الجمهورية حوالي       أصفففففناف                  بلغ إجمالي إنتاج       2017       في عام 

    90     وجيزة    94     وجيزة    86    جيزة                                                             من إجمالي إنتاج أصففناف طويل التيلة والتي تتمثل في إنتاج أصففناف    %    94.6         منها نحو 

           فففائق الطول                   إنتففاج أصفففففففنففاف القطن     بلغ               على الترتيففب، و       ألف طن     54  ،    136  ،    577  ،    784      حوالي        البففالغ     95     وجيزة

                من إجمففالي إنتففاج    % 1  ،  %   1.9  ،  %   2.1    نحو     مثففل       قنطففار     ألف     16  ،   31  ،   35      حوالي     87      ، جيزة  92      ، جيزة  96    جيزة

                من إجمالي إنتاج    % 4  .0    نحو       األخرى         واالصففناف     45     وجيزة   8 8    جيزة                      مثل إنتاج أصففناف القطن               على الترتيب، و      القطن 

       القطن.

 2017بالجمهورية في عام القطن أصناف إنتاج 
  إجمالي اإلنتاج البيان

 من إجمالي % قنطارألف  الصنف

 47.81 784 86جيزة

 35.19 577 94جيزة

 8.29 136 90جيزة

 3.29 54 95جيزة

 94.58 1551 أصناف طويل التيلة

 2.13 35 96جيزة

 1.89 31 92جيزة

 0.98 16 87جيزة

 0.37 6 88جيزة

 0.01 0.203 45جيزة

 5.38 88.203 أصناف فائقة الطول

 0.04 0.582 *أصناف أخرى

 100 1639.785 الجمهورية

 .بيانات غير منشورة –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي المصدر
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 القطنصايف عائد وتكاليف إنتاج والسعر املزرعي 

 

    ألف        1.172               الزهر من حوالي     قطن        لقنطار                                                               تشير البيانات اإلحصائية إلى ارتفاع مستمر وتدريجي للسعر المزرعي 

                              كنتيجة لزيادة سفففففعر تصفففففدير القطن       جنيه    00 1 3      حوالي      وبلغ       2017                 أن تتضفففففاعف في عام     إلى       2014            جنيه في عام 

  .    2018 /    2017                                       المصري بشكل ملحوظ خالل موسم تصدير القطن 

  :    2018                    لموسم جني القطن عام             لقطن المصري             أزمة تسويق ا

      2700                  بإعالن أسففعار ضففمان      2018       فبراير     28             وبالتحديد قي       2018                                         بدأت الحكومة قبل موسففم زراعة القطن في عام 

                 ، مما شفجع القرار   95 و    90                                 جنيه للقنطار وجه قبلى ألصفناف جيزة       2500 و    94     وجيزة    86                       جنيه للقنطار ألصفناف جيزة

                   آالف فدان وجه بحرى،      303                   ألف فدان وجه قبلى و    33               ألف فدان، منها      336                                  الفالحين على التوسففع فى زراعة مسففاحة 

      القطن     ين               ، إال أن المزارع                            عاية الحكومة فى الوجه القبلى                                                   وتم بدء التعاقدات من قبل الشففففففركات على شففففففراء األقطان بر

                                                                                                       فوجئوا بتراجع الشففركات عن شففراء المحصففول بعد الجنى، معللين ذلك بزيادة فى سففعر الفائدة وتراجع السففعر العالمى 

  ت                                                                                                  مقارنة بالمنتي المحلى، وعدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل األصفففففففناف المزروعة فى الصفففففففعيد، وقد أكد

      2018                   رعين للموسففم الحالى  ا                                                     تزام بقراراتها السففابقة بشففأن اسففتالم محصففول القطن من المز   االل    على                 الحكومة المصففرية 

                خالل اجتماع لجنة      وذلك                           جنيه/قنطار لقطن وجه قبلى      2500               لقطن وجه بحرى و            جنيه/قنطار      2700          بسفففففففعر ضفففففففمان 

                                            األعمال العام أن الشففركة القابضففة للقطن والغزل                      ، كما أوضففو وزير قطاع     2018 /  10 /  11                        الزراعة بمجلس النواب في 

                                       مليار جنيه )فى صفففورة قروض( لتمويل عملية      1.5                                                        والنسفففيي والمالبس حصفففلت على تمويل من البنوك التجارية بقيمة 

                                                             ت انفراجة جزئية في تسفففويق محصفففول القطن بعد إعالن الشفففركة القابضفففة  أ   وبد   .         ألف قنطار     450      قدرها            اسفففتالم كمية 

                                                                                              والنسفففففيي التابعة لوزارة قطاع األعمال بالتعاقد مع الجمعية التعاونية لمنتجى األقطان عن اسفففففتالم أقطان               للقطن والغزل

                                                                                                    اإلكثار وضمان وزارة الزراعة واستصالح األراضى لجمعية منتجى األقطان لدى البنوك الوطنية لمبادرة شراء القطن 

                                               التجارى وذلك فى إطار مبادرة شراء القطن المصرى.

            ووفقا لقيمة                          دعم الحكومة لشررررراء القطن                                                        توقع مع زيادة الطلب الخارجي على القطن المصررررري مع اسررررتمرار       من الم و

      3200                                              أن يصرررل متوسرررط السرررعر المزرعي لقنطار القطن حوالي       2019                                         المتوقعة لتكاليف إنتاج فدان القطن في عام 

  . 8   201       في عام        المعلن          عن مثيله    %  23    نحو                   جنيه وبنسبة زيادة     00 6      حوالي        بزيادة      جنيه 

 .(2019-2014)خالل الفترة لقطن لقنطار االسعر المزرعي 

 السنة
 الرئيسي

 )جنيه/قنطار(

 

2014 1172 

2015 1245 

2016 2711 

2017(1) 3100 

2018(1) 2600 

2019* 3200 
  

 قيم متوقعة.( بيانات غير منشورة.   * 1)
نشرة االقتصاد  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي  

 .2016و 2015و 2014اعداد أعوام  –الزراعي "المحاصيل الصيفية" 
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         من حوالي        تضففففففاعفت                                أن التكاليف الكلية لفدان القطن    (    2018 -    2014 )                                  توضففففففو البيانات اإلحصففففففائية خالل الفترة   

يه في عام    ألف        5.916 يه في عام        17.980          إلى حوالي     14  20             جن ية زيادة بلغت نحو    8   201             جن    عن    %   204                     بنسففففففف

                النسففبة األكبر في       القطن                 يمثل إيجار فدان  و  ،     2017                  عن مثيلتها في عام    %  20                وزادت بنسففبة نحو     14  20              مثيلتها في عام

          إلى حوالي     14  20           جنيه في عام     ألف       1.945         من حوالي       القطن            إيجار فدان      قيمة    ت   زاد    حيث   ،                        تكاليف إنتاج فدان القطن

             عن مثيلها في    %  11       وبنسفففففبة     14  20         ها في عام       عن مثيل   %   208                     بنسفففففبة زيادة بلغت نحو     18  20            جنيه في عام     آالف    6

       3.971         من حوالي      زادت                                                            تكاليف إنتاج فدان القطن بدون إيجار )التكاليف المتغيرة( فقد      قيمة  ل               ، أما بالنسفففففففبة    2017    عام 

                 عن مثيلها في عام    %   202                 بزيادة قدرها نحو    8   201     ً        جنيهاً في عام     ألف         11.980          إلى حوالي     14  20            جنيه في عام      ألف

  .    2017                 عن مثيلها في عام    %  25           وبنسبة نحو       2014

                                       أن تسررررتمر الزيادة في قيمة إجمالي تكاليف            من المتوقع                          وارتفاع تكاليف المعيشررررة، ف           دعم الوقود       نقص            مع اسررررتمرار 

                              جنيها  على الترتيب، أي أنه من     ألف        6.500  ،       13.775      حوالي    9   201                                إيجار فدان القطن حتى يصرررل في عام      قيمة  و

      جنيه.        20.275                                                                    المتوقع في هذا العام أن يصل إجمالي قيمة تكاليف إنتاج فدان القطن نحو 

إجور العمالة زادت جميع عناصر اإلنتاج، وكانت أكبر زيادة في قيمة كل من  (2016-2014)وفي متوسط الفترة 

 892، 3386لتصل لحوالي  2014 جنيه للفدان في عام 615، 1993حيث ارتفعت من حوالي البشرية وخدمة اآلالت 

وهو ما عكس الزيادة في قيمة عمليات على الترتيب،  %45، %70نحو بلغت زيادة نسبة ب 2016جنيه للفدان في عام 

، 436، 125، 713من حوالي العمليات قيم هذه زادت حيث جني المحصول ونقل المحصول والري وخدمة المحصول 

بلغت زيادة نسبة ب 2016جنيه للفدان في عام  539، 623 ،188، 1730حوالي إلى  2014 عام في لفدانجنيه ل 386

، ويرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف للبنود السابق ذكرها على الترتيب %39.6، %43، %50.4، %142.6نحو 

من  لآلالت الزراعيةالذي يستخدم لتشغيل وقود لمعيشة الفرد في الريف من جانب وبدء اإلجراءات في رفع الدعم عن ا

 إيجاربلغت قيمة  (2016-2014)لفتــرة امـتـوسـط في ومـن حيـث األهميـة النسـبيـة لـبنـود التكـاليـف، ف .جانب آخر

إنتاج فدان القمو البالغة حوالي  تكاليفإجمالي من  %38.6 الفدان يمثل نحو ألف جنيه 2.867فدان القطن حوالي 

 ألف 4.560حوالي )إجمالي تكاليف فدان القطن بدون قيمة االيجار( ، وبلغ إجمالي التكاليف المتغيرة ألف جنيه 7.427

 القطنتكاليف إنتاج فدان 
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بند يلي من حيث بنود مستلزمات إنتاج القطن فإنه ، ومن إجمالي تكاليف إنتاج فدان القطن %61.4جنيه تمثل نحو 

من إجمالي  %32.1مثلت نحو جنيه ألف  2.386التي بلغت حوالي البشرية يجار في األهمية النسبية أجور العمال اإل

، 588، 709حوالي المصاريف األخرى والتي بلغا ، السماد الكيماوي، يليه قيمة خدمة اآلالتثم تكاليف فدان القطن، 

ثم جاءت بعد ذلك ، على الترتيب فدان القطنإنتاج ليف من إجمالي تكا %5.6، %7.9، %9.6نحو  مثلت     ً جنيها   415

 %6.2جنيها تمثل نحو  462بإجمالي قيمة بلغت حوالي والتقاوي وأجور الحيوانات والسماد البلدي المبيدات قيمة بنود 

كل من قيمة تكاليف عملياتي الحصاد تصدر وت (.2016-2014من إجمالي تكاليف فدان القطن في متوسط الفترة )

جنيه تمثل نحو  906، 1004لتسميد بنود تكاليف إنتاج القطن من حيث العمليات الزراعية حيث بلغت قيمتهما حوالي وا

من إجمالي تكاليف فدان القطن على الترتيب، ثم جاءت بعد ذلك قيمة بنود الري، تحضير األرض  12.2%، 13.5%

ة، مقاومة اآلفـات، نقل المحصول بقيمة بلغت حوالي للزراعة، خدمة المحصول، مصاريف أخـرى، التقــاوى والزراعـ

، %5.1، %5.1، %5.6، %5.76، %5.78، %6.7جنيها مثل نحو  148، 361، 375، 415، 428، 429، 494

 من إجمالي تكاليف فدان القطن على الترتيب. 2%، 4.9%

 (2016-2014)بالجنيه خالل الفترة القطن فدان وإيجار تكاليف إنتاج 

 السنة
2014 2015 2016 

 (2016-2014)متوسط الفترة 

 % من اإلجمالي جنيه بنود التكاليف

 32.13 2386 3386 1780 1993 عمالة بشرية 

 0.03 2 1 1 6 خدمة حيوانية

 9.55 709 892 621 615 خدمة آلية

 1.8 134 143 134 124 ثمن تقاوى

 1.97 146 148 133 156 ثمن سماد بلدى

 7.9 588 690 530 545 ثمن سماد كيماوى

 2.42 180 218 150 171 ثمن مبيدات

 5.6 415 548 335 361 مصاريف أخـرى

 61.4 4560 6026 3684 3971 جملة تكاليف مستلزمات اإلنتاج

 5.78 429 498 397 391 تحضير األرض للزراعة

 5.05 375 429 339 358 التقــاوى والزراعـة

 6.65 494 623 424 436 الـــــرى

 12.20 906 1038 812 868 التســميد

 5.76 428 539 360 386 خدمة المحصول

 4.86 361 433 317 333 مقاومة اآلفـات

 13.52 1004 1730 568 713 الجني

 1.99 148 188 132 125 نقل المحصول

 5.59 415 548 335 361 مصاريف أخـرى

 61.4 4560 6026 3684 3971 العمليات الزراعيةجملة تكاليف 

 61.4 4560 6026 3684 3971 إجمالي التكاليف المتغيرة

 38.6 2867 4710 1947 1945 اإليجار

 100 7427 10736 5631 5916 المجموع الكلي للتكاليف

نشرة االقتصاد الزراعي  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي 

 .2016و 2015و 2014اعداد أعوام  –"المحاصيل الصيفية" 
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عائد الفدان بكل من األسعار المزرعية للناتي الرئيسي وإنتاجية فدان المحصول وإجمالي قيمة تكاليف يتأثر صافي 

إجمالي قيمة اإليراد الكلي للفدان من حوالي تضاعف سعر المزرعي للقنطار الاإلنتاج. مع ارتفاع إنتاجية فدان القطن و

ألف جنيه بنسبة تبلغ نحو  13.6بزيادة حوالي  2018ألف جنيه في عام  21إلى حوالي  2014ألف جنيه في عام  6.4

  .2017عن مثيله في عام  %11.5نحو بلغت نقص وبنسبة  2014عن مثيله في عام  227%

إلى حوالي  2014جنيها في عام  478من حوالي افي عائد فدان القطن قيمة صتضاعفت ( 2018-2014وخالل الفترة )

وبنسبة  2014عن مثيله في عام  %511ألف جنيه بنسبة تبلغ نحو  2.44بزيادة حوالي  2018جنيها في عام 2918

سعر قنطار القطن وزيادة ملحوظة في بنود التكاليف  ألنخفاضكنتيجة  2017عن مثيله في عام  %66نقص بلغت نحو 

 .2017بالمقارنة بعام  2018الفدان في عام 

 القطنفدان إجمالي إيراد وصافي عائد 

32.13%

9.55%

2.42%

1.97%

1.80%

0.03%

38.60% عمالة بشرية 

خدمة آلية

ثمن سماد كيماوى

مصاريف أخـرى

ثمن مبيدات

ثمن سماد بلدى

ثمن تقاوى

خدمة حيوانية

اإليجار

(2016-2014)وااليجار في متوسط الفترة األهمية النسبية لبنود  تكاليف فدان القطن طبقًا لبنود مستلزمات اإلنتاج

6
.6

5
%

38.60%

الحصاد

التســميد

الـــــرى

تحضير األرض للزراعة

خدمة المحصول

مصاريف أخـرى

التقــاوى والزراعـة

مقاومة اآلفـات

نقل المحصول

اإليجار

(2016-2014)األهمية النسبية لبنود  تكاليف فدان القطن طبقًا لبنود العمليات الزراعية وااليجار في متوسط الفترة 
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فمن المتوقع  2019                                                                                         وبناء  على التوقع بكال  من إجمالي إيراد فدان القطن وإجمالي تكاليف إنتاج فدان القطن في عام 

جنيه أي بنسبة تبلغ ألف  1.752بزيادة حوالي جنيه  ألف 4.67أن يصل صافي عائد فدان القطن في هذا العام حوالي 

 .2018 في عامالمقدرة ها عن مثيل %60نحو 

 (2019–2014على مستوى الجمهورية خالل الفترة )القطن وصافي عائد فدان وإجمالي التكاليف اإليراد إجمالي 

 *2019 2018 (1)2017 2016 2015 2014 السنة البيان

 24945 (2)20898 23622 19069 5436 6394 )جنيه/فدان(جملة اإليراد       

 6500 6000 5400 4710 1947 1945 قيمة اإليجار )جنيه/فدان(

 13775 11980 9585 6026 3684 3971 إجمالي التكاليف بدون االيجار )جنيه/فدان(

 20275 17980 14985 10736 5631 5916 )جنيه/فدان(إجمالي التكاليف 

 4670 2918 8637 8333 195- 478 )جنيه/فدان(صافي العائد     

 قيم متوقعة.*   ( قيم مقدرة2)( بيانات غير منشورة. 1)

نشرة االقتصاد  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –المصدر: جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي  

 .2016و 2015و 2014أعوام أعداد –الزراعي "المحاصيل الصيفية" 
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 لتجارة اخلارجية للقطنا
 

(، حيث بلغ 2017-2012تميز االنتاج العالمي بعدم االستقرار خالل الفترة ) :اإلنتاج والصادرات العالمية من القطن

خالل  2015في عام عن أدني مستوي له  %17بزيادة تقدر بـ  2017مليون طن عام  25.14إنتاج العالم من القطن 

 إلنتاج العالمي خالل نفس الفترة.من ا %37، وتجدر االشارة الى أن الصادرات العالمية من القطن لم تتجاوز تلك الفترة

 (2017-2012اإلنتاج والصادرات العالمية للقطن خالل الفترة )

 السنوات
 صادرات العالم انتاج العالم صادرات العالم انتاج العالم

*( بالة 100  باأللف طن (

2012 124374 46150 27079 10048 

2013 120451 41466 26225 9028 

2014 120654 35697 26269 7772 

2015 98676 34682 21484 7551 

2016 105942 37502 23066 8165 

2017 115454 36211 25137 7884 
*1 metric ton = 4.59295 bales 

Source: The Egyptian cotton Gazette (ALCOTEXA), No 149, October 2017. 

 (2017-2000اإلنتاج والصادرات العالمية للقطن خالل الفترة )
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مستوي الدول المنتجة  يعرض هذا الجزء من التقرير المعروض العالمي من األقطان علي :المعروض العالمي من االقطان

                                                                          ً       (، تبين أن االستهالك السنوي يقل عن اإلنتاج مما يعني توفر مخزون استراتيجي سنوي ا يزيد 2018-2012خالل الفترة )

              ً                                                           من المنتي سنوي ا خالل تلك الفترة. إذ تعد الصين أهم الدول التي تحتفظ بمخزون  %33، ولكنه لم يتجاوز %8عن 

تعتبر الواليات المتحدة أهم الدول المنتجة لألقطان فائقة الطول يليها بالمركز الثاني مصر، إفتتاحى خالل تلك الفترة، و

، بينما تأتي مصر بالمركز الرابع بعد أمريكا والهند 2018ثم تأتي كل من الصين والهند بالمرتبة الثالثة وذلك في عام 

                                ً            ول والثاني من حيث المستهلك عالمي ا من األقطان ، ويتبادالن كل من الصين والهند المركز األ2017والصين في عام 

 .(2018-2012)فائقة الطول خالل الفترة 

  (2018-2012)طن متري علي مستوي الدول المنتجة خالل الفترة  فالآ10المعروض العالمي من االقطان 
  (1)2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 بداية الموسم أول أغسطس 

ن 
زو
خ
لم
ا

ى
ح
تا
فت
إل
ا

 

  160 160 86 60 70 77 92 ( الصين )بكين
  4 3 3 3 5 7 19 (  الطول مصر)فائق
  1 11 11 13 16 24 24 ) مصر)طويل

  27 27 27 27 27 11 24 الهند
  6 6 6 2 4 5 6 بيرو

     1 8 15 14 السودان
  1    1   طاجكستان
  10 8 6 21 21 25 22 تركمنستان
  24 14 30 56 27 41 59 المتحدة الواليات

     1 1  1 أوزبكستان
  4 4 3 3 3 4 3 أخرى دول

  237 233 173 188 183 209 264 اإلجمالي

ج
تا
إلن
ا

 

  72 70 197 125 65 38 60 ( الصين )بكين
  5 4 2 2 4 5 9 (  الطول مصر)فائق
  84 65 33 52 106 89 99 ) مصر)طويل

  72 78 91 94 88 76 70 الهند
  9 9 9 11 6 8 9 بيرو

  1 1 1   1 3 السودان
  1 1 1 1  2 2 طاجكستان
  25 25 26 23 20 17 18 تركمنستان
  163 152 124 94 123 138 170 المتحدة الواليات

  1 1 1 1 2 2 2 أوزبكستان
  20 20 22 25 23 16 20 أخرى دول

  453 425 507 427 436 390 461 اإلجمالي

ك
ال
ته
س
ال
ا

 

  150 139 135 130 123 120 150 الصين )بكين(
  1 1 1 2 3 1 3 )فائق الطول(مصر

  25 25 31 34 36 58 84 ) مصر)طويل
  147 147 147 146 146 145 155 الهند
  13 13 13 13 13 13 14 بيرو

      1 1 1 طاجكستان
  2 2 2 1 1 3 3 تركمنستان
  7 7 6 5 5 5 5 المتحدة الواليات

     1 1 1 1 أوزبكستان
  4 5 6 6 6 7 7 أخرى دول

  349 339 342 338 334 352 422 اإلجمالي

ت
را
اد
ص
ال

 

  10 10 20 18 10 5 5 )الصين )بكين
  2 2 0.6 1 3 4 17 )فائق الطول(مصر

  50 50 30 25 36 21 36 ) مصر)طويل
  3 3 3 3 3 2 3 الهند

  1 1 1 1 6 8 2 السودان
       1 1 طاجكستان
  22 22 23 37 19 18 12 تركمنستان
  136 136 134 116 89 148 184 المتحدة الواليات

  1 1 1 1 1 1 1 أوزبكستان
  18 18 21 24 21 15 19 أخرى دول

  242 242 233 226 189 223 280 اإلجمالي
  138 160 100 116 131 179 166 الواردات* إجمالي

                            *واردات األقطان فائقة الطول.    .       2018      يونية     29      ( حتى  1 )

 catgo.org-http://www.egyptcotton  ،     2018       سبتمبر    2       القطن،           وإختبارات        للتحكيم       العامة                  : إحصائيات الهيئة      المصدر

  

http://www.egyptcotton-catgo.org/
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 (2018-2012المعروض العالمي من األقطان علي مستوي الدول المنتجة خالل الفترة )

 

" ما بين االرتفاع واالنخفاض، ليصل إلي Aإندكس تأرجو المتوسط الشهري لسعر "األسعار العالمية الشهرية للقطن: 

دوالر/قنطار  94.3دوالر/طن ) 1885، بعد أن كان 2018دوالر/قنطار المصري( لشهر مايو  104دوالر/طن ) 2083

 1800(، حيث زاد عن 2017، 2016، 2015يفوت كل من ) 2013، وقد لوحظ أن عام 2013المصري( يناير

، ثم أخذ في االرتفاع مرة 2014وحتي شهر أغسطس  2013( منذ شهر يناير دوالر/قنطار المصري 89.5دوالر/طن )

 .2018، والخمسة أشهر األولي من عام 2017أخري خالل السبعة أشهر األولي من عام 

 (2018مايو  -2013األسعار العالمية الشهرية للقطن خالل الفترة )يناير 
Cotton, A Index,($/kg) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

jan 1.89 2.01 1.48 1.52 1.82 2.01 
feb 1.98 2.07 1.54 1.47 1.88 1.95 
mar 2.08 2.14 1.53 1.44 1.91 2.03 
apr 2.03 2.08 1.58 1.53 1.92 2.03 
may 2.04 2.04 1.61 1.55 1.95 2.08 
jun 2.05 2.00 1.60 1.63 1.87  

jul 2.04 1.85 1.60 1.79 1.85  

aug 2.04 1.63 1.58 1.77 1.75  

sep 1.99 1.62 1.52 1.72 1.78  

oct 1.97 1.55 1.52 1.73 1.73  

nov 1.87 1.49 1.53 1.74 1.77  

dec 1.93 1.51 1.55 1.75 1.88  

Note: Cotton (Cotton Outlook "CotlookA index"), middling 1-3/32 inch, traded in Far East, C/F beginning 2006; previously Northern Eu-

rope, c.i.f. 

Source: http://www.worldbank.org 
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 الصادرات المصرية من القطن: عدم إنتظام

وفقا للبيانات اإلحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يتبين عدم انتظام كمية وقيمة إجمالي 

(، حيث بلغ إجمالي كمية 2018يوليو/2017يونية-2014يوليو/2013صادرات القطن المصري خالل الفترة )يونية

من إجمالي كمية اإلنتاج  %16.7ألف طن )تمثل نحو  43حوالي  2017/2018وسم صادرات القطن المصري في م

عن  %87وبزيادة نحو  2013/2014عن إجمالي صادرات القطن في موسم  %43.3المحلي من القطن( بزيادة نحو 

موسم مليون دوالر في  130وبلغ إجمالي قيمة صادرات االقطان المصرية حوالي ، 2016/2017مثيله في موسم 

 .2016/2017عن مثيله في موسم  %103ونحو  2013/2014عن مثيله في موسم  %19بزيادة نحو  2017/2018

في إجمالي  %60ر من زيادة أكثالمتكاملة للنهوض بالقطن المصري والذي انعكس في باستمرار تنفيذ المنظومة و

نته في السوق العالمي، فمن المتوقع خالل موسم بدء عودة القطن المصري إلى مكاولهذا العام إنتاج المحلي لالقطان 

ألف طن  85إلى حوالي زيادة الطلب العالمي على االقطان المصرية خاصة الفائق الطول  2018/2019التصديري 

، 2017/2018عن مثيله في موسم  %97.7( بزيادة نحو 2018إنتاج القطن في عام إجمالي من  %20يمثل نحو )

صادرات األقطان المصرية قيمة إجمالي تقدير  ، فتمالسعر العالمي لالقطان المصريةفي نقص  م حدوثمع التوقع بعدو

 .2017/2018عن مثيله في موسم  %111بزيادة نحو مليون دوالر  275حوالي ب 2018/2019في موسم 

 (2018/2019 –2013/2014)إجمالي كمية وقيمة الصادرات المصرية واالنتاج المحلى من االقطان خالل الفترة 

 السنوات
 كمية الصادرات

 )الف طن(

 االنتاج المحلى

 )الف طن(
 % للصادرات من االنتاج

 قيمة الصادرات

 ($)مليون 

2013/2014 30 252.5 12 109 
2014/2015 17 308 5.5 47 
2015/2016 29 160 18 77 
2016/2017 23 145 16 64 
2017/2018 43 258(1) 16.7 130 
2018/2019* 85 422(1) 20 275 

 بيان غير منشور. * قيم متوقعة.  (1)

نشرة االقتصاد  –اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي واإلحصاء-قطاع الشئون االقتصادية –جمعت وحسبت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي  -1: المصدر 

 .2016و 2015و 2014و 2013اعداد أعوام  –الزراعي "المحاصيل الصيفية" 

 (.http://msrintranet.capmas.gov.eg) -موقع شبكة مركز المعلومات  -الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  -2

 المصرية من القطنالصادرات 
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http://msrintranet.capmas.gov.eg/
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 تفوق قيمة الواردات المصرية من االقطان عن مثيلتها للصادرات:

والقصير، إلى جانب بعض الواردات والنسيي في مصر بشكل كبير على استيراد القطن المتوسط تعتمد صناعة الغزل 

من إجمالي إنتاج  %5، أما الـ  %95إذ أن إنتاج القطن في مصر يعد قطن طويل وفائق طويل بنسبة  .من القطن الطويل

قابضة للمنسوجات والغزل والنسيي، . حيث تقوم الحكومة من خالل الشركة الالقطن هو متوسط يزرع في صعيد مصر

وفقا لتصريو  بشراء القطن المتوسط والقصير من المزارعين في صعيد مصر والقطن طويلة التيلة من منطقة الدلتا.

القطن المصري غير مناسب لتصنيع معظم األقمشة المنتجة في مصر، حيث أن الخيوط المطلوبة يجب أن فإن   FASالـ

 Pimaسط التي تناسب مصانع الغزل المحلية واألسعار التنافسية، وبالتالي فإن قطن البيما تأتي من قطن قصير ومتو

ر القطن الفاخر في مصر كمادة . وعادة ما يتم تصدي86و  88األمريكي منافس للغاية في األسوات المصرية مقابل جيزة 

ات المصرية ردقمية الواأن تبين و           ً  تسويق دولي ا.، بسبب التكلفة العالية وصعوبة تحويلها إلى منتجات نهائية قابلة للخام

 .2016/2017مثيلها في موسم عن  %37نحو بزيادة   2016/2017مليون دوالر موسم  726بلغت حوالي من القطن 

 (.2016/2017 –2012/2013)قيمة الصادرات والواردات المصرية من القطن بالمليون دوالر خالل الفترة 

 واردات مصر من القطنقيمة  القطن المصري إلي العالمقيمة صادرات  السنة

2012/2013  535 687 

2013/2014  474 679 

2014/2015  479 695 

2015/2016  462 530 

2016/2017  471 726 
Source: https://comtrade.un.org 

 

دولة، إذ تعد كل من الهند،  20 أكثر من بلغ عدد الدول المستوردة للقطن المصري الممتاز 2016/2017في موسم 

من إجمالي الصادرات  %67.4باكستان، الصين، وتركيا من اهم تلك الدول, حيث تمثل الدول السابقة مجتمعه نحو 

، وتأتي الهند في المرتبة االولى من حيث كمية الواردات من القطن المصري 2016/2017المصرية من القطن موسم 

صادرات مصر من القطن يليها كل من باكستان و الصين في المرتبة الثانية والثالثة  من أجمالي %45حيث تمثل نحو 

على الترتيب من إجمالي صادرات مصر من القطن، ثم تركيا في المرتبة الرابعة  %6.3, %11.5بنسبة بلغت نحو 

ريكا، البرازيل، إيطاليا، في كل من )البرتغال، بنجالديش، أم %1.2إلي  %3.2, وتتراوح النسبة بين %4.5بنسبة نحو 

، ايوان، والمكسيك(تفي كل من )البحرين، أستراليا، المغرب، تايالند، هولندا، اليابان،  %1سولفنيا، ألمانيا(، وتقل عن 

 القطنالتوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من 
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قيمة صادرات القطن إلى العالم قيمة واردات القطن من العالم

(2017/2016–2013/2012)قيمة الصادرات والواردات المصرية من القطن بالمليون دوالر خالل الفترة 

https://comtrade.un.org/
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والجدير بالذكر أن البيان الخاص بصادرات المنطقة الحرة من القطن المصري عبارة عن منتجات  مصنعة بغرض 

 تصديرها.

 2016/2017موسم  التوزيع الجغرافي لصادرات القطن المصري فائق الطول وطويل التيلة بالطن المتري

 القطن إجمالي القطن طويل التيلة القطن فائق الطول الدولة

 16315 16165.1 149.9 الهند
 5714.5 5486.5 228 المنطقة الحرة المصرية

 4177.5 4177.5 - باكستان
 2267.5 2243 24.5 الصين
 1644 1627 17 تركيا
 1152.5 1152.5 - البرتغال
 1057 907 150 بانجالديش

 761 761 - الواليات المتحدة األمريكية
 567 543 24 البرزيل
 525.8 519.5 6.3 إيطاليا
 498.5 498.5 - سولفينيا
 441.5 354.5 87 المانيا
 221 221 - البحرين
 217.5 217.5 - أستراليا
 178 178 - المغرب
 162 62.5 99.5 تايالند
 135 133 2 سويسرا
 100.3 47.5 52.8 اليابان
 68.5 68.5 - تايوان
 24 24 - المكسيك

 36228.1 35387.1 841 اإلجمالي

Source: The Egyptian cotton Gazette (ALCOTEXA), No 149, October 2017.  

 

 

، التابع لمركز المعلومات والتوثيق بالهيئة 2017/2018أصدر المركز اإلحصائي لحركة األقطان المصرية لموسم 

، تضمن أصناف القطن طويل التيلة 2018أغسطس  26العامة للتحكم واختبارات القطن، بيانا بحركة األقطان، حتى 

الممتاز، وأصناف القطن طويل التيلة بالوجة البحري والوجة القبلي، من حيث المخزون االفتتاحي ، والمحصول الفعلي 

، وجملة المعروض لنفس الموسم، وكذلك تسليمات المغازل وارتباطات التصدير، باإلضافة إلى  2017/2018لموسم 

  ، وقد تبين ما يلي:2018أغسطس   26وزع، وأيضا المتبقي حتىإجمالي الم

45.0%

15.8%
11%

3.2%

الهند

المنطقة الحرة المصرية

باكستان

الصين

تركيا

البرتغال

بانجالديش

دول أخرى

(2017/2016)التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من القطن في موسم 

 2017/2018 لموسم المصرية األقطان لحركة اإلحصائى المركز
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، كما تمثل جملة %89.6ألف قنطار شعر، تمثل جملة األقطان الطويلة منها  169.7يقدر المخزون االفتتاحي بـ  -

من %54.4في مقدمة أقطان طويل وجه بحري، إذ يمثل نحو  86، ويأتي صنف جيزة %79.5األقطان طويلة وجه بحري

 .2018 /2017مالي المخزون االفتتاحي لموسم إج

من جملة القطن الموزع طويل  %86                              ً                                 تبلغ نسبة إرتباطات التصدير طبق ا لبيانات إتحاد مصدري األقطان نحو  -

من  %75، كما تبلغ نسبة إرتباطات التصدير نحو 25/8/2018حتي  2017/2018لموسم ألف قنطار(  84.7ممتاز)

 . 25/8/2018حتي  2017/2018مليون قنطار( لموسم  1.395والمقدر بـ ) جملة القطن الموزع طويل 

البحري تصدرت  ، تبين أن االقطان الطويلة بالوجة 2017/2018لموسم  أما بالنسبة للقطن المصري المشحون للتصدير -

(، ثم تأتي األقطان طويلة قبلي في المرتبة 86، جيزة 94)جيزة  2017/2018القطن المصري المشحون للتصدير لموسم 

، يلية جيزة 96الثانية من حيث الكمية المشحونة للتصدير ، يليها االقطان طويل ممتاز ، والتي من أهمها صنف جيزة 

 .87، جيزة 92

 )قنطار شعر( 26/8/2018وذلك حتي 2017/2018 لموسم المصرية األقطان ةلحرك اإلحصائي المركز

 

 

  

 

 

  

86نسبة إرتباطات التصدير نحو تبلغ %  
(ألف قنطار84.7) من جملة القطن الموزع طويل ممتاز 

25/8/2018حتي 2017/2018لموسم 

85.7%

75نسبة إرتباطات التصدير نحو تبلغ %  
(مليون قنطار1.395) من جملة القطن الموزع طويل والمقدر بـ 

25/8/2018حتي 2017/2018لموسم 

74.9%
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 26/8/2018،   وذلك حتي 2017/2018 لموسم المصرية األقطان لحركة اإلحصائى المركز
 )قنطار شعر(                                                                                                                                                                  

 الصنف

المخزون 
االفتتاحي  
لموسم 

2017/2018 

المحصول 
الفعلي لموسم 

2017/2018 

جملة 
المعروض 
لموسم 

2017/2018 

 الموزع

إجمالي 
 الموزع

المتبقي في 
26/8/2018 

المشحون 
للتصدير 
لموسم 

2017/2018 
حتي 

25/8/2018 

تسليمات المغازل 
موسم 

2017/2018 
من 

10/10/2017 
 15/8/2018حتي

إرتباطات 
التصدير 
لموسم 

2017/2018 
حتي 

25/8/2018 

 185 58 241 205 36 299 129 170 45جيزة 

  11    11  11 70جيزة

 16864  19264 18100 1164 19264 10419 8845 87جيزة

 4760 650 6988 6220 768 7638 4605 3033 88جيزة

 16214 5397 27326 18150 9176 32723 28139 4584 92جيزة

 24  24 24  24  24 93جيزة

 27056 2240 30896 29956 940 33136 31586 1550 96جيزة

جملة طويل 
 ممتاز

18217 74878 93095 12084 72655 84739 8356 65103 

 237701 58634 506571 291880 214691 565205 472916 92289 86جيزة 

 465577  718535 584466 134069 718535 675956 42579 94جيزة

جملة طويلة 
 بحري

134868 1148872 1283740 348760 876346 1225106 58634 703278 

 39200  41194 39700 1494 41194 34070 7124 90جيزة 

 121860  129020 129020  129020 119492 9528 95جيزة 

جملة طويلة 
 قبلي

16652 153562 170214 1494 168720 170214  161060 

جملة 
 الطويلة

151520 1302434 1453954 350254 1045066 1395320 58634 864338 

االجمالي 
العام 
 لألصناف

169737 1377312 1547049 362338 1117721 1480059 66990 929441 

نموذج 
 مصدر

 22688 22688  3040 3040 19648 3050 

اإلجمالي 
 العام

169737 1400000 1569737 362338 1120761 1483099 86638 932491 

                                                     :مالحظات

 %94.48نسبة الموزع إلجمالي المعروض  -1

                     ً                            إرتباطات التصدير طبق ا لبيانات إتحاد مصدري األقطان-2

 تم حساب إجمالي الموزع علي اساس)إرتباطات المغازل+إرتباطات التصدير(-3

 إجمالي الموزع -المتبقي= جملة المعروض-4

 (CATGO)                    ً                                                            إستالمات المغازل طبق ا لبيانات المكتب الفني بالهيئة العامة للتحكيم وإختبارت القطن-5

 .2018سبتمبر  2الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن،  :المصدر
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 املراجـع
 .ات مختلفةإصدار، النشرة الربع سنوية للقطنحصاء، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واال-

 (.http://msrintranet.capmas.gov.egالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، موقع شبكة مركز المعلومات،) -

 (.catgo.org-http://www.egyptcotton)إحصائيات الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن،  -

-معهد بحوث االقتصاد الزراعي-قسم بحوث التحليل االقتصادي للسلع الزراعية-"للقطن المصري"الموقف الحالي والتصور المستقبلي  -

 .2012أكتوبر  -مركز البحوث الزراعية

نشرة االقتصاد  –واإلحصاءاإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي - قطاع الشئون االقتصادية–وزارة الزراعة واستصالح األراضي  -

 .اعداد متفرقة- "الصيفية"المحاصيل  الزراعي

- International Cotton Advisory Committee, “Cotton in the Era of G worldbank.org 

- International Cotton Advisory Committee, “Cotton in the Era of Globalization and Technological 

Progress", 76th Plenary Meeting Tashkent (Uzbekistan), October 22-27, 2017. 

- The Egyptian cotton Gazette (ALCOTEXA), No 149, October 2017. 

- USDA Foreign Agricultural Service, Egypt: After Ten Months of Playing Hardball, Government 

Backtracks On Its Policy and Will Once Again Subsidize the Cotton Crop, Jan 2015 . 

- USDA Foreign Agricultural Service, Egypt: Cotton and Products Annual, Cash Subsidies Re-

moved, Farmers to Contract their Crop before Cultivation ,March 2015. 

- USDA Foreign Agricultural Service, Egypt: Egypt Stops Issuing Cotton Import Permits, May 2015. 

- USDA Foreign Agricultural Service, Egypt: Cotton and Products Annual 2016,  March 2016. 

- USDA Foreign Agricultural Service, Egypt: Cotton and Products Annual 2017, March 2017. 

- USDA Foreign Agricultural Service, Egypt: 2018 Cotton and Products Annual, Egyptian cotton on 

the Rise, March 2018. 

- http://www.egyptcotton-catgo.org 

- https://comtrade.un.org 

- http://www.worldbank.org 
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 املالحق
 قرار وزارى

 ) قانونى ( 2018( لسنة 177رقم )

 2018بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن موسم 

 وزير الزراعة وإستصالح األراضى

 .والقوانين المعدلة له 1966لسنة  53على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  بعد اإلطالع -

بإصدار قانون  1994لسنة  210بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2015لسنة  4وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  -

 . تنظيم القطن بالداخل

 .و على موافقة لجنة توفير التقاوى لبذرة القطن -

 22/1/2018بتاريخ   إلدارة المركزية إلنتاج التقاوىوعلى مذكرة ا -

 . وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية و المتابعة -

 قــــــــــــــــــــرار

 .القطن التى تخالف األصناف المحددة لكل منطقة  أصناف 2018ال يجوز أن تزرع فى موسم  (:1مادة)

يستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة و الحقول التى تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث  (:2مادة)

  . المشار إليه 1966لسنة  53من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  21الزراعية تطبيقا ألحكام المادة

و غيره من أصناف القطن التى لم يرد ذكرها فى هذا القرار وفى حالة زراعته يحظر زراعة القطن من النوع األبالند )األمريكى(  (:3مادة)

 يتم إزالته على نفقة المخالف.

 ( :92صنف )جيزة   (:4مادة)

 وبعد تحقيق مسافات العزل. 93و جيزة  87و جيزة  45دمياط بأكملها ما عدا المساحات المتعاقد عليها من أصناف جيزة  بمحافظة  يزرع

 :                       ( يزرع بالمناطق اال تية 86صنف )جيزة /  (:5مادة)

 .كفر الشيخ -قلين  -محافظة كفر الشيخ بمراكز دسوت  -1

 .محافظة الغربية بأكملها عدا مركز المحلة -2

 . نوفية بأكملهامحافظة الم -3

 . محافظة القليوبية بأكملها -4

 . محافظة اإلسكندرية بأكملها -5

 .محافظة البحيرة بأكملها -6

 . منطقة النوبارية بأكملها -7

  :( يزرع بالمناطق اآلتية 94صنف ) جيزة /  (:6مادة)

 . بلطيم , الرياض , سيدى سالم الحامول , -محافظة كفر الشيخ بمراكز بيال  -1

 .محافظة الغربية بمركز المحلة -2

 .محافظة الدقهلية بأكملها -3

 .محافظة الشرقية بأكملها -4

 .محافظة بورسعيد بأكملها -5

 .محافظة اإلسماعيلية بأكملها -6

  :                     (يزرع بالمناطق اال تية 96صنف ) جيزة /  (:7مادة)

 .يزرع بمحافظة كفر الشيخ بمراكز فوه , مطوبس •

 :( يزرع بالمناطق التالية 90صنف )جيزة/  (:8ة )ماد

 محافظة أسيوط بأكملها -1

 .محافظة سوهاج بأكملها. -2

 .المساحات التى تزرع بمحافظة قنا -3
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 :                      ( يزرع بالمناطق اال تية 95صنف )جيزة /  (:9مادة)

 . محافظة الفيوم بأكملها 

 .محافظة بنى سويف بأكملها

 محافظة المنيا بأكملها

 .المساحات التى تزرع بمحافظة الوادى الجديد

 (:10مادة )

اذا كان الصنف  ال يجوز زراعة أى صنف من أصناف القطن فى نطات كيلو متر واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة-

 ة.      ً                                                                                 مغايرا  أو ال توجد بذرة كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحماية مزارع الوزار

 (: 11مادة )

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.    

 6/2/2018صدر فى 
 
          

---------------------------------------------------------------------------- 

 قرار وزارى )قانونى(

 2018( لسنة  178رقم ) 

 بشأن تحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة ألصناف القطن

 2018) مناطق اإلكثار ( فى السنة الزراعية 

 استصالح األراضىوزير الزراعة و 

 و القوانين المعدلة له. 1966لسنة  53بعد اإلطالع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  -

 بإصدار قانون  1994لسنة  210بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2015لسنة  4و على قرار رئيس الجمهورية رقم  -

 تنظيم القطن بالداخل.             

 .2018بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن فى السنة الزراعية  2018لسنة  177وزارى رقم و على القرار ال -

 و على موافقة لجنة توفير التقاوى لبذرة القطن.  -

 .22/1/2018بتاريخ   و على مذكرة اإلدارة المركزية إلنتاج التقاوى -

 و على ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية و المتابعة . -

 قــــــــــرر

المراكز و األصناف الموضحة  2018يخصص لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة ألصناف القطن ) األكثار ( فى السنة الزراعية  (:1مادة )
 : بالجدول التالى

 
 ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. (:2مادة )

 6/2/2018صدر فى 

 المـــــــــــــراكز المحافظة  الصنف م

 86جيزة  1
 كفر الشيخ
 الغربية

 قلين –مركزى دسوت 
 بسيون -مركز قطور 

 كفر بطيخ( -الجمعيات المختارة بمركزى )كفر سعد  دمياط 92جيزة  2

 94جيزة  3
 الدقهلية
 كفر الشيخ

 مركز بلقاس )إستصالح ، إصالح ، إئتمان(
 الحامول)إستصالح ، إصالح ، إئتمان( -مركز بيال 

 مركز مطوبس ، فوه الشيخكفر  96جيزة  4

 القوصية -صدفا  -أبو تيي  -منفلوط  -أسيوط -ابنوب  -الفتو  أسيوط 90جيزة  5

 95جيزة  6
 بنى سويف
 الفيوم
 المنيا

 المحافظة بأكملها
 الفيوم -مركز اطسا 

 مطاى -مركز بنى مزار 
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