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 تقرير جمهورية مصر العربية
 

من خالل تبنى الدولة لخارطة طريق جديدة للتطوير الشامل والمستدام زراعيا  وصناعيا   ا  ملحوظ ا  تطورالقطاع القطنى  شهد

لتحقيق االستدامة التي أصبحت محور اهتمام العالم لحماية الموارد جمهورية مصر العربية  وقد تضافرت الجهود فى وتجاريا .

استراتيجيات جديدة في جميع مراحل زراعة وتداول القطن  الطبيعية وضمان حياة أفضل لألجيال القادمة وذلك عن طريق تطبيق

 المصرى محليا  وعالميا .  

يقوم مركز البحوث الزراعية باستنباط أصناف جديدة مبكرة النضج ومقاومة للجفاف تتالءم مع التغيرات  ،ففي مجال الزراعة

زراعة األقطان الحيوية بممارسات عضوية بهدف تحقيق االستدامة والقضاء على التلوث كما قامت الدولة أيضا  بالمناخية. 

 جديدة وباب للمنافسة فى األسواق العالمية. ا  لونة طبيعيا  مما يفتح أسواقالبيئي.  هذا بجانب اإلعالن عن البدء فى إنتاج أقطان م

بالتعاون  2020  عام  BCIكما تسعى مصر دائما  لالنضمام للمبادرات العالمية، وقد انضمت مصر إلى مبادرة قطن أفضل

كامال  عن القطن التقليدي عن  تم تطبيق الممارسات الخاصة بالمبادرة مع فصل محصولها فصال   حيث ،مع منظمة اليونيدو

  كود خاص بأقطان المبادرة.  (QR)طريق تخصيص 

لتحسين استدامة القطن  Reel Cottonلتطبيق مبادرة  Cotton Connectبدأت مصر بالتعاون مع  2022فى عام و 

 ودعم سبل معيشة المزارعين مما يساعد على جذب الماركات العالمية لالستثمار فى مصر. 

ج مميكنة بالكامل من خالل يتطوير محالج القطن وتدشين محالج جديدة حيث أصبحت عملية الحلتم  ،أما في مجال الحليج

يسهل عملية التتبع.  عليها كارت بيانات مزود بباركود الت قطن نظيفة خالية من الملوثاتتبنى أحدث التكنولوجيات إلنتاج با

كما تم إطالق مشروع بنك معلومات القطن المصرى  كما تشتمل المحالج المطورة على معمل الختبار الصفات الطبيعية للقطن.

وذلك وفقاً التجاه الدولة نحو التحول الرقمى مما يتيح الفرصة للمهتمين باالطالع على أحدث البيانات والمعلومات الخاصة 

 رية.باألقطان المص

األقطان بما عاد بالفائدة على المزارع والتاجر من تسويق عملت الدولة على مدار الثالثة أعوام الماضية على تعديل نظام 

خالل نظام يحقق الشفافية الكاملة في تحديد األسعار والحفاظ علي أصناف القطن المصري وسالالته مما يشجع على زيادة 

عن الموسم  %30بزيادة قدرها  22/2023هكتار( الموسم الحالي  141806لف فدان )أ 337المساحة المنزرعة حيث بلغت 

مليون دوالر أمريكى  348، وبلغت قيمة االرتباطات حوالى قع زيادتها خالل المواسم التالية، ومن المتو21/2022السابق 

 .2020/2021مليون دوالر أمريكى في الموسم السابق  237مقابل حوالى 

بدأت الدولة بتنفيذ خطة تطوير متكاملة لقطاع الغزل والنسيج تستهدف إنشاء عدد من المجمعات  ،التصنيعأما في مجال 

يعد أحد  الصناعية باإلضافة إلى تطوير مجمعات أخرى قائمة بالفعل، حيث تم إنشاء مصنع الغزل الرفيع بالروبيكى والذى

أكبر المشروعات الوطنية التي تعيد تصنيف مصر ضمن كبرى الدول في مجال التصنيع و التصدير لألسواق العالمية، كما 

أوشك االنتهاء من أعمال إنشاء واحد من أكبر مصانع الغزل و النسيج في العالم وهو مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة 

إلحكام رقابة  2021صانع جديدة بكفر الدوار ودمياط. وقد تم إصدار قانون في عام الكبرى. تتضمن الخطة أيضاً إنشاء م

 الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع األقطان الواردة للمغازل المحلية.

 

عالميا  من خالل التعاون بين القطاعين العام والخاص، فقد تم ابتكار ماركة  اهتمت الدولة بترويج وتسويق القطن المصرى

"وهو االسم الذى تم اختياره ليكون عالمة موحدة لمنتجات شركات الغزل و النسيج حيث تم إسناد مهمة Nitتجارية جديدة "

 .Egyptian Cotton Hubالبيع و التسويق و إدارة سالسل التوريد إلى شركة 



 

 

The Egyptian Balance Sheet over the last ten seasons 

 

 

 

 

  

Season 
Area 

' 000'  

Ha 

Production 

of seed cotton 

'000' Tonnes 

Production 

of lint cotton 

'000' Tonnes 

Export 

'000' 

Tonnes 

Spinning 

Arrivals 

'000' 

 Tonnes 

Stock 

'000' 

Tonnes 

2012/13 138 302 109 67 72 10 

2013/14 118 262 960 45 40 7 

2014/15 152 315 112 49 28 45 

2015/16 101 162 548 31 33 33 

2016/17 53 101 36 37 26 8 

2017/18 88 187 70 53 19 5 

2018/19 136 321 124 86 20 21 

2019/20 97 192 73 67 14 34 

2020/21 74 152 59 87 14 2 

2021/22 96 199 77 60 13 11 



 

 

 

 

Varieties 
Seasons 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

 Giza 45 

Extra 

Long 

Staple 

Cotton 

range   270-270  800-800 500-780 625-725 550-820  600-600 

Giza 87 

range   610-610 200-231 165-226 164-475 152-152    

Giza 88 

range 136-168 174-223 119-200 106-264 128-170 145-153 115-115    

Giza 93 

range  340-340 218-218 146-197 197-197 227-227 228-228 230-230 166-278 400-400 

Giza 96 

range    165-200  159-177 140-157 120-136 122-214 277-335 

Long 

Staple 

Cotton 

Giza 92 

range 290-320 200-286 120-192 191-205  140-158 118-176 114-163 121-186 279-295 

Giza 86 

range 125-161 151-180 99-130 101-169 120-160 131-148 109-148 101-139 103-190 228-272 

Giza 94 

range    135-135 137-167 131-153 108-128 100-144 104-199 210-269 

Giza 97 

range          220-270 

Giza 90 

range  138-138 94-95 99-99 103-161 123-130 100-106 104-104   

Giza 95 

range     108-120 117-133 103-115 84-130 84-157 180-223 

Varieties 
Extra Long Staple Cotton Long Staple Cotton 

Giza 45 Giza 87 Giza 93 Giza 96 Giza 92 Giza 86 Giza 94 Giza 97 Giza 95 

Average 600 380 400 309 289 256 253 256 209 

Prices of Egyptian Cotton Varieties 'cent/lb' 
 

Average Prices of Egyptian cotton varieties for 2021/22 Season 

'cent/lb' 
 


