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Cross Mark 

 

 الملخص
 

                                                                                                                      إن الطلب على القطن طلب  مشتق  من الطلب على الصناعات القائمة عليه؛ بمعنى أن اكتمال المنظومة يخلق الطلب على القطن الزهر 

زل الذي ال يتم استهالكه مباشرة؛ بل توجد سلسلة من الصناعات معتمدة عليه تبدأ من الحلج والحصول على القطن الشعر الذي يتجه لصناعة الغ

إضافه للحصول على بذرة القطن التي تتجه للمعاصر الستخالص الزيت ومستخلص بذرة القطن، وبذلك  ،صوأل لصناعة المالبسوالنسيج و

ية، وانخفاض الكميات                                                                                                                     يواجه القطن المصري  العديد من المشكالت اإلنتاجي ة، والتسويقي ة، والتصنيعي ة؛ مم ا أدى إلى تدهور الطاقة اإلنتاجي ة القطن

                                                                                                                        عروضة من القطن المصري   محلي ا وعالمي ا. ويستهدف البحث الوقوف على األسباب التي أدت إلى تدهور القطن المصري  ؛ وذلك من خالل الم

دراسة تطبيق سلسلة القيمة لمنظومة القطن في مصر، واجراء أسلوب التخطيط باألهداف لمنظومة القطن المصري من خالل دراسة شجرة 

سي                                                                                                                      األهداف لمعرفة الوسائل واإلمكانات الفني ة واالقتصادي ة التي قد تؤدي  الستعادة مكانته محلي ا وعالمي ا وتطوير الموقف التنافالمشكالت وشجرة 

                                                                                     المشكلة المحورية طبق ا ألسلوب التخطيط باألهداف لمحصول القطن وهي "تدهور منظومة القطن في  للقطن المصري. وتبين أن

                                                                                         عواقب سلبية هي: عدم استقرار إنتاج القطن، عزوف المزارعين عن زراعة القطن، انخفاض اإلنتاجي ة مصر". وقد أدت إلى 

                                                                                                                الفدانية، تدهور األداء في منظومة القطن بشكل  عام؛ كل هذه العواقب ترتب عليها في النهاية تعر ض منظومة القطن في مصر 

" تنمية منظومة القطن في مصر". ويترتب عليه الوصول إلى الغايات                                                   للخطر. وتم  تحديد الهدف المحوري إلى هدف رئيس وهو: 

استقرار إنتاج القطن ومنتجاته، تشجيع االستثمار في كافة حلقات سلسلة اإلنتاج، تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري  التالية:

                                             نهائي   رئيس  هو تحسين منظومة القطن في مصر.                                                                              ومنتجاته، تحسن األداء في إنتاج القطن ومنتجاته؛ كل  هذه الغايات تقود إلى هدف  

 التخطيط باألهداف، شجرة المشكالت، شجرة األهداف، سلسلة القيمة، القطن الزهر، القطن الشعر اإلفتتاحةة:الكلمات 
 

 مقدمةال
 

    كان     لما    ؛           االستراتيجية        القضايا            من أهم                         قضية القطن المصري          تعد  

    أحااد                        ة ألهميااة المحصااول فااي مصاار ك          واجتماعي اا           اقتصااادي ة                لهااا ماان أبعاااد  

        لنقديااة ا         المحاصاايل       أهاام      ماان         باعتباااره     ي        القااوم        االقتصاااد       دعامااات

    حياث     ماة،     المه   ية        التصادير    سالع      أحاد ال          وباعتباره  ؛   زرع   ت    ي                واالستراتيجية الت

     ناعة                                                     في األسواق العالمية كأفضل أقطان العالم جودة ومالءماة لصا        كان يعد 

        مشاتق               القطان طلاب      علاى          ن الطلاب     حيث إ و                            المنسوجات والمالبس الفاخرة؛

                        أن اكتمال المنظوماة يخلاق    ى      ؛ بمعن ه                    الصناعات القائمة علي   ى           من الطلب عل

                                                     القطن الزهار الاذي ال ياتم اساتهالكه مباشارة؛ بال توجاد سلسالة     على        الطلب

                 الحصااول علااى القطاان     حتااي                                       ماان الصااناعات معتماادة عليااه تباادأ ماان الحلااج 

                                                             الشعر الذي يتجه لصاناعة الغازل والنسايج وصاوأل لصاناعة المالباس التاي 

    علاى              إضاافه للحصاول   ،                               ر من االحتياجاات الكساائية للساكان ي            توفر جانب كب

             ومسااتخلص بااذرة                      لمعاصاار السااتخالص الزياات،  ل          التااي تتجااه            بااذرة القطاان 

ااا      كاااان يسااا    حياااث      ساااب ،       )الك         القطااان    فاااي          كبيااارة           بنسااابة     ا       ومصااانع     ا        هم خام 

  .      مصري ة    ة ال                 الصادرات السلعي  

                هاذا إلااى جاناب مااا                                   القطاان مان المحاصايل كثيفااة العمالاة،     د    يعا    كماا 

       الحلاج،    :   مثال   ؛                                                    تحتاجه الصناعات المرتبطة باالقطن الخاام مان عمالاة كثيفاة

                  اعة الزيااااوت واألعااااالف                                     والغاااازل والنساااايج، والمالبااااس الجاااااهزة، وصاااان

  ض      تعار        فإنه                                     الرغم من األهمية الحيوية لمحصول القطن                والصابون، وعلى 

      ى إلاااى               األمااار الاااذي أد     ،    خيااارة  األ            خاااالل الفتااارة           وخارجياااة            داخلياااة            لعوامااال  

  .      مصري ة             في الزراعة ال          قتصادي ة               تضاؤل مكانته اال

                                                        إن  للتحااديات اإلنتاجي ااة والتسااويقي ة التاااي يتعاارض لهااا محصاااول 

                                                                        القطن ومنتجاته أبعاد ا اقتصادي ة واجتماعي ة تؤثر على الواقع الحاالي وعلاى 

                                                           مسااتقبل منظومااة القطاان، كمااا تااؤثر علااى رءوس األمااوال المسااتثمرة فااي 

   لاف  ا        35..0.       من نحاو                                                الصناعات المرتبطة به. وبإنحفاض المساحة القطنية 

                         ؛ وبالتاالي إنخفااض اإلنتااج     3303             الاف فادان عاام         53..00      م الاي     3330         فدان عام 

        وانخفااض               ملياون قنطاار،     3.3                يون قنطار مقابل   مل     0.3                        الكلي من القطن الزهر من 

                                                                     النصيب السوقي لمصار فاي أهام الادول التاي يصادر لهاا القطان؛ وبالتاالي انخفااض 

   ؛      3305-    .330                   فساة كمتوساط للفتارة )                                           القدرات التنافسية المصري ة أماام الادول المنا

                                                                        مما ترتب علية خلل كبير وتراجع في كافة الصناعات المرتبطة بإنتاج القطن.  

اة  مان قبال المنتجاين                                                             وتحتل  هذه التحديات والمشكالت أهمية  خاص 

                                                             والمساتثمرين والمخططااين وواضاعي السياسااات الاذين يعملااون علاى إيجاااد 

                                    ك التحاديات والمشاكالت، وتحقياق اساتقرار                               الحلول المناسبة لتفاادي ثثاار تلا

                                                       القطاع بما يتناسب مع أهميته في االقتصاد الزراعي المصري.

             مشكلة البحث:
                                                 يواجااااه القطاااان المصااااري  العديااااد ماااان المشااااكالت اإلنتاجي ااااة،  

                                                                    والتسويقي ة، والتصنيعي ة سواء كانت متعلقاة باتقلص الرقعاة المزروعاة مناه 

                                              المزرعي ة، مع ارتفاع تكاليف إنتاجه، األمر الاذي                         سنوي ا، أو تراجع أسعاره 

االون زراعااة محاصاايل                                                           جعاال بعااز الاازراع يعزفااون عاان زراعتااه ويفض  

اا منااه، إلااى جاناب المعوقااات التااي تواجاه قطاااع المحااالج،                                                                  أخارى أكثاار ربح 

ااا أدى لتاادهور الطاقااة                                                                   والتحااديات التااي تواجااه صااناعة الغاازل والنساايج؛ مم 

                                          انخفاااض الكميااات المعروضااة ماان القطاان المصااري                       اإلنتاجي ااة القطنيااة، و

                  محلي ا وعالمي ا. 

                                                   وتحاااددت المشاااكلة الرئيساااة للبحاااث فاااي تااادهور منظوماااة القطااان 

                          مان واردات العاالم القطنياة،    % 3                         خاصة أن صاادراته تمثال نحاو    ى   مصر  ال

       واردات   الا                                          عالمي ا بين أهام الادول المصادرة، بينماا بلغات     30              وتحتل المرتبة 

            عالمي اا باين     01                                     من الواردات العالمي ة، وتحتال المرتباة    %  .. 0            القطنية نحو 

اا أد ى لحادوأ أضارار باالقتصااد القاومي  ؛ األمار                                                                     أهم الدول المستوردة؛ مم 

                                                                       الذى يتطلب دراسة التحديات اإلنتاجي ة والتساويقي ة والتصانيعي ة التاي تواجاه 

           طاااع  طااارد                                                     منظومااة القطاان وت حولااه ماان قطاااع جاااذب  لالسااتثمارات إلااى ق

            لالستثمارات.

           هدف البحث:
                                                    انطالق اااا مااان المشاااكلة البحثي اااة اساااتهدف البحاااث الوقاااوف علاااى 

                                                            األسااباب التااي أدت إلااى تاادهور القطاان المصااري  ؛ وذلااك ماان خااالل دراسااة 

                 األهداف التالية: 

                                                     تطبةق سلسلة القةمة لمنظومة القطن فيي مصير مين  يالل دراسية      مدى -

         ما يلي: 

o  ومؤشرات الكفاءة اإلنتاجي ة للقطن في مصر                  المعالم اإلنتاجي ة                                       

o حلج القطن، وصناعة المنسوجات القطني ة في مصر                                            

o .التجارة الخارجية المصري ة من القطن                                    

                                                       أسييلوا التخطييةط دافهييداف لمنظوميية القطيين المصييري و ليي  ميين  ييالل  -

          عدة نقاط:

o تحليل المواقف والمجموعات المشاركة                                  

o  لمعرفااة الوسااائل واإلمكانااات الفني ااة                           شااجرة المشااكالت وشااجرة األهااداف                                 

                                                                واالقتصااادي ة التااي قااد تااؤدي  السااتعادة مكانتااه محلي ااا وعالمي ااا وتطااوير 

                              الموقف التنافسي للقطن المصري.
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 سلوا البحثي ومصادر البةاناتفا
 

                                                           اعتمد البحث في تناوله للجوانب المختلفة على اعتبارات المنطاق   

            ة، والطريقاة                      بعز األسااليب اإلحصاائي   ب                     في االستدالل، مستعين ا              االقتصادي   

     فتااارة       تقسااايم       تااام   و                              ة فاااي دراساااة تطاااور محصااول القطااان.            ة التاريخي ااا        البحثي اا

                                   سانوات مان العقاد األول ليلفياة الثالثاة    3  )                      فتارتين وذلاك بمقارناة ل         الدراسة

      3303-      3300                                     سنوات من العقد الثااني ليلفياة الثالثاة    3   مع       3303-    3330

     ماادى           لياادل  علااى                   بااين فترتااي الدراسااة    F-chow       اختبااار         اسااتخدام        وتاام       ؛

          عادم تجاانس    ى  علا            وهاذا يادل     ، ا       حصاائي   إ   ة          كانت معنويا     فإذا   ،               تجانس البيانات

                 تباااين المجتمااع فااي           ى ال يساااوي                              )تباااين المجتمااع فااي الفتاارة األولاا          البيانااات

                            تمثيال البياناات بخطاي انحادار؛       ؛ أي               توجاد نقطاة فاصالة   ي أ   ؛               الفترة الثانياة 

               )تبااين المجتماع                 تجاانس البياناات   ى  علا           هاذا يادل   ف                         ا إذا أثبتت عدم المعنوية     أم  

       ال توجااد    ي أ   ؛                                تباااين المجتمااع فااي الفتاارة الثانيااة         ى يساااوي               فااي الفتاارة األولاا

  .                                     تمثيل مجموعة البيانات بخط انحدار واحد      ؛ أي          نقطة فاصلة

  ة                              رباة لتطاوير الخادمات التساويقي                        تطبياق سلسالة القيماة كتج          كماا تام  

             صااااادرات القطاااان  ل                      قياااااس مؤشاااارات التنافسااااية        وتاااام                 لمحصااااول القطاااان،

        المصري.

                      أسااااااااالوب التخطااااااااايط باألهاااااااااداف     علاااااااااى          االعتمااااااااااد       وتااااااااام  

OOPP( Objectives Oriented Project Planning   وهااو أحااد ،          

             تحقياق األهاداف    ا       مان خاللها             عملية ياتم      هي و                           أساليب التخطيط االستراتيجي

                                                                   الموضوعة والتوجه المستقبلي وكيفية تحقيقهاا. ويعتماد التخطايط باألهاداف

  :    منها       خطوات        على عدة 

 الرسالة لمنظومة القطن في مصر:        الرؤية و                              

 عارض وتقيايم    ت    تضامن      والتاي   :                                 تحلةل المواقف والمجموعات المشيارةة           

                            ات المتاحااااة، والقااااوى العاملااااة،                 )المااااوارد واإلمكاناااا                 العواماااال الداخليااااة 

             صااااااال، واإلدارة                                              التكنولوجيااااااا المتاحااااااة، والمعلومااااااات ووسااااااائل االت    و

                          )اإلنتااج، واالساتهال ، العارض،    ة                                   والتنظيم ، ودراسة العوامال الخارجي ا

    وتام                          ي، والمشاكالت والمحاددات .                                 الطلب، التشريعات، والتمويل الخاارج

               الل وجهااات النظاار     ماان خاا                                    تحلياال المجموعااات المشاااركة فااي التخطاايط 

ااا                         والمتاااأثرين والماااؤثرين فاااي                                    ة بالتنفياااذيين الفعلياااين والمساااتفيدين        الخاص 

                     فاي التفعيال والتاأثير،              أو خاارجي                   مشاار  داخلاي                    لبيان دور كال      ؛      القطاع

           يمكااان تقسااايم           وحينئاااذ     ،                   أن يتجاااانس المشااااركون                    ولااايس مااان الضاااروري   

              فااي اهتماماتهااا            متجانسااة           فرعيااة             مجموعااات      إلااى                    المجموعااة المشاااركة

                                                  وتحليل ما بها من نقاط قوة وضعف وما يواجهها من فرص            ومصالحها،

                    ل مااان األدوات الفعالاااة                    حياااث ي عاااد هاااذا التحليااا  ، (SWOT)          وتهديااادات

                  ستراتيجيات العمل. ا       وصياغة    ي       ستراتيج          للتخطيط اال

  :حصر وتحليل                      في هذه المرحلة يتم   تحديد وتحلةل شجرة المشكالت

ة ومسبباتها                         وتحديد المشكلة المحوري   ة،          والداخلي   ة                 المشاكل الخارجي  

 لائوسأحد الى انعقادها عل                         ذلك من خالل ورشة عمل تم  ووعواقبها، 

على تحديد                    التركيز فيها أوال                 التحليل، وتم   ىلكترونية حتى انتهاإل

التعبير عن المشكلة        ويتم   ة وبحث أسبابها وعواقبها.                 المشكلة المحوري  

الشكل الذي  ىأساس أنها مواقف أو حاالت سلبية. يسم ىلوأسبابها ع

وهي  ،بين المشكالت وأسبابها وعواقبها بشجرة المشكالت يجمع ما

ة                                   تشرح وتفسر العالقات الرئيسة الخاص          سببية                        عبارة عن شبكة عالقات  

ويبدأ  تحليلها.      يتم  التي  تميز مواقف المشكلةالتي  باألسباب والعواقب

 The Coreة                                الطريقة بتحديد المشكلة المحوري   هذهفي  العمل

Problem   ، ويبين الجزء األسفل من الشكل أسباب المشكلةThe 

Causes  ،عواقب المشكلة  يوالجزء العلوThe Effects وتضم .

 - Causesة باألسباب والعواقب                                 شجرة المشكالت شبكة العالقات الخاص  

Effects Relationships  ،المشاكل إضافة  ويفضل مع تحديد

 للتمكن من وصف المشاكل ومسبباتها وتحديد أهميتها.       كمية           مؤشرات  

 The                                ن هااذه المرحلااة تحديااد شااجرة األهااداف       تتضاام                 تحديييد افهييداف: -

Objective Tree     ساامى عالقااات                                  ووسااائل تحقيقهااا وغاياتهااا أو مااا ي          

      تحديااااد        يااااتم   و  . Means–Ends–Relationships                  الوسااااائل والغايااااات

            ة إلاى أهاداف                                                     األهداف بتحويل المشكالت ذات المواقف أو الحاالت السلبي  

                  بشاجرة األهاداف، وهاي    ى  سام                   ن في مجموعها ماا ي          ة تكو           إيجابي              أو مواقف  

اا                              شاابكة تشاارح وتفساار العالقااات الرئيساا         عبااارة عاان             ة بالوسااائل          ة الخاص 

              كيفية تحقيقه. و   ي                     تحديد التوجه المستقبل                من خاللها يتم     ي              والغايات؛ والت

               المشاااكالت، ويخضاااع         لحااال              مساااتهدفة                        فهاااى عباااارة عااان باادائل            الوسييا:ل: و

   ، ا                                ة، حيااث يجااب أن يكااون البااديل مفيااد          موضااوعي                            اختيااار الباادائل لمعااايير  

                     ات المتاحااااة والمحااااددات                    ضااااوء المااااوارد واإلمكاناااا   فااااي               ويمكاااان تحقيقااااه

  . ة         الخارجي  

     يمكان    ى                                 قابليتهاا للتحقياق وللقيااس الكماي حتا                   عند تحديد افهيداف:   ى     ويراع

            ات ومتطلباات                               ة والتناسب باين الماوارد واإلمكانا                            التقييم والمتابعة، والمعقولي

   ى        للخطااة حتاا           ى زمنااي                ثاام تحديااد مااد     ،                  ة واألهااداف والغايااات                البيئااة الخارجي اا

                         ويمكن المتابعة والتقييم.                    تكون ليهداف قيمة  

      جمعهااا                       أولهمااا: ميدانيااة تاام     ؛          للبيانااات                    العتماااد علااى مصاادرين  ا      تاام  

         لمتخصصااااين     مااااع ا        كترونيااااة   إلل         الوسااااائل ا و  ة                         بطريقااااة المقابلااااة الشخصااااي  

  -         سارة القطاان ا  سم  - ن ي        )المازارع       القطاان        منظوماة      مجااالت                    والخباراء فاي كاال   

              الهيئاااة العاماااة    ي    فاااراز  -                    مصاااانع عصااار باااذرة القطااان  -          ن بالمحاااالج ي    ماااو ف

                      ساكندرية ليقطاان، خباراء        شاركة اإل                        ختبارات القطن، خبراء مان           للتحكيم وا

                                 ن بمصانع الغزل والنسايج ، وذلاك فاي  ي                           من شركات تصدير األقطان، مدير

                    التحديات التاي تواجاه    ى         للوقوف عل   ؛     مفردة    03      بواقع                   صورة دراسات حالة

   ى             الااذي يعتمااد علاا        باألهااداف               أساالوب التخطاايط          السااتخدام                القطاان المصااري  

                              بياان ووساائل تحقياق غاياات تنمياة    في            الستخدامها   ا                    شجرة المشكالت تمهيد  

                  تواجااه هاذا القطاااع.      التاي                                وتقلياال ثثاار المشااكالت والتحاديات   ،          قطااع القطان

                   ة لالقتصااد الزراعاي،                    من اإلدارة المركزي ا                                 وثانيهما: بيانات ثانوي ة منشورة

     مركاز                                                            ونشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وموقاع بياناات 
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 النتا:ج البحثةة
 

 في مصر لمنظومة القطنتطبةق سلسلة القةمة مدى :      أوال  

ا                          سلسالة القيماة إلنتااج القطان    مثل    ت             مان األنشاطة      ال        ومتكاام   ا        مترابط ا   ا      نظام 

                        التارابط المتسلسال ماا باين      ن         ، حياث إ                                 التي تسهم في إنتاج السالع والخادمات         نتاجي ة  اإل

       فاعلياة            كلفاة ومادى ت                     بعضها البعز من خاالل ال   ى          التأثير عل    إلى    ي                 هذه األنشطة يؤد   

             إنتاجها حيث:

      زراعاة     علاى                 قباال المازارعين     على إ                  لتنافسية الحالية ل   ا      كافي     ا                   تشكل الربحية مؤشر      . 1

 .                          بزيادة أو انخفاض الربحية   ة                                       المحصول، فتتذبذب المساحة المزروعة مرتبط

        كاالمالبس          عالياة                   ذات قايم مضاافة            منتجاات      إلاى                              عملية إنتاج القطن ثم تحويلاه      إن      . 0

     بعاادة        تماار    -                                                             والزيااوت النباتيااة متناساابة مااع متطلبااات األسااواق المحليااة والدوليااة

  .     محاور

     :           لقطن في مصر ل       ة نتاتجةةة                  ومؤشرات الكفاءة اإل       ة نتاتجةةة          المعالم اإل             المحور افول: 
                ومؤشااارات الكفااااءة          نتاجي اااة          للمعاااالم اإل                        بدراساااة الوضاااع الحاااالي   

            ما يلي:1                                      لقطن في مصر، يتضح من بيانات جدول رقم ) ل         نتاجي ة  اإل

                    ألااااف فاااادان خااااالل الفتاااارة   498                   مساااااحة القطاااان ماااان نحااااو        متوسااااط       تناااااقص  . 1

    عاااام   ال           ماان المتوساااط      %124.19               والتاااي تمثاال نحاااو    ،   م2010-2003 ) ى  ولاا  األ

         ألاف فادان   304     لنحاو   ،    م2018-2003 )                   ألف فدان خاالل الفتارة  401           البالغ نحو 

   ماااان      %75.81               والتااااي تمثاااال نحااااو    ،   م2018-2011 )                    خااااالل الفتاااارة الثانيااااة

                         وقاادر األثاار المطلااق بإنخفاااض    ،   م2018-2003 )                        المتوسااط العااام خااالل الفتاارة

  . %    03.5                                ألف فدان، وبلغ األثر النسبى بنحو        050.1

      إجااراء           فقااد تاام                      بااين فترتااي الدراسااة؛                   وجااود فاارق معنااوي      ى         ولبيااان مااد

           مان مساتويات            عناد أي                                       بين فترتي الدراساة، وثبات عادم معنويتاه     F-chow       اختبار 

  ى                                             تجاانس البياناات )تبااين المجتماع فاي الفتارة األولا    علاى          ا يدل      مم                     المعنوية المألوفة، 

       مجموعااة        وأن     ،                                                     تباااين المجتماع فااي الفتارة الثانيااة  أي ال توجاد نقطااة فاصالة      يسااوي 

     .                                 د عدم تقسيم الفترة الكلية لفترتين                األمر الذي يؤك                                  البيانات تمثل بخط انحدار واحد، 

                                                          وبتقاادير معادلااة االت  جاااه الزمنااي لتطاااور مساااحة محصااول القطاان فاااي 

ا 3                                       الصورة األسية، تبين من بيانات جدول رقم ) ا   ا                              أنهاا اتخاذت ات  جاه اا عام     ا        متناقص 

  ،  %   3.7        بلاغ نحاو                    بمعدل عجاز سانوي         3.30           توى معنوية                         ومعنوي ا إحصائي ا عند مس

                              ، كمااا بلغاات قيمااة معاماال التحديااد      30.07                 المحسااوبة نحااو F               حيااث بلغاات قيمااة )

( 2R عاة  و  زر   الم                    التغيارات فاي المسااحة     مان   %  13    نحاو              ا يعني أن        ، مم      3.13        نحو   

                         عوامل يعكسها عنصر الزمن.    إلى                   محصول القطن ترجع ل

                     ألاااف قنطاااار خاااالل الفتااارة   3393                                تنااااقص اإلنتااااج الكلاااي للقطااان مااان نحاااو     . 0

                 مااان المتوساااط العاااام    %129.45                   م ، والتاااي تمثااال نحاااو 2010-2003      األولاااى)

    ألاف   1850     لنحاو   ،   م 2018-2003                     ألف قنطاار خاالل الفتارة)  2621           البالغ نحو 

   ماان    %75.58               والتااي تمثاال نحااو    ،  م 2018-2011                          قنطااار خااالل الفتاارة الثانيااة )

                             م ، وقاادر األثاار المطلااق بإنخفاااض 2018-2003                         المتوسااط العااام خااالل الفتاارة)

  . %    ...7                                 ألف قنطار، وبلغ األثر النسبى بنحو       0.70

                                                              ولبيان مدى وجود فرق  معنوي   بين فترتي الدراسة؛ فقد تم  إجاراء 

                                                   ، حيث ثبت عدم معنويته عناد أي   مان مساتويات المعنوياة F-chow       اختبار 

ا يد                                                      ل  علاى تجاانس البياناات )تبااين المجتماع فاي الفتارة األولاى                  المألوفة، مم 

                                                                 يساااوي تباااين المجتمااع فااي الفتاارة الثانيااة  أي ال توجااد نقطااة فاصاالة، وأن 

ااد عاادم تقساايم                                                                   مجموعااة البيانااات تمثاال بخااط انحاادار واحااد؛ األماار الااذي يؤك  

                        الفترة الكلية لفترتين. 
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                    اج الكلاااي   للقطااان فاااي                                            وبتقااادير معادلاااة االت  جااااه الزمناااي   لتطاااور اإلنتااا

ااا  3                                        الصااورة األسااية، تبااي ن ماان بيانااات جاادول رقاام )                                أنهااا اتخااذت ات  جاه ااا عام 

                     بمعادل عجاز سانوي   بلاغ       3.30                                            متناقص ا ومعنوي ا إحصاائي ا عناد مساتوى معنوياة 

                ، كمااا بلغاات قيمااة      03.50                 المحسااوبة نحااو F                 ، حيااث بلغاات قيمااة ) %   3.3    نحااو 

اااا يعناااي أن  نحاااو   ،     1..3        نحاااو 2R               معامااال التحدياااد )              مااان التغيااار فاااي    %  1.                  مم 

                                                            اإلنتاج الكلي لمحصول القطن ترجع إلى عوامل يعكسها عنصر الزمن.
 

 م(0218-0222)  الل الفترة إلنتاج القطن في مصر      ة نتاتجة ةومؤشرات الكفاءة اإل      ة نتاتجة ةتطور المعالم اإل .1دول تج

 السنوات
 

 المساحة
 (لف فدانأ)

      ة نتاتجة ةاإل
 (قنطار)

ألف )نتاج اإل
 (قنطار

      ة نتاتجة ةمؤشرات الكفاءة اإل قةمة االيراد الكلي قةمة التكالةف الكلةة

أسعار تجارية 
 ه)تجنة

 /فدان(

 ةأسعار حقةقة
 /فدان(ه)تجنة

الرقم 
 القةاسي

 العام *

 أسعار
تجارية  

 /فدان(ه)تجنة

 أسعار 
 ةحقةقة

 /فدان(ه)تجنة

الرقم 
القةاسي 

 العام *

صافي العا:د 
 /فدان(ه)تجنة

نسبة 
المنافع 

 للتكالةف

أردحةة 
 هالجنة

3330 .0..35 3.33 0333.13 2111 1483 142.3 3865 3160 122.3 1754 1.83 0.83 
3337 307.30 1.53 753..0. 2275 1314 173.2 4393 3160 139 2118 1.93 0.93 
333. 1.1..3 1.33 733..53 2617 1362 192.2 4675 3121 149.8 2058 1.79 0.79 
3331 .01.73 3.03 0335.00 2965 1543 192.2 5654 3823 147.9 2689 1.91 0.91 
3333 .37..3 1.31 0573.00 3437 1425 241.2 4736 2691 176 1299 1.38 0.38 
3333 003.30 1.71 3333.37 4120 1362 302.5 5347 2592 206.3 1227 1.30 0.30 
3335 337.70 1.33 033..00 3998 3768 106.1 4414 2169 203.5 416 1.10 0.10 
3303 015.07 3.70 3300.10 4571 3800 120.3 8852 7426 119.2 4281 1.94 0.94 

 .3.1 .0.1 0533 - 3518 373.  - 2007 0310.3 0053.35 6.8 753.51 المتوسط

3300 .33.03 ..5. 035..73 5193 4158 124.9 8408 6331 132.8 3215 1.62 0.62 
3303 000.01 ...5 0317.57 5490 4125 133.1 6713 4805 139.7 1223 1.22 0.22 
3300 331.33 ...5 0130.33 5626 3945 142.6 8456 5760 146.8 2830 1.50 0.50 
3307 015.03 ..35 05.7.33 5916 3905 151.5 6406 4133 155 490 1.08 0.08 
330. 373.33 7.33 0303.70 5631 5209 108.1 .701 4849 112.1 (-05.  3.51 -3.30 
3301 000.3. 1.53 503.31 10736 8195 131.0 19069 14886 128.1 8333 1.78 0.78 
2017 301.5. 3..1 0105.57 13491 8026 168.1 21786 13557 160.7 8295 1.61 0.61 
2018 00..53 3.3. 333..30 075.0 - - 24508 - - 5... 1.64 0.64 

 0.42 1.42 7303 - 3313 03.53.3 - 100. ..3035 0375.30 6.15 037.03 متوسط

F chow 1.63 - 3.31 37..5** - - 07..1** - - 05.33** - - 

 3.30- 3.30- 3303 - 7373 3...30 - 0131 003.3. 0.70- .3.1- 050.1- األثر المطلق

 7..0- 00.5- 000.30 - 3..033 073.0 - 033.3 0.1.5 ...7 1..5- 03.33- األثر النسبي

 0.53 1.53 3099 - 5497 8919.8 - 3575 5820.6 3130.0 1.73 730.01 المتوسط

  122 =    0212 /    0210                         ، وافرقام القةاسةة فسعار    122 =    0228 /    0229                         ، وافرقام القةاسةة فسعار    122 =    1998 /  99                      افرقام القةاسةة فسعار           داستخدام     حسبت    

              أعداد مختلفة.   ،                                       ة لالقتصاد الزراعي، نشرة االقتصاد الزراعي                ة ، اإلدارة المرةزية       ة قتصاديةة  اال                                          وزارة الزراعة واستصالح افراضي، قطاع الشئون          المصدر:
 

 م(0218-0222للقطن الزهر  الل الفترة ) يراد الكلي وصافي العا:دوقةمة التكالةف واإل                                             معادالت االت  جاه الزمني لتطور المساحة واإلنتاج .0تجدول 
 2R F معدل التغةر العام  المتوسط المعادلة المتغةرات

X -6.53 Y=e 730.3 13.0 0.0736 المساحة )ألف فدان   3.11 30.07**  

X -8.43 Y=e 3130.0 33.3 0.0788 لف قنطار )أ نتاج للقطن الزهراإل  3..1 03.50**  

 /فدان هقيمة التكاليف)جني
 أسعار جارية

XY=e 0310.3. 300.1 0.116 + 7.53 الفترة األولي  3.53 33..3.**  
XY=e 3035.. 301.7 0.164  + 8.20 الفترة الثانية  3.33 3..31**  

XY=e 0.37.3 300.3 0.138  + 6.88  3303-3330) حقيقيةأسعار   31.3  33..5**  

  ه)بالجنيي يراد الكلاإل
 أسعار جارية

XY=e .373 33.3 0.0720 + 8.21 الفترة األولي  3.73 ..17*  
XY=e 03.53.3 303.1 0.186 + 8.44 الفترة الثانية  3..1 3.33*  

..XY=e .753.. 35 0.0950 + 7.68  3303-3330) حقيقيةأسعار   3... 0..35**  

 أسعار جارية  ه)بالجني العائد يصاف
 XY=e 0533  3.0 3.05 0.050 + 7.64 الفترة األولي
 XY=e 7303  3.3 3.00 0.170 + 6.30 الفترة الثانية

Y الدراسة                                 : القةمة التقديرية للمتغةر موضع        X:    تقدير معدل النمو السنوي دالصةغة التي تتخذ الشكل         0.05                  * معنوي عند مستوى   0.01                               متغةر الزمن ** معنوي عند مستوى                                                a+bxY=e  

                             هي معدل النمو السنوي المئوي.  b*100      ، حةث 

ُ                                     المصدر: تُجمعت وُحسبت من نتا:ج تحلةل دةانات تجدول رقم )       ُ         1 .)     
 

                         يعااد  تحلياال بنااود التكاااليف                                        المؤشييرات المالةيية لزراعيية القطيين المصييري:

                                                                 واإليرادات من المؤشرات الرئيسية التاي تعكاس الموقاف الماالي  للمازارع، 

            ما يلي:1                             حيث يتضح من بيانات جدول رقم )

                                             ارتفعاات تكاااليف إنتاااج القطاان باألسااعار الجاريااة ماان         القطيين:              تكييالةف تنتيياج  . 1

               م ، والتااي تمثاال 2010-2003                              جنيااه للفاادان خااالل الفتاارة األولااى)   3262    نحااو 

                       جنياه للفاادان خاالل الفتاارة   5821                            مان المتوسااط العاام البااالغ نحاو    %56.04    نحاو 

-2011                               جنيااااه للفاااادان خااااالل الفتاااارة الثانيااااة)  8380     لنحااااو   ،   م 2003-2018 )

                              مااان المتوساااط العاااام خاااالل الفتااارة )      %143.96               والتاااي تمثااال نحاااو    ،  م 2018

                  جنياه للفادان، وبلاغ         003.3.                            وقدر األثار المطلاق بإرتفااع نحاو  ،   م 2003-2018

                                     تكااليف إنتااج القطان باألساعار الحقيقي اة           وبالنسابة ل  ،  %     0.1.5                 األثر النسبى بنحاو 

    م ، 2010-2003                             جنياه للفادان خاالل الفتارة األولاى)  2007                  فقد ارتفعت من نحو 

            جنيااه للفاادان   3575                            ماان المتوسااط العاام البااالغ نحااو      %56.14               والتاي تمثاال نحااو 

                       جنيااااه للفااااادان خااااالل الفتااااارة   5633  و    لنحااااا  ،   م 2018-2003           خااااالل الفتاااارة)

                     مان المتوساط العاام خاالل    %157.57               والتي تمثل نحو    ،  م 2018-2011        الثانية)

     .  م 2018-2003        الفترة )

      إجاراء           فقد تام                                    جود فرق معنوي بين فترتي الدراسة؛ و   ى        لبيان مد  

اا0.01         المعنويااة    ى                            ، وقااد ثبتاات المعنويااة عنااد مسااتوF-chow       اختبااار    ا       ، مم 

      يسااوي   ال    ى                                            تجانس البيانات )تباين المجتماع فاي الفتارة األولا     عدم    على        يدل  

           وأن مجموعااة    ،                                                   تباااين المجتمااع فااي الفتاارة الثانيااة  أي توجااد نقطااة فاصاالة

ا ا                      تمثال بخاط انحادار واحاد؛            البيانات ال                        د تقسايم الفتارة الكلياة                ألمار الاذي يؤك  

     حدة.    على                 العام لكل فترة               جاه الزمني                             ومن ثم تقدير معادلة االت      ،       لفترتين

                   تكااااليف إنتااااج القطااان                                      وبتقااادير معادلاااة االت  جااااه الزمناااي لتطاااور 

         أنهاا  3                                          في الصورة األسية، تبين من بيانات جدول رقام )                باألسعار الجارية 

ا       3.30                                   ومعنوي اا إحصاائي ا عناد مساتوى معنوياة    ا      زاياد    مت   ا                     اتخذت ات  جاه اا عام 

   في    %16.4     ونحو   ،  ى              في الفترة األول   %11.6        بلغ نحو          سنوي         زيادة       بمعدل 

        لكال     25.26  ، 225.85                 المحسوبة نحاو F               حيث بلغت قيمة )                الفترة الثانية، 

  ، 0.97        نحااو 2R                             كمااا بلغاات قيمااة معاماال التحديااد )         الترتيااب،     علااى        منهمااا

اا  ؛ 0.80              تكاااليف إنتاااج                ماان التغياارات فااي    %80  ،  %97    نحااو              ا يعنااي أن      مم 

                  عوامال يعكساها عنصار     إلاى       ترجاع                                   القطن باألسعار الجارية خالل الفترتين 

       الزمن.

                                 لتطااور تكاااليف إنتاااج القطاان باألسااعار                                    وبتقاادير معادلااة االت  جاااه الزمنااي   

                         أنهاا اتخاذت ات  جاه اا  3                                            ة في الصاورة األساية، تباين مان بياناات جادول رقام )         الحقيقي  

    بلاغ                      بمعادل زياادة سانوي         3.30                                   ومعنوي ا إحصائي ا عند مساتوى معنوياة    ا        متزايد     ا     عام  

  ، 82.59                 المحساوبة نحاو F                 ، حياث بلغات قيماة )     دراسة       فترة ال    خالل    %13.8    نحو 

اا.860        نحااو 2R                             كمااا بلغاات قيمااة معاماال التحديااد )    ماان    %86    نحااو              ا يعنااي أن        ، مم 

       يعكسااها          عواماال      إلااى       ترجااع     ي ااة    حقيق                                         التغياارات فااي تكاااليف إنتاااج القطاان باألسااعار ال
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اا و             عنصاار الاازمن.                   قيمااة تكاااليف إنتاااج     فااي  ة                       تضااح وجااود زيااادة حقيقي اا       ا ساابق ي    مم 

اا      أخااارى              اقتصاااادي ة                               تلاااك الزياااادة ترجااع لمتغيااارات          د أن                         محصااول القطااان، بماااا يؤك  

                                   بخالف  روف التضخم خالل فترة الدراسة.

                                          يااراد الكلااي إلنتاااج القطاان باألسااعار الجاريااة ماان         ارتفااع اإل             يييراد الكلييي:  اإل  . 0

             ، والتااي تمثاال    م2010-2003 ) ى  ولاا                         جنيااه للفاادان خااالل الفتاارة األ  5242    نحااو 

                جنيااه للفااادان خاااالل   8920               عاااام البااالغ نحاااو   ال           مااان المتوسااط    %58.77    نحااو 

                       جنيااااااه للفاااااادان خااااااالل الفتاااااارة   12598       ، لنحااااااو    م2018-2003 )      الفتاااااارة

                 ماان المتوسااط العااام    %141.23                 ، والتااي تمثاال نحااو    م2018-2011 )       الثانيااة

        3...30    نحاااو                           وقااادر األثاار المطلاااق بإرتفاااع   ،   م2018-2003 )          خااالل الفتاارة

                 لإلياااراد الكلاااي            وبالنسااابة    ، %     073.0                                   جنياااه للفااادان، وبلاااغ األثااار النسااابى بنحاااو 

                       جنيااه للفاادان خااالل الفتاارة   3518                    ة فقااد ارتفعاات ماان نحااو                  باألسااعار الحقيقي اا

           عااام البااالغ   ال           ماان المتوسااط    %64                 ، والتااي تمثاال نحااو    م2010-2003 ) ى  ولاا  األ

     جنيااه   7760       ، لنحااو    م2018-2003 )                      جنيااه للفاادان خااالل الفتاارة  5497    نحااو 

   %141.17                 ، والتااي تمثاال نحااو    م2018-2011 )                         للفاادان خااالل الفتاارة الثانيااة

  .   م2018-2003 )                           من المتوسط العام خالل الفترة

      إجااراء           فقااد تاام                      بااين فترتااي الدراسااة؛                   وجااود فاارق معنااوي      ى         ولبيااان مااد

ا0.01         المعنوياة    ى                            ، حياث ثبتات المعنوياة عناد مساتوF-chow       اختباار           ا يادل        ، مم 

      تباااين       يساااوي   ال    ى                                                عاادم تجااانس البيانااات )تباااين المجتمااع فااي الفتاارة األولاا    علااى 

                      وأن مجموعااة البيانااات ال    ،                                             المجتمااع فااي الفتاارة الثانيااة  أي توجااد نقطااة فاصاالة

ا        ومان ثام    ،                             د تقسايم الفتارة الكلياة لفتارتين                                      تمثل بخط انحدار واحد؛ األمر الاذي يؤك  

     حدة.    على       فترة       كل          العام ل               جاه الزمني                      تقدير معادلة االت   

                           ياراد الكلاي باألساعار الجارياة   اإل      لتطور                                    وبتقدير معادلة االت  جاه الزمني   

ا 3                      ن مان بياناات جادول رقام )                      في الصورة األساية، تباي      ا                              أنهاا اتخاذت ات  جاه اا عام 

    بلااغ                      بمعاادل زيااادة ساانوي         3.30                                   ومعنوي ااا إحصااائي ا عنااد مسااتوى معنويااة    ا        متزايااد  

                            فاي الفتارة الثانياة، حياث بلغات    %18.6       ، ونحاو  ى           الفتارة األولا   في    %7.20    نحو 

                  الترتيااب، كمااا بلغاات     علااى        منهمااا        لكاال     7.80  ، 5.64                 المحسااوبة نحااو F      قيمااة )

   %56  ،  %48    نحاو              ا يعناي أن      مم    ؛   .560  ، .480        نحو 2R                    قيمة معامل التحديد )

      ترجاع                                   لقطان باألساعار الجارياة خاالل الفتارتين            ياراد الكلاي ل  اإل               من التغيارات فاي 

                   يعكسها عنصر الزمن.         عوامل      إلى 

            ساعر الحقيقاي   ال ب           ياراد الكلاي   اإل      لتطاور                                    وبتقدير معادلاة االت  جااه الزمناي   

ا 3                  ن من بيانات جدول )                      في الصورة األسية، تبي      ا        متزاياد     ا                              أنها اتخذت ات  جاه اا عام 

   %9.5                    بمعاادل زيااادة بلااغ نحااو       3.30                                   ومعنوي ااا إحصااائي ا عنااد مسااتوى معنويااة 

           ، كماا بلغات 15.89                 المحساوبة نحاو F                                 خالل فتارة الدراساة، حياث بلغات قيماة )

ا.550        نحاو 2R                    قيمة معامل التحدياد )              مان التغيار فاي    %55    نحاو              ا يعناي أن        ، مم 

                   يعكسها عنصر الزمن.               ترجع لعوامل        ي              لسعر الحقيق ا      لقطن ب ل               يراد الكلي     اإل

اا و                  يااراد إنتاااج محصااول       قيمااة إ ل          حقيقيااة                    تضااح وجااود زيااادة         ا ساابق ي    مم 

اا    فااي      القطاان               اقتصااادي ة                                    تلااك الزيااادة كاناات ترجااع لمتغياارات          د أن                 مصاار، بمااا يؤك  

                                        أخرى بخالف  روف التضخم خالل فترة الدراسة.

                                        عائااد إنتاااج القطاان باألسااعار الجاريااة ماان نحااو      صااافي       ارتفااع        عا:ييد:       صييافي ال . 2

                 ، والتااي تمثاال نحااو    م2010-2003 ) ى  ولاا                         جنيااه للفاادان خااالل الفتاارة األ  1980

                جنيااااه للفاااادان خااااالل   3099                            ماااان المتوسااااط العااااام البااااالغ نحااااو    63.89%

                       جنياااااااه للفااااااادان خاااااااالل الفتااااااارة   4218       ، لنحاااااااو    م2018-2003 )      الفتااااااارة

                 ماان المتوسااط العااام    %136.11                 ، والتااي تمثاال نحااو    م2018-2011 )       الثانيااة

     جنياه       3303                              وقادر األثار المطلاق بإرتفااع نحاو     .   م2018-2003 )          خالل الفترة

    باين           معناوي               وجاود فارق     ى         ولبياان ماد  ،  %   000                              للفدان، وبلغ األثر النسبى بنحاو 

                        ، حيااث ثبتاات المعنويااة عنااد F-chow             إجااراء اختبااار           فقااد تاام                  فترتااي الدراسااة؛

ا0.01         المعنوية    ى    مستو                                   عادم تجاانس البياناات )تبااين المجتماع     علاى          ا يادل        ، مم 

                             الفتارة الثانياة  أي توجاد نقطاة                  بااين المجتماع فاي ت        ال يسااوي    ى              في الفترة األولا

ا                    تمثال بخاط انحادار واحاد                  مجموعة البيانات ال        وأن     ،     فاصلة   د                   ؛ األمار الاذي يؤك  

              العاام لكاال                  جااه الزمناي                             ومان ثاام تقادير معادلاة االت      ،                           تقسايم الفتارة الكلياة لفتارتين

     حدة.    على       فترة

        باألسااااعار               ر صااااافي العائااااد       لتطاااو                                     وبتقااادير معادلااااة االت  جاااااه الزمنااااي   

                                          عادم ثباوت المعنوياة إحصاائي ا عناد أي    3                      ن من بيانات جادول رقام )              الجارية، تبي  

                                  من مستويات المعنوية خالل الفترتين.

                   تكااااليف إنتااااج القطااان                      انخفضااات نسااابة المناااافع ل   :                     نسيييبة المنيييافع للتكيييالةف    . 5

  ،    م2010-2003 ) ى  ولا                 مارة خاالل الفتارة األ  1.65                       باألسعار الجارية من نحو 

        مارة خاالل   1.53                            من المتوسط العاام الباالغ نحاو    %107.84               والتي تمثل نحو 

-2011 )                      ماااارة خااااالل الفتاااارة الثانيااااة  1.42     لنحااااو   ،    م2018-2003 )      الفتاااارة

                     مااااان المتوساااااط العاااااام خاااااالل      %92.81               والتاااااي تمثااااال نحاااااو    ،   م2018

       ماان نحااو      نفااق        جنيااه الم  ال       ربحيااة       انخفاااض           وماان ثاام     .   م2018-2003 )      الفتاارة

                 ، والتااااي تمثاااال نحااااو    م2010-2003 ) ى  ولاااا         الفتاااارة األ     خااااالل     جنيااااه   0.65

-2003 )          خاالل الفتارة      جنياه  0.53               عام الباالغ نحاو   ال           من المتوسط      122.64%

      والتاااي    ،   م2018-2011 )                  خاااالل الفتااارة الثانياااة      جنياااه  0.42     لنحاااو   ،    م2018

  .   م2018-2003 )                           من المتوسط العام خالل الفترة     %79.25         تمثل نحو 

                    عمليااة ناازع البااذرة ماان    و هاا          حلااج القطاان      د    يعاا   :         حلييج القطيين  :       الثيياني        المحييور

                 ساااس وزن الزهاار .                                شااراء القطاان الزهاار ماان المنااتج علااى أ           ، )ويااتم       الشااعر

     متهاا     لمالء   ا     نظار                   محالج أسطوانية؛          في مصر هي    ا                   لج التي تعمل حالي        والمحا

          فات الغازل        رتباة وصا    على     ظة                                        ليقطان الطويلة وفائقة الطول؛ وذلك للمحاف

     أخارى           صاناعية          نشاطة     ة أل      الرئيس                        صناعة حلج القطن البوابة      د     وتع         ليقطان.

                              ة لييادي العاملاة، ويتبااين معادل                                          عالية القيمة المضافة وذات قادرة اساتيعابي  

      وتوجاد   ،                   وكاذلك  اروف الزراعاة   ،                       حلج القطن باختالف األصاناف   ي    تصاف

  :      ما يلي        تتمثل في            القطن الزهر     على                  عدة مراحل تتم  

       ياتم   و                 علاى مساتوى الصانف،            متجانساة          جاودة     ي                    للحصول علاى قطان شاعر ذ              تجانس القطن:  . 1

      هما:    ،                 القطن على مرحلتين    حلج 

      للفحاص                                               يتم فتح العبوات ونشار القطان الزهار علاى طااوالت              قبل الحلج: - أ

                   بعاز المحاالج مازودة     توجاد  و        الحلاج،                ، ثم ينقل لحجرة  ي              والتنظيف اليدو

   ثاام                     سااطة شاافاطات هوائيااة،                                       باانظم هوائيااة لنقاال وتنظيااف القطاان الزهاار بوا

    .                               دواليب ليتم فصل الشعر عن البذرة          وضعها في

   مااان    ا      قريب ااا   ا                  القطاان الشاااعر ياادوي       حلاااج    يااتم                        دعييد الحليييج وقبييل الكيييبس: - ا

                                                     ويااتم حلاج األقطااان حسااب المواعياد المتفااق عليهاا بااين المحلااج    ،        الفرفاارة

     كثاار         أقطاان اإل   ج  حل                          مع األخذ في االعتبار أولوية    ،                   والشركة مالكة القطن

      كثار.                   يستخرج منها بذور اإل      التي

               للقطن فاائق طاول                      العملية برفق خاصة      تلك        تتم                        تداول القطن وتنظةفه:  . 0

                                                        ويمكان اساتخدام شافاطات هوائياة لتجناب طاول العملياة، أو تاداول    ،      التيلة

         باساتخدام        تاتم   ف                 ا عمليات النظافة     أم     ،                       باستخدام نقاالت ذات حزام          ميكانيكي

                       شفاطات وماكينات تمشيط.

   ،      المكاابس    إلااى                            نقاال القطاان الشااعر بعااد الحلااج       يااتم                   ةييبس ديياالت القطيين:  . 2

       ويسااجل   ، ا     لوط اا   ى                   وكاال مجموعااة باااالت تساام   ،         هيئااة باااالت    علااى       يكاابس و

                                                      بالة رقمها، والصنف، واسام المحلاج، ورقام لاوط الرياف، ورقام        كل       على 

   ،                                               ويوضع عليها ماركات هيئاة التحكايم واختباارات القطان   ،           لوط المؤسسة

  ا        تمهياد                                                          نقل الباالت من المكبس لتخزينها بالمحلج في مكاان مساتقل             ثم يتم  

    تاازن    ا                   )باااالت قياسااية دولي اا                 ن شااركات التصاادير     أو شااو               لنقلهااا للمغااازل 

           لكابس القطاان         مصااري ة                     سااكندرية، أو الشاركة ال           رطال ، فاي اإل     33.-   733

                      المحاالج الحديثاة وأكثار     فاي    كجام        ..031           قناطير شاعر      ..1         باالت حجم  )

                                 المحااالج القديمااة لتسااليمها للمغااازل     فااي    كجاام      7.0       ير شااعر     قناااط   5   ماان 

    ذات           بمكاااابس              دة مااازودة   يااا            المحاااالج الجد      أن              لتصااادير، كماااا             المحلياااة أو ل

ا                                      تعمل بنظام الكبس الكثيف إلنتاج بااالت                  مواصفات عالمية    ا          أصاغر حجم 

اا        وأشااد                        يجعلهااا قابلااة للتصاادير    ي                       مكااابس القديمااة، األماار الااذ  ال   ماان    ا       إحكام 

             من التكاليف.   ا          يوفر قدر   و

                        يتضح من دةانيات تجيدول رقيم   ؛  ر                     وضع محالج القطن في مص          داستعراض و

  :      ما يلي   ( 2 )

ا    77     قطاان                 بلغ عدد محالج األ                                 الوضع الحالي لعدد محالج افقطان:  . أ    ا      محلج 

اا    33     ماانهم                المنتجااة للقطاان،           جمهوري ااة          محافظااات ال    علااى         مااوزعين    ا      محلج 

ا    03             مصار للحلايج ،                   ج، الاوادي للحلايج،      للحلي       الدلتا  )    عام   ال     قطاع    بال    ا      محلج 

                مير للحلايج شامال                               نيل للحليج، العربية للحليج، األ   )ال                ا للقطاع الخاص      تابع  

      وجاااااءت       دوالب،       3533                         ؛ بعاااادد دواليااااب تمثاااال نحااااو  ا             الصااااعيد سااااابق  

اا    33                                       ة، والبحياارة، والدقهليااة فااي المقدمااة بنحااو                 محافظااات الغربي اا    ا      محلج 

               ، وبعادد دوالياب     ري اة    جمهو            عادد محاالج ال              مان إجماالي      %  3.            يمثلون نحاو

   ى    مسااتو    علااى             ماان نظيرتهااا   %  3.                دوالب يمثلااون نحااو       3..0         تبلااغ نحااو 

  .        جمهوري ة  ال

                      المحااالج المخصصااة لحلاايج      تعمال                                  الطاقية التشييغةلةة لمحييالج افقطييان:  . ا

                   عام؛ بينماا االنتهااء                  ديسمبر من كل       00                       كثار في ميعاد ال يتجاوز       قطن اإل

ا                                     من حليج اإلكثار والتجاري في الوجاه البحا         ا الوجاه                    ري نهاياة ماارس، أم 

     لسنة     0.               من القانون   03 )                  وذلك طبقا للمادة   ،             في منتصف مارس ف       القبلي 

      0.31    نحااو                لمحاالج األقطاان   ة         الموسامي     ة                     بلاغ الطاقاة التشاغيلي       م، وت    0511

             ألف قنطار في         3..07.              يوم عمل، ونحو        ساعة/    01                    ألف قنطار في  ل   

                   الغربياااة، والبحيااارة،                 ، وجااااءت محافظاااات        ياااوم عمااال       سااااعة/    37    ااال 

   %     3.30.                     ألاف قنطاار يمثلاون نحاو         ..0357                          والدقهلية في المقدمة بنحو 

         يااوم عماال،        ساااعة/    01      فااي  اال           جمهوري ااة              تشااغيل محااالج ال              ماان إجمااالي   

      تشاغيل               مان إجماالي      %     33.53                     ألف قنطار يمثلون نحاو          .0353.3     ونحو 

           يوم عمل.       ساعة/    37      في  ل           جمهوري ة        محالج ال
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 م0218للمحالج عام  تشغةلةةالمحالج والدوالةب والطاقة ال عدد .2تجدول 

 البةان

 المحافظة

 عدد

 المحالج

 عدد

 الدوالةب

من تتجمالي  %

 الدوالةب

 )ألف قنطار( لجاللمحالتشغةلةة الطاقة 

 الموسمةة الةومةة

 ساعة/يوم05 ساعة/يوم14 ساعة/يوم05 ساعة/يوم14

 333..3 030333 0333 0073 7.15 073 3 سكندريةاإل

 511333 33...1 1773 7033 03.33 77. 3 البحيرة

 0335333 3313.3 3313 .737 33.33 55. 5 الغربية

 373.33 01.333 01.3 0033 1..7 001 3 كفرالشيخ

 3133.3 033.3. .00. .070 00.10 733 1 الدقهلية

 715.33 0073.3 0003 .335 1.53 331 0 الشرقية

 01.333 003.33 0033 3.3 3.70 33 0 المنوفية

 .00703 33.7.3 .373 0133 10.. 013 0 الفيوم

 373333 331333 3.33 0133 5.30 315 7 بني سويف

 3103.3 33..03 05.3 0033 1.70 053 0 المنيا

 .07313 3..300 .3.3 0303 1.70 053 0 اسيوط

 0303.3 13.33 3.3 33. 3.30 13 0 سوهاج

 07.333. 0.313.3 .0111 .37.5 033 .353 77 إجمالي المحافظات
 التجاري(  -ةثار)اإل ساعة/ يوم طبقا لكمةة افقطان الزهر الوارد للمحلج سواء فقطان 05ساعة/ يوم أو  14المحالج دالتشغةل تقوم 

 0219، ةالعامة للتقاوي، دةانات غةر منشور اإلدارة :الزراعة واستصالح افراضي وزارةالمصدر: 

 

                                                                          وداستعراض الوضع الراهن إلنتاج القطين الشيعر وديذرة القطين، يتضيح مين دةانيات تجيدول 

          ( ما يلي: 5     رقم )

    ألاف   4065                               انخفاز إنتااج القطان الشاعر مان نحاو                                  الوضع الراهن إلنتياج القطين الشيعر:  . 1

           مان المتوساط      %129.87                 ، والتي تمثل نحاو    م2010-2003 ) ى  ول             خالل الفترة األ      قنطار 

    ألااف   2196     لنحااو   ،    م2018-2003 )          خااالل الفتاارة           ألااف قنطااار  3130               عااام البااالغ نحااو   ال

           ماان المتوسااط      %70.16               والتااي تمثاال نحااو    ،   م2018-2011 )                  خااالل الفتاارة الثانيااة      قنطااار 

  . م2018-2003                 العام خالل الفترة 

-F             إجااراء اختبااار           فقااد تاام                      بااين فترتااي الدراسااة؛                   وجااود فاارق معنااوي      ى         ولبيااان مااد

chowاا             ة عنااد أي                          ، حيااث ثباات عاادم المعنوي اا       تجااانس     علااى          ا ياادل                           ماان مسااتويات المعنويااة، مم 

                               للفتارة الثانياة  أي ال توجاد نقطاة               تبااين المجتماع         ى يسااوي                                    البياناات )تبااين المجتماع للفتارة األولا

ا                             البياناات تمثال بخاط انحادار واحاد            وأن مجموعة   ،     فاصلة                    د عادم تقسايم الفتارة                   ؛ األمار الاذي يؤك  

                                         لتطاور إنتااج القطان الشاعر فاي الصاورة األساية،                                    وبتقدير معادلة االت  جاه الزمني      .              الكلية لفترتين

ا .                     تبين من بيانات جدول ) ا  مت   ا                              أنهاا اتخاذت ات  جاه اا عام                              ومعنوي اا إحصاائي ا عناد مساتوى    ا      ناقص 

    F                                 خاالل فتارة الدراساة، حياث بلغات قيماة )   %8.08        بلاغ نحاو        تنااقص      بمعدل       3.30       معنوية 

ا0.55        نحاو 2R                               ، كما بلغت قيماة معامال التحدياد )7.441             المحسوبة نحو      نحاو              ا يعناي أن        ، مم 

                   يعكسها عنصر الزمن.              رجع لعوامل   ي                  إنتاج القطن الشعر              من التغير في    55%

ا       تعاد                                  الوضع اليراهن إلنتياج ديذرة القطين:  . 0      ملياة              فصالها أثنااء ع       ياتم     ا       ثانوي ا   ا                 باذور القطان منتج 

            الزماة لتحدياد                    جارى عليهاا الفحاوص ال      ، وي                يستخدم كتقااو        كثار                          الحلج، وناتج حليج أقطان اإل

   ،      اإلنباات    علاى          والقادرة             حيوياة الجناين     علاى                         ، ماع المعالجاة للمحافظاة                   مدى صالحيتها كتقاو  

ا                      تخزينها بالمحالج تحت إ        ويتم                هاي نااتج حلايج  ف  ة                   ا الباذور التجاري ا                        شراف وزارة الزراعاة، أم 

                ثام ترسال للمعاصار                                    تبخير لمناع اساتخدامها كباذور تقااو ،            معاملتها باال           ة، ويتم                  األقطان التجاري  

      ساب     الك         لقطان)             مستخلص باذرة ا                    من عملية عصر الزيت   ى                  ج زيت القطن، ويتبق ا     الستخر

                                     وهوعااالي القيمااة الغذائيااة، كمااا يسااتخدم     ،    سااما                              سااتخدم كعلااف لتغذيااة الماشااية واأل        الااذي ي  

                          المستحضرات الطبية وغيرها. و                                           الزيت في صناعة الصابون، ومستحضرات التجميل، 

                               انخفااااض إنتااااج باااذرة القطااان مااان نحاااو      7                         يتضاااح مااان بياناااات جااادول رقااام )    

     %123.75                 ، والتاي تمثال نحاو    م2010-2003 )     األولى           خالل الفترة     ردب      ألف إ  2245.55

     لنحااو   ،    م2018-2003 )          خااالل الفتاارة     ردب     ألااف إ1814.66               عااام البااالغ نحااو   ال           ماان المتوسااط 

     %65.23               والتااي تمثاال نحااو    ،   م2018-2011 )                  خااالل الفتاارة الثانيااة    ردب      ألااف إ  1183.63

  .   م2018-2003 )                           من المتوسط العام خالل الفترة

-F             إجااراء اختبااار           فقااد تاام                      بااين فترتااي الدراسااة؛                   وجااود فاارق معنااوي      ى         ولبيااان مااد

chowعادم تجاانس البياناات     على          ا يدل        ، مم  0.01         المعنوية    ى                            ، حيث ثبتت المعنوية عند مستو                   

                                              تبااين المجتماع فاي الفتارة الثانياة  أي توجاد نقطاة       يسااوي   ال    ى                             )تبااين المجتماع فاي الفتارة األولا

ا                 وأن مجموعة البيان   ،     فاصلة                       د تقسايم الفتارة الكلياة                                            ات ال تمثل بخط انحدار واحد؛ األمر الذي يؤك  

     حدة.    على       فترة              العام لكل                  جاه الزمني                             ومن ثم تقدير معادلة االت      ،       لفترتين

  ن                                              لتطور إنتاج باذرة القطان فاي الصاورة األساية، تباي                                     وبتقدير معادلة االت  جاه الزمني   

ا               أنهاا اتخاذت  .                    مان بياناات جادول رقام )                             ومعنوي اا إحصاائي ا عناد مساتوى    ا        متزاياد     ا               ات  جاه اا عام 

    F                 ، حياث بلغات قيماة ) ى              في الفترة األولا   %13.9                         بمعدل زيادة سنوي بلغ نحو       3.30       معنوية 

ا0.71        نحاو 2R                               ، كما بلغت قيماة معامال التحدياد )14.77             المحسوبة نحو      نحاو              ا يعناي أن        ، مم 

                             يعكساها عنصار الازمن، فاي حاين لام                ترجع لعوامل                                  من التغيرات في إنتاج بذرة القطن    71%

                                  تثبت معنويتها خالل الفترة الثانية.
 

للقطن الشعر ودذرة القطن  الل الفترة       ة نتاتجة ةتطور الطاقة اإل.5تجدول 

 م(0222-0218)

 السنوات

 قطن شعر دالسكرتو
الرقم 
النسي 
 لإلنتاج

الرقم  دذرة القطن
النسبي 
 لإلنتاج

 نتاجاإل      ة نتاتجة ةاإل اإلنتاج      ة نتاتجة ةاإل

 )ألف أردا( (أردا( لف قنطار()أ )قنطار(
 

3330 3.0. 7713.73 100 ..31 3333... 100 
3337 3..0 1333.53 136.07 ..3 0305 137.36 
333. 3.13 .330.13 111.96 . 033..50 121.36 
3331 3.3 7111.3. 104.44 ..33 3355.55 103.41 
3333 3.07 7335.33 107.2 7.1. 3130.03 98.74 
3333 3.37 37.3.31 54.85 ..0. 0103..3 59.48 
3335 3... 3073.00 48.08 7.37 033..53 44.54 
3303 3.5 3503.33 65.3 7.30 0.10.53 57.69 
 90.32 ....377 7.37 90.99 7317.35 3.0 المتوسط
3300 3.05 0303.33 83.67 0.0. 0333.70 67.24 
3303 1..3 3033... 48.99 ..33 03.1.30 64.86 
3300 1.15 0505.71 42.97 0.35 000..55 41.22 
3307 1.31 3303.33 50.1 0.3 001..07 50.42 
330. 7... 0351.1. 24.55 3.33 157.70 25.65 
3301 3.71 0007.10 24.95 0.50 .0..73 19.04 
2017 5.0. 053..35 44.43 0.53 317.53 31.95 
2018 5.33 033..37 73.55 0.53 0001.33 49.37 
 43.72 0030.10 0.33 49.15 35..305 3.0 المتوسط

F- chow - 2.75 - 3.003 7.03* - 
 .3.3. 0307.11 7.01 62.82 0003.0 3.3 المتوسط العام

             نشيييرة االقتصييياد    :                      الزراعييية واستصيييالح افراضيييي       وزارة              تجمعيييت وحسيييبت مييين         المصيييدر: 

                        الزراعي، أعداد مختلفة

 

 م(0218-0222                                                                        معادالت االت  جاه الزمني لتطور اإلنتاج للقطن الشعر ودذرة القطن  الل الفترة ) .4تجدول 
 2R F معدل التغةر العام المتوسط المعادلة المتغةرات

 **X -8.62 Y= e 0003.07 -3.33 3... 03.07 0.0808 إنتاج القطن الشعر
 **X -1.69 Y=e 7.01 -3.1 3.73 00.37 0.0261 بذرة القطن         إنتاجي ة

 نتاج بذرة القطنإ
 ردب )ألف إ

X –8.36 Y=e 377.... - 00.5 0.139 ىالفترة األول  3.30 07.33**  
 X 0.104 -7.46Y=e 0030.10 - 3.03 3.37 الفترة الثانية

Y الدراسية                ة للمتغةيير موضيع         ة التقديريةي         : القةمية        X:    تقييدير معيدل النمييو السينوي دالصيةغة التييي تتخيذ الشييكل         0.05                  * معنييوي عنيد مسيتوى   0.01                               متغةيير اليزمن ** معنييوي عنيد مسيتوى                                                
a+bxY=e   حةث ،      b*100  .هي معدل النمو السنوي المئوي                             

ُ                                     المصدر: تُجمعت وُحسبت من نتا:ج تحلةل دةانات تجدول رقم )       ُ         5 )  
 

                 تعااد  صااناعة الغاازل                                        ة         المحييور الثالييث: صييناعة المنسييوتجات القطنةةيية فييي مصيير:

                                                                 والنساايج ماان أعاارق الصااناعات فااي مصاار والدعامااة األساسااية التااي كاناات تعتمااد 

ن مان محااور  صاناعية  تتكامال                                                                             عليها البالد في سد   حاجاتها من المنسوجات، وتتكاو 

                                                       الابعز )صاناعة الغازل والنسايج، صاناعة األقمشاة، صاناعة المالباس          مع بعضها 

                                                                           الجاهزة ، إضافة  لكونها مان أكثار الصاناعات اساتيعاب ا لييادي العاملاة، فهاي همازة 

                                                                         الوصل بين القطاع الزراعي وعدد كبير مان الصاناعات المترتباة عليهاا أو المكملاة 
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                       اإلنتااج، ومواجهاة الحاجاة                                                     لها التي تعتمد على الغزل والمنسوجات كمواد أولياة فاي

                                                                  المتزايدة من األقمشة والمالبس بسبب الزيادة الم طردة في عدد السكان. 

          مااان النااااتج    % 0                                          وتساااهم صاااناعة الغااازل والمنساااوجات القطنياااة بنحاااو 

                   مليااار جنيااه ساانوي ا،     3.                                                  المحلااي   اإلجمااالي، إذ يبلااغ حجاام االسااتثمارات فيهااا نحااو 

   3                                 العاملاااة، ويصااال قيماااة صاااادراتها لنحاااو          مااان القاااوى    %  .3               ويعمااال فيهاااا نحاااو 

                                          مان الصاادرات المصاري ة غيار البترولياة، وتشاكل    %  .0                      مليارات جنيه تمثال نحاو 

                    ، ورغام كال   ذلاك فقاد  %    31.7                                                 مساهمتها كقطاع في الناتج الصناعي   اإلجمالي   نحاو 

                                                               تراجعااات تلااااك الصااااناعة فااااي الفتاااارات األخياااارة؛ نتيجااااة العديااااد ماااان التحااااديات 

           ي تواجهها.             والمعوقات الت

، فعملياة صاناعة الخايط          فالغزل:                                                               هو تحويل األلياف مهما كان مصادرها إلاى خياوط 

                                                                     ربما تكون من شعيرات محدودة الطاول إلاى خياوط أطاول )أمتاار ؛ وتارتبط كفااءة 

                              ارتباط ااا وثيق ااا بجااودة تحضاايرات   -                          وكااذلك جااودة الغاازول المنتجااة   -            عمليااة الغاازل 

                                 ة تحضاايرات الغاازل ماان التنظيااف وغيااره                                الغاازل، حيااث إن  أي  قصااور فااي عملياا

ااا يااؤد  ي إلااى إنتاااج غاازول ذات                                                                             يااؤد  ي إلااى مشاااكل  فااي عمليااة الغاازل النهااائي  ؛ مم 

                                                                    مستوى جودة منخفز، وكذلك تؤثر في انخفاض كفاءة التشغيل بماكينة الغزل.

                                                         وهي عملية تحويل الغزول إلى أقمشة ، حياث ت عاد صاناعة النسايج                صناعة النسةج:

                                                            وأهام   الصاناعات المصاري ة؛ وقاد أدخال محماد علاي زراعاة القطان إلاى         من أعارق 

                                                            مصاار وأصاابحت هااي المصاادر األساااس للخيااوط المسااتعملة فااي صااناعة الغاازول 

          والمالبس. 

             ، ثام قاام بناك     0355    عاام                                    نشاء أول مصنع للغازل والنسايج فاي مصار  إ      تم  

                                أهمهاااا مصااار للغااازل والنسااايج بالمحلاااة    ؛                            مصااار بإنشااااء مجموعاااة مااان الشاااركات

                      وخاصاة بعاد تحريار زراعاة   -                  من القارن العشارين    ات ي       التسعين   ة   فتر           ؛ إال أن   ى     الكبر

       الرتفاااع   ا      نظاار     ؛                          أسااعار القطاان المااورد للمغااازل             شااهدت ارتفاااع  –              وتجااارة القطاان

                            المغاازل مان القطان المصاري       طلاب        انخفااض     إلاى            الاذي أد ى        ، األمر             تكاليف إنتاجه

       فاي حجام                     االنخفااض المساتمر       إلاى          إضاافة             مان طاقتهاا،    %  37              التيلة بحاوالي       طويل

                            ذلاك خصخصاة شاركات قطااع األعماال       واكاب    ة.                             الصادرات منه ليساواق العالمي ا

               بمااا فيهااا شااركات   -                   ج جميااع تلااك الشااركات  ا ر  إد          م، وتاام      3333             فااي منتصااف عااام 

                 لغزل والنسيج.                     وهو الشركة القابضة ل   ؛    واحد   ى                     وتجارة األقطان تحت مسم  -     حليج 

                    تراجااع أعااداد المنشاا ت     إلااى      1 )               فااي الجاادول رقاام   ة                    تشااير البيانااات الااوارد

      منشاأة      053    إلاى    ى   أعلا        كحاد         3307          منشاأة عاام      7.1                          العاملة في تلاك الصاناعة مان 

اااا %  07             بنساااابة انخفاااااض       3303    عااااام                           ر ضااااعف جاذبيااااة تلااااك الصااااناعة          ؛ ويفس  

                   تغيارات الساوق أن            فاي  ال                      المنافساة واالساتمرار     علاى                       ستثمارات وعدم قادرتها  لال

                                          الخسااائر المتتاليااة التااي تحققهااا تلااك الشااركات                             أسااباب تراجااع عاادد المنشاا ت هااي

      ساتخدم                  المنتجاات التاي ي                                            القطن طويل التيلة في اإلنتاج، فاي حاين أن      على            واعتمادها

اا   ،                             أصاابحت تنتجهااا المغااازل العالميااة                     فيهااا القطاان المصااري                   ا يعنااي عاادم قاادرة     مم 

ا    على          المغازل ا       د ذلاك أ                              المنافسة بسبب تقادمهاا. ويؤك               العااملين فاي               ا تراجاع أعاداد     يض 

      3303            لاف عامال عاام  أ     003    إلاى    م    3307            لف عامال عاام  أ     037               تلك الصناعة من 

                                         ، ويرتفااع معادل التناااقص فااي عاادد العاااملين فااي  %  03                       بنسابة تناااقص بلغاات حااوالي 

         عان العمال                       رجاع أساباب عازوف الشاباب        عاام. وت                              القطاع الخااص مقارناة بالقطااع ال

                             وعاادم تناساابها مااع االرتفاعااات فااي    ،         نقااص األجااور    إلااى                       بصااناعة الغاازل والنساايج

               صناعية معينة.                               المعيشة، وتوطن الصناعة في مدن        تكاليف 

                              متوسااط قيمااة الطاقااة الفعليااة خااالل       أن       1            الجاادول رقاام )     ن ماان          كمااا تبااي  

   ماان    %    0.5.         مثلاات نحااو    ه         مليااار جنياا    95 0      حااوالي      بلغاات         3303-    3300        الفتاارة )

                             ، وبلغات الطاقاة العاطلاة حاوالي  ه         ملياار جنيا     091                                   إجمالي الطاقة المتاحة لها والبالغاة 

          حااة كمتوسااط      المتا         نتاجي ااة                 ماان قيمااة الطاقااة اإل   %    71.0         مثلاات نحااو    ه         مليااار جنياا     091

             وتغيااب العمااال     نقااص     إلااى                          نخفاااض فااي الطاقااة العاطلااة                     لاانفس الفتاارة، ويرجااع اال

                                 اآلالت والماكينااات، وصااعوبة التسااويق                                 الخامااات، ونقااص قطااع الغيااار، وتهالااك  و

                      وغيرها من العوامل.
 

      ة  يالل                       ة لغيزل والمنسيوتجات القطنةةي       العيام ل                   ة والعاطلية فيي قطياع        ة والفعلةةي       ة نتاتجةةة          والطاقة اإل                      للقطاعةن العام والخاص                           ت العاملة والعاملةن دها                 متوسط عدد المنشآ    .  4       تجدول 

  ه                   القةمة دالملةون تجنة                                                                م(      0219-    0212 )           الفترة من

 السنوات
       ة نتاتجة ةقةمة الطاقة اإل أعداد العمال دافلف عامل ت العاملةأعدات المنشآ

 لقطاع العام
 الطاقة العاطلة الطاقة الفعلةة

 % القةمة % القةمة اإلتجمالي الخاصالقطاع  القطاع العام اإلتجمالي القطاع الخاص القطاع العام
3300 28 417 445 58 61 119 4313 2268 52.6 2046 47.4 
3307 28 428 456 57 67 124 4274 2185 51.1 2089 48.9 
330. 28 360 388 55 57 112 2163 1689 78.1 4741 21.9 
3301 28 385 413 53 58 111 3088 1371 44.4 1717 55.6 
3303 30 360 390 55 57 112 4522 2389 52.8 2134 47.2 
 71.0 1692 0.5. 0533 0133 001 13 1. 703 053 33 المتوسط
  .           عداد مختلفة                               اعي لمنشآت قطاع افعمال العام، أ                                حصاء، النشرة السنوية لإلنتاج الصن                               جهاز المرةزي للتعبئة العامة واإل  ال  - أ        المصدر: 

                                                                                           والطاقة العاطلة والمخزون من اإلنتاج التام لألنشطة الصناعةة دمنشآت القطاع العام/ الخاص، أعداد                                        حصاء، النشرة السنوية لإلنتاج الفعلي                                  جهاز المرةزي للتعبئة العامة واإل  ال  - ا

    .      مختلفة
  ة                مان الادول الرئيسا    مصار        تعد     :        من القطن      ة مصريةة                   التجارة الخارتجةة ال  :     رادع         المحور ال

             يتطلاب مراعااة           األمار الاذي                       الادول المنتجاة األخارى؛   ع        منافسة م     توجد        لقطن، و       إلنتاج ا

             باالمنتجين مان           الرتباطهاا   ؛ ة          ة القطني ا             ة والتصاديري             والتساويقي           نتاجي اة                   الدقة فاي السياساة اإل

      إضاافة       أخارى،             ا مان جهاة                                     من المشتغلين بالقطن وتسويقه داخلي           عريضة             وبقاعدة     ،     جهة  

             دول أخرى متاى  ل                                      الداخل والخارج والذين يتجهون بإنتاجهم     في                       إلى الغزالين والنساجين 

            تمثال صاادرات  و  ،     ي              القطان المصار    فاي      ي           أو الساعر            اإلنتااجي                       شعروا بعدم االساتقرار 

              باين أهام الادول    ا   ي ا    عالم    30             تحتال المرتباة           القطنية، و                 من واردات العالم    % 3   حو  ن    مصر 

    ة،         العالمي اا        واردات  الاا   ماان    %   ..0    حااو         القطنيااة ن           واردات مصاار      بلغاات       بينمااا    ،       المصاادرة

  .                       بين أهم الدول المستوردة   ا   ي      عالم    01              وتحتل المرتبة 

          المسااتوردة   ة                 األسااواق العالمي اا       أهاام            أن   3                    ماان بيانااات جاادول رقاام )      ويتضااح 

              همت تلااك الاادول       حيااث أساا   ،                     يطاليااا، المغاارب، الصااين               الهنااد، تركيااا، إ   :            للقطان المصااري

   مان    %     13.37   حاو  ن                                  لاف دوالر فاي قيماة الصاادرات بماا يمثال  أ  297.4    حو ن ب       مجتمعة 

           كمتوسط خالل           ألف دوالر      30.1 7    نحو   ة   لغ ا   الب        المصري              صادرات القطن      قيمة        إجمالي

       ياتم   و          لف دوالر، أ       333.0   حو  ن ب       القطن       ورادات      قيمة            بينما تقدر      .    3303-    3307 )        الفترة

   لااف  أ        733.35   حااو   بن                 المغاارب، الصااين        يطاليااا،                الهنااد، تركيااا، إ       الاادول )          سااتيراد ماان  ال ا

      ردات ا           ماان إجمااالي و   %     5..3.         تمثاال     3303-    3307 )                        دوالر كمتوسااط خااالل الفتاارة

   لاف  أ       300.1          يبلاغ نحاو                       في الميزان التجاري      ا     عجز      حقق    ي                          القطن المصري، األمر الذي 

                خالل تلك الفترة.      دوالر

       افسييوا                                  ة                    مؤشييرات التنافسييةة للصييادرات المصييريةة ميين القطيين فييي أهييم   

                                    أن  متوساط معادل نماو واردات الهناد  3                         يتضح مان بياناات جادول رقام )           العالمةة:

                                   ، وأن  مصار احتلات المرتباة الثالثااة     3305-    .330            خاالل الفتارة )   %  07          مان العاالم 

   %   3.0                                                             ماان بااين أهاام   الاادول المصاادرة للسااوق الهناادي بنصاايب سااوقي   بلااغ نحااو 

                                 م الاادول المنافسااة لمصاار هااي أمريكااا                    ، كمااا تبااي ن أن  أهاا %   3.3                وبتعريفااة جمركيااة 

                        وبتعريفة جمركية مرتفعة.   %  01           بنصيب سوقي 

 

  الل الفترة يمصرالورادات القطن والتوزيع الجغرافي لقةمة صادرات  .9تجدول 

 )القةمة: دافلف دوالر( (.0215-0218)

 السنوات
تتجمالي 
 للعالم

 الصةن المغرا يطالةات ترةةا الهند
داقي الدول 

 العالم
 الصادرات

3307 474.2 22.78 107.48 138.67 11.42 11.60 182.24 
330. 478..1 26.2 128.94 119.41 5.58 10.88 187.55 
3301 462.13 58.25 135.81 97.35 7.66 3.27 159.78 
3303 471.16 50.99 148.22 82.86 9.47 8.49 171.12 
3303 482.11 69.55 115.57 87.84 17.75 12.16 179.25 
 175.99 9.28 10.38 105.23 127.20 45.56 473.60 المتوسط
 المساهمة
 متوسط

100.00 9.62 26.86 22.22 2.19 1.96 37.16 

 الواردات
3307 679.11 167.19 88.68 14.42 0.99 129.03 278.80 
330. 695.10 200.20 69.87 16.86 1.66 146.93 259.58 
3301 529.61 130.77 46.83 12.33 0.51 104.95 234.22 
3303 726.13 145.12 67.02 14.00 0.59 145.39 354.01 
3303 905.92 210.11 115.90 11.15 0.79 195.17 372.80 
 299.88 144.29 0.91 13.75 77.66 170.68 707.17 المتوسط
 المساهمة
 متوسط

100.00 24.14 10.98 1.94 0.13 20.40 42.41 

 الميزان التجاري
3307 -205.21 -144.41 18.81 124.25 10.44 -117.42 -96.88 
330. -216.55 -174.00 59.07 102.55 3.93 -136.05 -72.05 
3301 -67.49 -72.52 88.98 85.02 7.15 -101.68 -74.44 
3303 -254.97 -94.13 81.19 68.86 8.88 -136.90 -182.87 
3303 -423.80 -140.55 -333.00 76.69 17.67 -183.01 138.40 
 57.57- 135.01- 9.61 91.47 16.99- 125.12- 233.60- المتوسط
 المساهمة
 متوسط

100.00 53.56 7.27 -39.16 -4.12 57.80 24.64 
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             مصار جااءت فاي         ، وأن     % 7                                معدل نمو واردات تركياا مان العاالم               كما تبي ن أن  

   %   0.7                                                                           المرتبة الثامنة من بين أهم   الدول المصدرة للسوق التركي بنصيب سوقي بلاغ نحاو 

                                                                                   وبدون تعريفة جمركية، كما تبي ن أن  أهم الدول المنافسة لمصر هي أمريكا بنصيب  ساوقي   

                                 جااد فرصااة لمصاار لزيااادة صااادرات القطاان              ، وبالتااالي يو %   7.1               بتعريفاة جمركيااة    %  31

                                                                             للسوق التركي، بينما انخفز متوساط معادل نماو واردات إيطالياا مان العاالم بمقادار عجاز 

                                                                          خالل تلك الفترة، وأن  مصر احتلات المرتباة الخامساة مان باين أهام   الادول المصادرة    % 7

                 ا تباي ن أن  أهام                         وبدون تعريفة جمركية، كما   %   3.3                                      للسوق اإليطالي   بنصيب  سوقي   بلغ نحو 

  .   %  33                                           الدول المنافسة لمصر هي تركيا بنصيب  سوقي   

                                                               من خالل استعراض مؤشرات التنافسية للصادرات المصري ة للقطن كمتوساط 

                                                          تبين انخفاض النصيب السوقي لمصر في أهم الادول التاي يصادر     3305-    .330        للفترة )

                                ري ة أمااام الاادول المنافسااة؛ وبااذلك                                                  لهااا القطاان؛ وبالتااالي انخفاااض القاادرات التنافسااية المصاا

                                                                               يستلزم إيجاد أسواق جديدة للقطن غير هذه األسواق ما عدا السوق الهندي؛ ألن معادل نماو 

                                                                                 الورادات فيها مرتفعة )أسواق الدول العربية، وأفريقيا، وجنوب شرق أسيا ، والعمال علاى 

        ملااة علااى                                                             تحسااين جااودة المنااتج المصاادر، وضاارورة العماال علااى تخفاايز األعباااء المح

                                                           تصدير القطن، وزيادة قيمة المساندة التصديرية للقطن المصري. 

 

 (0219-0214) توسط الفترةمافسوا  العالمةة  الل                    من القطن في أهم        ة مصري ةمؤشرات التنافسةة للصادرات ال . 8تجدول 

 السو 

 

 مؤشرات متعلقة دالدول المنافسة                 ة دالصادرات المصري ة مؤشرات متعلقة مؤشرات متعلقة دالسو 

معدل النمو 

في ةمةة 

واردات 

السو  من 

 العالم

ترتةب السو  دةن 

أهم الدول 

المستوردة في 

 العالم

مساهمة 

السو  في 

الواردات 

 العالمةة

النصةب 

السوقي 

المصري دا ل 

 السو  %

ترتةب مصر 

دةن أهم الدول 

المصدرة 

 للسو 

التعريفة 

الجمرةةة 

المفروضة على 

 مصر

 الدولة

النصةب 

السوقي للدولة 

 المنافسة

معدل نمو 

صادرات 

 الدولة للسو 

التعريفة 

الجمرةةة 

المفروضة على 

 الدول المنافسة

 3.3 05 01.7 امريكا 3.3 0 3.0 3.1 3 07 الهند

 7.1 3 31 امريكا 3 3 0.7 0.. 7 7 تركيا

 3 3- 33.3 تركيا 3 . 3.3 3.0 3 7- إيطاليا

 3 .- 33.0 تركيا 3 5 7.0 0 30 3 المغرب

 0.0 00 31 فيتنام 00 35 3.3 03.3 0 3 الصين

 www.trademap.org                                  موقع دةانات مرةز التجارة الدولةة           المصدر:

 :سالسل القةمة لمحصول القطن في مصرس: مدى تطبةق خامالمحور ال
على  ذاتها، وإنما وسيلة للتعرف         في حد    ا                 القيمة ليست هدف  سالسل إن تحليل 

مة القطن في مصر بالشكل الذى تحقيق وتطوير الميزة التنافسية لمنظو ىمد
لذا يجب  ،لزيادة حصتها السوقية، واستمرار نجاحها ألطول فترة ممكنة       يؤد  ي

عند  ينافستسوق الالمن الكفاءة والفاعلية في         عالية         درجة  أن تكون على 
مراعاتها ضرورة إحكام الرقابة على جودة المنتج في كافة مراحل سلسلة 

من خالل تحديد التكاليف        ممكن                            تخفيز التكاليف ألدنى حد   عن     ال  القيمة، فض
يجب أن  عر، والمن المرونة في تحديد الس       ممكن                              المستهدفة لتحقيق أكبر قدر  

القيمة فقط؛ وإنما يجب أن  لتقييم مخرجات سلسلة ا       ن هدف  يكون هذان العنصرا
بهدف تقليل هدر الموارد  ومرافق لمراحل سلسلة القيمة؛       داعم          لنشاط   يتحول

المتاحة الناتج عن النوعية الرديئة أو ارتفاع السعر نتيجة زيادة التكاليف، األمر 
 من الميزة التنافسية للمنظمة.       مهمة                 لفقدان جوانب   ي      يؤد    يالذ

الشركة القابضة لتجارة األقطان أو             افتراض أن  على  ويعتمد هذا الجزء
بعز  ف تقوم بتوريد المحصول بعد إضافةسكندرية ليقطان سوشركة اإل

لهذا         مضافة         قيمة  حقق      ا ي        ؛ مم   عدم تسويقه في صورته الخام) عمليات التصنيع
 .القطن ي لزيادة عائد محصول                  ، األمر الذي يؤد   ا          ا وعالمي                المحصول محلي  

أن الهامش التسويقي الذي تحققه إلى   5وتشير بيانات جدول رقم ) 
)صناعة القطاع الصناعيفي طبقا لسياسات           تدريجي                             سلسلة القيمة يتحقق بشكل  

ة المحلية والتصدير، الغزل والنسيج ، وربط مساحة القطن بمتطلبات الصناع
ولويات جذب استثمارات جديدة في كافة حلقات سلسلة اإلنتاج وضع أومن ثم 

لتعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته. حيث يتضح 
 333.3نحو  تإجمالي المساحة المزروعة من محصول القطن في مصر بلغ     أن  
 0.3حو بلغت ن ؛ بكمية إنتاج قطن زهر 3303-3301لف فدان كمتوسط )أ

عملية حلج  وبإجراءمليار جنيه،  0..بلغت نحو مليون قنطار قطن زهر بقيمة 
تبلغ مليون قنطار بقيمة  3.0حو نالقطن سوف يبلغ إجمالي كمية القطن الشعر 

 ، بينما بلغت كمية القطن 3303-3301) مليار جنيه كمتوسط خالل الفترة 1نحو 
تكاليف حلج القطن  وتقدرن جنيه؛ مليو .5لف قنطار بقيمة أ 033حو نالسكرتو 

 مليون جنيه. 0.3حو ن
تلك   أن متوسط كمية البذرة خالل 5ن من جدول رقم )     تبي  كما  
مليون جنيه؛  33.3.حو نردب بقيمة بلغت ألف إ 3..53حو نالفترة بلغ 

زيت بذرة  لف طنأ 7..0حو نلغت بكمية زيت بذرة القطن إلى  مقسم
بذرة  مليون جنيه؛ وكمية مستخلص 071.0بلغت نحو  بقيمةوالقطن 
 33.3. بلغت نحو لف طن بقيمةأ ..33 بلغت نحو )كسب العلف  القطن

 مليون جنيه.
بينما بلغ إجمالي تكاليف القطن شاملة قيمة القطن الزهر وتكلفة 

 ، 3303-3301) مليار جنيه كمتوسط خالل الفترة 1 نحوالحلج والعصر 
مليار جنيه شاملة قيمة القطن الشعر  1.3حو نبينما بلغت جملة اإليرادات 
صافي األرباح التي متوسط يقدر ، ومن ثم والسكرتو ومنتجات البذرة
 يديستفومليون جنيه،  135.5حو نالفترة تلك حققتها سلسلة القيمة خالل 

سواء؛ وهذا هو                               من المنتج والمستهلك على حد        كل  تلك القيمة المضافة من 
 األفقيلقيمة، ويمكن تحقيق ذلك بتفعيل التكامل هدف تفعيل سلسلة ا

 بين شركات القطن والمحالج بمختلف أنواعها. والرأسي
 

 

 لمحصول القطن في مصر ةمتوسط  الل الفترة القةمةسالسل  .9تجدول 

(0214-0218 ) 
 السنوات

 البةان
 المتوسط 0218 0219 0214

 التكاليف
 .375 037.0 5331 1331 فدان  /جنيه(المتغيرة
 .7.5 7.33 .773 7303 فدان  /جنيهالثابتة  )
 00313 075.0 00750 03301 فدان  /جنيهالكلية )

 30333.3 37.33 30331 05315 /فدان جنيهيراد الكلي )اإل

 القنطار

 .033 03.3.3 ..0337 0.73.0 قنطار  /جنيهتكلفة )
 3333.0 0377.7 3330.3 3..330 قنطار  /جنيهيراد )إ

 /جنيهأربحية )
 قنطار 

005... 0353.3 0050.3 0010.. 

 333.3 53..00 .301.5 .000.3 لف فدان أجمالي المساحة )إ

 ..3 .3.3 1..3 1.53 فدان  الفدان )قنطار/         إنتاجي ة

إنتاج 
القطن 
 الزهر

 03.7.0 3337.3 0173.07 503.0 لف قنطار أكمية )
 /جنيهالسعر )

 قنطار 
3333.37 3353..0 3517.37 3357.3 

 003.5. 3303.7 7373.5 3.53.1 قيمة )مليون جنيه 

 مراحل تصنيع القطن
 333 333 333 333  جنيهتكلفة حلج القطن الزهر )

 0.3.3 70. 033 030.3 جنيهجمالي تكلفة الحلج بالمليون إ

القطن 
الشعر 

 بالسكرتو
 ..3033 3..033 0..053 0007.1 لف قنطار أكمية )

 السكرتو
 033.3 053.0 005.0 67 لف قنطار كمية )أ
 3.3 3.3 3.3 3.3 قنطار  /جنيهسعر )

 3..5 147.9 89.3 50.1  جنيهقيمة )مليون 

صافي 
القطن 
 الشعر

 3333.3 0335 0311 0373 كمية )ألف قنطار 
 0333 0333 0333 0333 قنطار  /جنيهسعر )

 133.3 5311.0 53.. 0070.3  جنيهقيمة )مليون 

 البذرة
 3..53 0001.3 .31 7..0. ردب ألف إكمية )
 1.3 1.3 133 333 ردب إ /جنيهسعر )

 33.5. 313.5 05. 013.3  جنيهقيمة )مليون 

 الزيت
 7..0 33.3 07.3 3.13 لف طن أكمية )
 5.33 5333 5333 5333 طن  /جنيهسعر )

 071.0 ..337 003.0 33.3  جنيهقيمة )مليون 

المستخلص 
 )كسب 

 33.7 031.5 15.3 70.3 لف طن أكمية )
 3333 3333 3333 3333 فدان  /جنيهسعر )

 33.3. ..373 737.7 333.1  جنيهقيمة )مليون 

 1310.3 5770.1 ..51.. 0073.3  جنيهجمالي التكاليف )مليون إ

 13.0.3 03033.7 1000.7 3..0.1  جنيهيراد )مليون إجمالي اإل

 135.5 501.3 307.3 703  جنيهصافي الربح )مليون 
                                                                                      الزهر: القطن الخام دعد الحصاد، القطن الشعر: القطن المحليوج، القطين السيكرتو: ديواقي القطين       القطن 

                              المنسوج والمستخدم في التنجةد 
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 لمنظومة القطن في مصرالتخطةط دافهداف  أسلواا:       ثانة  

اا                   أسااباب تاادهور إنتاااج     علااى               البحااث الوقااوف          أحااد أهااداف       ا كااان     لم 

            ة التاي أدت               يسباب الجوهري ا ل                                     وتصنيع القطن المصري، ومحاولة الوصول

     تشامل          خطاوات   ب  OOPP                التخطايط باألهاداف       أسلوب          استخدام          فقد تم     ؛   ذلك ل

                                                   رؤيااة ورساااالة لمنظومااة القطااان فااي مصاار، ثااام تحلياال المواقاااف     عاارض 

                                                        والمجموعاااات المشااااركة، وتحدياااد وتحليااال شاااجرة المشاااكالت، وتحليااال 

                                                  وتحديد شجرة األهداف، ثم وضع مصفوفة تخطيط الموارد. 

                                 شاملة لمنظومة القطن فاي مصار قاادرة            اقتصادي ة                     العمل على تحقيق نهضة  "         الرؤية: -

   ".                    على التطوير والتصنيع

                                                "تطاااوير وتنمياااة منظوماااة القطااان فاااي مصااار لتحقياااق القيماااة           الرسيييالة: -

                                                         المضااافة لمنتجااي ومصاانعي القطاان المصااري وتنميااة صااادراته وتحسااين 

    .   " ه ئ         مستوى أدا

      وجهاااات         التحليااال        يتضااامن                     المجموعيييات المشيييارةة: و              تحلةيييل المواقيييف    -

اا                                                          ة بالتنفيااذيين الفعليااين والمسااتفيدين والمتااأثرين والمااؤثرين             النظاار الخاص 

                                              ، وذلااك بدراسااة تحلياال مااا بهااا ماان نقاااط القااوة التااي             منظومااة القطاان   فااي 

             كما أنه يجب   ،               م الفرص المتاحة ن       لكي تغت         مالئمة                 استراتيجيات      إلى        تحتاج

   ا                                                            الدولة أن تتدخل لمعالجة نقااط الضاعف والتحاديات التاي تاؤثر سالب      على 

  .                         تطور إنتاج القطن ومنتجاته    على 

                                                           تحلةل نقياط القيوة والضيعف والفيرص والتهدييدات لمنظومية القطين فيي  -

 ,Strengths, Weaknesses            يهاااتم تحليااال )   : (SWOT )     مصييير

Opportunities, and Threats    SWOT   بتحدياد ودراساة مصاادر                    

      مااواطن   ا                                                   القااوة والفاارص لوحاادة التحلياال محاال الدراسااة ماان جهااة، وكااذ

   ي                       تواجههاااا مااان جهاااة أخااارى، وهااا      التاااي                       الضاااعف ومصاااادر التهديااادات 

           نشاط وتاؤثر       ي                                                    مجموعة المتغيرات والموارد الموجودة داخل أو خارج أ

                                                  أو غيار مباشار علاى أدائهاا، وفاى هاذا الساياق تشاتق نقااط    ا       مباشار     ا       تاأثير  

        د الفاارص                                                            القاوة والضااعف مان البيئااة الداخليااة لوحادة التحلياال، بينماا تتحااد  

               ة المحيطة بها.                              والتهديدات من البيئة الخارجي  

 لمنظومة القطن في مصر:نقاط القوة   

خبرة تاريخية طويلة في زراعة القطن مع تواجد نوعية جيدة ومتميزة   -1

 ومرغوبة من القطن المصري.

                                                              الزراعي الرئيسي الذى يحقق عائد ا نقدي ا يمكن المزارع من تحقيق  المحصول -0

 .متطلباته االستثمارية واالستهالكية

توفر المناخ المالئم لزراعة القطن مع وفرة األيدى العامله الماهرة  -2

 والمدربه

 التربة مناسبة لزراعة محصول القطن في مصر -5

                                                          وجني القطن تمثل نشاط ا أساس ا ومصدر دخل للعمالة الزراعي ة  زراعة -4

 .        المصري ة

وجود أصناف فائقة طويل التيلة ال يوجد لها منافس في العالم مثل  -4

يجب العمل على تحديثه للمحافظة على صفاتها  .7صنف جيزة 

ا يؤد  ي إلى استمرار الطلب على األقطان المصري ة الفائق ة                                                                  الغزلية، مم 

                                                            الطول خاصة ، وخلق منافسة قوية في األسواق الخارجية باعتبار أن 

 األقطان األخرى بدائل أقل جودة لها.

                                                              يعد  القطن مادة خام وأساسية لكثير من الصناعات المصري ة، أهمها  -9

صناعات الحلج والغزل والنسيج وصناعة المالبس والزيوت 

 واألعالف.

                                                         النوايا الحكومية لتقديم دعم  جزئي   لمنتجي ومصنعي القطن. توفر -8

                                                            وجود خبرات  تاريخية  متراكمة في مجال حلج وغزل النسيج وتسويق  -9

 األقطان.

تتميز مصر بأنها من بين الدول الرائدة في العالم في صناعة  -12

 وتصدير الغزل والنسيج.

ت واألعالف ذات المنتجات الثانوية للقطن المصري وهي الزيو -11

                                                             أهمية كبرى للدولة، حيث نعاني في مصر من انخفاض حاد   في إنتاج 

                       كل   من الزيوت واألعالف.

                                                             تزايد الطلب المحلي على القطن المحلوج في حلقات  إنتاجي ة  ذات  -10

                                                          قيمة  مضافة أعلى؛ ووجود سوق محلية واسعة للمنتجات الثانوية 

 األخرى، مثل بذرة القطن وغيرها.

                                                              استوعبت الصناعات القائمة على القطن نسبة كبيرة جد ا من العمالة  -12

                                                   الصناعية في مصر، وخلقت بذلك نشاط ا صناعي ا في معظم 

                    المحافظات المصري ة.

 

 

 نقاط الضعف:

الحاد في مساحات القطن لعزوف المزارعين عن زراعته؛  اإلنخفاض  -1

ا انعكس سلب ا على منظومة القطن  وانخفاضها من  ألف فدان  .0.                                                مم 

 م.3303ألف فدان عام  001لنحو  3330عام 

انخفاض خصوبة التربة بسبب: )أ عدم استخدام األسمدة العضوية.  -0

                  ف )ج  التوس ع  في )ب  زيادة ملوحة التربة بسبب استعمال مياه الصر

ا أدى إلى إخالل بالتوازن البيئي.                                                      استخدام المبيدات، مم 

                                                                تحرير القطاع الزراعي وإلغاء دعم مستلزمات اإلنتاج، وتخل  ي الدولة  -2

ا                                                                عن نظام الدورة الزراعية، مع تقليص دور الجمعيات الزراعية، مم 

عن قيمتها  3303  مرة عام 3.33أدى الرتفاع تكاليف اإلنتاج بنحو )

 م.3330في عام 

انخفاض سعر القطن مقارنة بالمحاصيل المنافسة؛ وارتفاع تكاليف  -5

اإلنتاج وعدم تحقيق هامش ربح مناسب أدى لتأخير الزراعة عن 

الموعد المناسب )أوائل مارس ؛ وذلك لالستفادة من زراعة األرض 

قبل زراعة القطن أو  بالبرسيم والحصول منه على أكثر من حشتين

محصول الفول البلدي، أو محصول القمح واالستفادة من عائده المجزي 

 وخاصة في السنوات األخيرة.

                                                              انخفاض اإلنتاجي ة الفدانية للقطن لعدة أسباب، أهمها عدم استنباط  -4

                                                              أصناف جديدة، وعدم تطبيق المعامالت الزراعي ة والتوصيات الفني ة، 

قنطار  1.3                                ربة مما أدى النخفاض اإلنتاجي ة من انخفاض خصوبة الت

 قنطار. .1.0لنحو 

ا ينعكس سلب ا على كفاءة  -4                                                              بدائية طريقة جن ي وتعبئة المحصول؛ مم 

                                                            الجن ي، وكذا ارتفاع أجور العمال في الوقت الذي يحتاج فيه هذا 

                                                              المحصول لعمالة كثيفة جد ا، وعدم ارتفاع األسعار المزرعية لتواكب 

                                                      دة في التكاليف اإلنتاجي ة، وكذلك حدوأ تقلبات في األسعار الزيا

ا أدى لخروجهم من دائرة                                                                 المزرعي ة لم يستطع المزارعون تحملها، مم 

                                                              إنتاج القطن، األمر الذي أد ى إلى انخفاض العائد الفداني الصافي.

حدوأ تخبط كبير في السياسة التسويقية للقطن، ففي بعز السنوات  -9

                                                      حد   أدنى ليسعار )سعر الضمان ، وفي سنوات  أخرى ال يعلن يعلن عن 

ا بعد أن يكون المزارع قد اتخذ قراره،                                                                   عن السعر، أو يعلن عنه متأخر 

ا تعسفية غير مجزية لقنطار القطن، األمر الذي يجعل                                                                 وقد تكون أسعار 

 المنتج يتخلى عن إنتاجه.

تدهور منظومة                                             زيادة الخلط بين أصناف القطن المصري أد ى إلى -8

القطن في مصر، إضافة النتشار  اهرة توريد األقطان مرتفعة 

ا لعدم دراية الزراع بأهمية تهوية القطن                                                                    الرطوبة ببعز المحافظات؛ إم 

ا                                                                 الزهر قبل تعبئته للتخلص من رطوبة الصباح )عملية الفرفرة ، وإم 

 ية.                                                        عن سوء نية لرغبة الزراع في زيادة الوزن وتحقيق مكاسب  ماد

عدم تفعيل الزراعة التعاقدية لمنظومة القطن في مصر بداية من قطن  -9

ا أدى إلى تدنية                                                                      خام إلى حلج وغزل ونسيج وتصنيع النواتج الثانوي ة، مم 

 القيمة المضافة.

غياب اإلجراءات المتعلقة بجودة اإلنتاج، مع وجود البيروقراطية  -12

 كات التي تملكها الدولة.القوية والبطء في اتخاذ القرار في الشر

                                                              تدهور جودة أصناف القطن وعدم إعطائه األهمي ة الكافية في الوقاية  -11

وخاصة  هور ديدان اللوز قبل جني المحصول، والتي  -من اآلفات

                                                                   تخترق اللوزة فت حدأ بها ثقوب ا عديدة، وقد تقضي على المحصول تمام ا.

الرطوبة بتهوية القطن  عدم وجود توعية بتوريد األقطان مرتفعة -10

الزهر قبل التعبئة للتخلص من رطوبة الصباح؛ أو سوء نية الزراع في 

 زيادة أوزان أقطانهم وتحقيق صافي عائد أكثر.

                                                                        عدم العناية بجمع وفرز ونقل منتج القطن، مم ا يؤد  ي لوجود مواد  غريبة في  -12

 المحصول تؤثر على جودة القطن.

االلتزام بالمواعيد والجودة والسعر المناسب إلعادة اكتساب ثقة  عدم -15

 المستوردين.

اختالف مواصفات القطن المحلوج الداخل في عمليات اإلنتاج من  -14

                           محلج إلى ثخر ومن صنف  آلخر.

ا انعكس على انخفاض جودة  -14                                                         تدهور أوضاع المحالج المصري ة مم 

 القطن الشعر.

والقطن المحلوج في أماكن بدائية ال تتوافر فيها  حفظ القطن الخام -19

 معايير الحفا  علي جودة المنتج

ا انعكس على ارتفاع تكلفة  -18                                                            تدهور معاصر بذرة القطن في مصر؛ مم 

                                                              إنتاجي ة زيت بذرة القطن، وضعف كفاءة العاملين في استخدام الطرق 

 واألساليب الحديثة في استخالص زيت بذرة القطن.
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االهتمام بدراسة األسواق العالمية المنتجة ليقطان والمستهلكة  عدم -19

 والمصنعة.

                                                                 بطء نتائج البحث العلمي لتحسين االصناف لتؤد  ي إلى زيادة اإلنتاجي ة  -02

 وخفز التكاليف.

االفتقار إلى وجود التكامل في سلسلة القيمة للمنتجات القطنية التي قد  -01

 تكون معدومة.

لتي تواجه صناعة الغزل والنسيج؛ وذلك بسبب ارتفاع التحديات ا -00

أسعار مستلزمات اإلنتاج، وضعف قدرتها على استخدام التكنولوجيا 

 الحديثة.

                                                         تدني اإلنتاجي ة وانخفاض نسبة االستفادة من الطاقات المتاحة،  -02

وارتفاع تكاليف التجديد والصيانة لمصانع الغزل، وضعف مؤسسات 

 لمؤسسات الوسيطة.الدعم للمنتجين وا

قلة التدريب المتكامل الفعال المرتبط بالتطور التكنولوجي والمرتبط  -05

 بحاجات السوق.

  :                    لمنظومة القطن في مصر      الفرص 

                                                              إمكانيااة تفعياال دور الجمعيااات التعاونيااة الزراعيااة بتقااديم مسااتلزمات     - 1

                                                           اإلنتاااج بسااعر مناسااب وباألجاال؛ ممااا يخفااز تكاااليف اإلنتاااج، وبالتااالي 

                      تزداد أربحية المزارع.

                                                         ربااط سااعر شااراء المحصااول بالتكاااليف المتوقعااة للمحصااول وخاصااة مااع   - 0

                                    التغيرات المستمرة لمستلزمات اإلنتاج.

ا؛ بمعناي أن ياتم حلايج القطان لصاالح           أن يباع ال  - 2 ا ولايس زهار                                                      قطان شاعر 

     333    إلااى      7.3                                               الازراع فيحصاال علاى ثماان الباذرة الااذي يتاراوح مااا باين 

                                           جنيه لإلردب، وبالتالي تزداد أربحية المزارع.

                                                             اساااتنباط أصاااناف مرتفعاااة اإلنتاجي اااة متميااازة ومقاوماااة ل فاااات وتوفيرهاااا   - 5

                         قطااان فاااي المواعياااد المناسااابة                                   لزراعاااة المسااااحات المتخصصاااة لزراعاااة ال

                                                                        للزراعااة، مااع تااوفير الاادعم الموجااه لهااا بمااا يااؤد  ي إلااى زيااادة إنتاجي ااة الرقعااة 

           القطنية.  

                                                               االهتمام بجودة القطن المصري مع تقليل الفاقد في مراحل جني القطن،   - 4

                                                               وفرزه، وحلجاه، ونقلاه وتصانيعه بماا يعمال علاى زياادة عائاد المتعااملين 

                            والتسويق والتجارة والتصنيع.                 في مجاالت اإلنتاج

                                                                 الزراعاااة التعاقدياااة باااين الشاااركات والمنتجاااين ماااع تاااوفير مساااتلزمات اإلنتااااج   - 4

                                 والخدمات اإلرشادية لزراعة األقطان.

                                                                 إنشاء صندوق لحماية المنتج من التقلبات الساعرية والمخااطر اإلنتاجي اة   - 9

اا للحصا        ول علاى                                                      وحث المزارعين على زراعاة المسااحة المساتهدفة دائم 

                     حجم مالئم من المحصول.

                                                                ات  باع سياسة سعرية مرنة للصادرات القطنياة المصاري ة تراعاي ارتبااط   - 8

                                                              األسعار بنسب التميز الفنية للقطن المصري، ومعرفة دواعي التطاورات 

                                                                التكنولوجية التي قللت لحد   كبير  من الطلب على األقطان الممتازة.

                                                    مصر شهرة عالمية فاي إنتااج وتصادير األقطاان فائقاة الطاول،         اكتسبت  - 9

                               احتفا هاا بأساواقها التصاديرية مان      حالاة                             وكان يمكن أن تحقق مزياد ا فاي 

                                                         خااالل تااوفير المناااخ المناسااب؛ ماان حيااث إصااالح السياسااات التجاريااة؛ 

                                                          االلتااازام بالمواعياااد والجاااودة والساااعر المناساااب إلعاااادة اكتسااااب ثقاااة  و

            المستوردين.

                                                               ود حلقات داخل الجمعيات الزراعية لتساويق القطان وتورياده مباشارة مان   وج  -  12

                                                                          المنتج إلى الحلقات؛ وتقوم الشركات بشراء األقطان التي تام  فرزهاا داخال الحلقاة 

                                                        للقضاء على الوسطاء والحفا  على القطن من الخلط والتدهور.

  ى                                                         االسااتفادة ماان تخفاايز قيمااة الجنيااه لتنميااة الصااادرات القطنيااة إلاا  -  11

                 األسواق العالمية.

                                                                      اتجاه الدولة نحو اساتيراد تكنولوجياا تصانيعية حديثاة لمصاانع الغازل والنسايج   -  10

                             ومعاصر الزيوت وتطوير اإلنتاج.

                                                        تشااجيع االسااتثمارات فااي مجااال تصاانيع الغاازل والنساايج القااائم علااى   -  12

                         استخدام األقطان المصري ة.

                       اساة ائتمانياة تعتماد علاى                                        تدعيم الدولة الصادرات القطنية من خالل سي  -  15

                                   توفير التسهيالت االئتمانية المناسبة.

                                                                تواجد األقطان المصري ة طوال العام وإتاحتها للغزالين الخارجيين فاي   -  14

                                                                   أي   وقت يطلبونها، حتى يمكنهاا منافساة أقطاان البيماا األمريكياة المناافس 

                     الرئيس للقطن المصري.

                     شااادات عاان زراعااة القطاان                                 عماال موقااع الكترونااي يااتم ماان خاللااه ار  -  14

                     وحلجه وتصنيعه في مصر

       القطن:       منظومة       تواتجه       التي            والتهديدات         التحديات 

                                                           تدهور سمعة القطن المصري عالمي ا نتيجة ضاعف التنسايق باين جهاات   - 1

                                                           اإلنتاااج، وقصاار جهااود الدولااة فااي مجااال )الدعايااة واإلعااالن والتاارويج، 

                   اتفاقياات اقتصااادي ة   -     جديادة                 فاتح أساواق عالمياة   -                     إقاماة المعاارض الدولياة

                                                             جديدة  أدى النخفاض مكانته العالمية، إضافة لحاالت غش وخلط القطان 

                 بأقطان أقل جودة.

                                                        مخاطر تحميل محاصيل أخرى، مثل البصل والفاصوليا على محصول   - 0

                                                             القطاان لتعااويز العائااد المتاادني؛ أدت إلصااابة المحصااول بااالمن والناادوة 

ي إلى انخف ا ونوع ا.                            العسلية؛ مما يؤد                             اض اإلنتاجي ة كم 

                                                       يوجااد محاصاايل منافسااة للقطاان تمكااث فااي األرض ماادة أقاال وبتكاااليف   - 2

                   منخفضة وعائد أعلى.

                                                                التقلبات المستمرة فاي السياساة التساويقية للقطان؛ تاارة ياتم إعاالن ساعر   - 5

                                                           الضاامان، وتااارة أخاارى ال يعلاان، وتااارة ال يعلاان سااعر القطاان إال أثناااء 

                              ار منخفضة عن تكاليف اإلنتاج.                    التسويق وتكون األسع

                                                           سهولة االستيراد أدت لتناقص المساحة المزروعاة مان القطان، ودخاول   - 4

                               ثفات أثرت سلب ا على اإلنتاجي ة.

ااا لمنتجااي   - 4                                                             معظاام الاادول المنتجااة للقطاان علااى مسااتوى العااالم تقاادم دعم 

                                                             القطن سواء بصورة مباشرة أو غير مباشارة. وعلاى العكاس نجاد المناتج 

                                                             ي وحيد ا ال يجد يد المساعدة التي ترشده وتقدم لاه النصاح أو تقادم      المصر

                                         المعلومات لكي يسترشد بها في تسويق منتجه.

                                                              المنافسة القوية التي تواجاه القطان المصاري مان قطان البيماا األمريكاي   - 9

ي إلى انخفاض صادرات القطن المصري، وترجع هذه المنافسة إلاى                                                                تؤد  

                                   ضاة مقارناة بأساعار القطان المصاري بسابب                          أن قطن البيماا أساعاره منخف

                                                              الاادعم الااذي تقدمااه الحكومااة األمريكيااة لقطاان البيمااا؛ إلنتاجااه وتصااديره 

                                                            بكميات تفوق الكميات المعروضة مان القطان المصاري بكثيار، مماا أدى 

                                                               إلى تراجع الطلب العالمي   على القطن المصري لصالح القطن األمريكاي 

                      ت تفوق نظيره األمريكي.                                رغم أن  جودة القطن المصري ما زال

                                                             السماح باستيراد األقطان األجنبية الرخيصة ودعمهاا مان قبال الحكوماة   - 8

اا يعناي                                                               الستخدامها في الغزول واألقمشة المصانعة مان هاذه األقطاان، مم 

                              عدم اإلقبال على األقطان في مصر.

                                                      ارتفاااع أساااعار الغاازول فاااي مصاار بسااابب ارتفاااع أساااعار مساااتلزمات   - 9

        اإلنتاج.

                                                        فااي الساانوات األخياارة تنااامى اسااتخدام األلياااف الصااناعية؛ النخفاااض   -  12

                                                            أسااعارها مقارنااة بأسااعار القطاان. إضااافة للخصااائص الفنيااة التااي تتصااف 

                                                           بها األلياف )ثبات األلوان، عدم الكرمشة، االستخدام لمدة أطول .

                                                             تغيار أذواق المساتهلكين مان األليااف الطبيعياة إلاى االليااف الصااناعية   -  11

     وضة.        وفقا للم

                                                      ضااااعف المعرفااااة باألسااااواق الدولياااااة، والتاااازام اإلنتاااااج بالمعاااااايير   -  10

                    والمواصفات الدولية.

                                                                ضااعف الخباارات اإلداريااة والتسااويقية واالفتقااار إلااى سياسااة تسااويقية لااديها   -  12

                            معرفة بالسوق ورضا المستهلك.

                                                          عااادم ثقاااة األساااواق العالمياااة بالسياساااة الساااعرية والتصاااديرية للقطااان   -  15

ا.          المصري وتح                                             ولها الستخدام أقطان دول أخرى أكثر استقرار 

                                                             عدم وجود رؤية  واضحة  ومشتركة  واستراتيجية متفاق عليهاا لتطاوير   -  14

                     صناعات منتجات القطن.

               علااى أساااس تحلياال          باألهااداف                   تقااوم طريقااة التخطاايط                شييجرة المشييكالت:

                      التعبياار عاان المشااكلة أو                                           المشااكالت واسااتخالص أساابابها وعواقبهااا، ويااتم  

              ساالبية تكااون مااا            أو حاااالت                                          المشااكالت وأساابابها علااى أساااس أنهااا مواقااف  

    هااذه    فااي             يباادأ العماال  ، The Problem Tree                    يساامى بشااجرة المشااكالت. 

            وتباين أشاكال    The Core Problem ة                                الطريقاة بتحدياد المشاكلة المحوري ا

              طاااان المصااااري              ة لقطاااااع الق                           ، تحديااااد المشااااكلة المحوري اااا 0       ، ) 3     ، ) 0 )

                                           قطاعيااة، وأسااباب هااذه المشااكالت وعواقبهااا. ويوضااح   ال             والمشااكالت تحاات 

               تتوسااطه المشااكلة    ي                                   الهيكاال العااام لشااجرة المشااكالت والااذ 0           الشااكل رقاام )

  The Causes                                            ة، ويبين الجزء األسفل من الشكل أساباب المشاكلة          المحوري  

        المشاكالت             . وتضام شاجرة The Effects              عواقب المشاكلة    ي            والجزء العلو

اا  Causes - Effects                   ة باألسااباب والعواقااب                    شاابكة العالقااات الخاص 

Relationships     ي        القطاان وهاا         ة لمحصااول                        تحديااد المشااكلة المحوري اا       وتاام   

  ة                  المشااكلة المحوري اا         نتجاات هااذه    قااد  و   ".                    منظومااة القطاان فااي مصاار       "تاادهور 

   فااي                                                    تحااديات إنتاااج القطان فااي مصاار، وتخلااف قطااع تصاانيع القطاان        نتيجاة:

    .   7 )     ، 0 )   ي                        تم بيانها في الشكلين رقم    وقد    ،   مصر

اا   :     ة نتاتجةةيية             : التحييديات اإل     أوال     ة                                        نتجاات عاان تواجااد العديااد ماان المشاااكل الخاص 

           ة، وانخفااااض          الفداني ااا         نتاجي اااة                   وتمثلااات فاااي انخفااااض اإل   ،            بإنتااااج القطااان

   فاااي           مساااتمر             انخفااااض       حااادوأ     إلاااى                              صاااافي العائاااد، وأدت المشاااكلتان

                                         عااة ماان محصااول القطاان، وعاادم التاازام الماازارعين  و  زر           المساااحة الم
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         ة لمحصاول                               عدم استقرار السياسات الحكومي                             بمواعيد الزراعة. كما أن  

                       تراجع الكميات المنتجة.    إلى           قطن أد ى  ال

                   ونتجات عان العدياد مان                                            ا: تخلف الحلقات المصنعة للمنتجيات القطنةية:      ثانة  

              ع، وتمثلاات هااذه                                             األسااباب والتحااديات بدايااة ماان التسااويق حتااي التصااني

               ومعوقاااات مرتبطاااة                 المحاااالج فاااي مصااار،      حالاااة        تااادهور           األساااباب فاااي

       منتجاااات              ومشاااكالت تصااانيع                  ة لمنظوماااة القطاان،          الحكومي ااا           بالسياسااات

  .     القطن

        وهي:   ،     سلبةة         عواقب      تلى                                            والنتةجة المنطقةة لهذه افسباا أنها قد أدت

                        عدم استقرار إنتاج القطن - 1

                              عزوف المزارعين عن زراعة القطن   - 0

                          انخفاض اإلنتاجي ة الفدانية   - 2

                                         تدهور األداء في منظومة القطن بشكل  عام      - 5

                       ض منظومة القطن فيي مصير                                          ةل هذه العواقب ترتب علةها في النهاية تعر  

    : ( 1 )                            الخطر ةما يبةنها الشكل رقم    تلى 

 
 

 

 
                                    عرف على الوضع اإلنتاجي لمنظومة القطان             من خالل الت               شجرة افهداف:  

             القاائمين علاى    ه    تواجا     التاي                          معرفة المشاكالت والتحاديات               في مصر، وكذلك

                                                            كل حلقة من حلقات المنظومة من خالل شجرة المشاكالت ثام التوصال إلاى 

           تحدياااد شاااجرة  )                                  تهااادف إلاااى تطاااوير قطااااع القطااان فاااي مصااار           مقترحاااات  

             تحدياد التوجاه                 مان خاللهاا ياتم         والتاي   The Objective Tree        األهاداف  

        التخطاايط  )                           تطااوير منظومااة القطاان فااي مصاار و   ،             وكيفيااة تحقيقااه   ي        المسااتقبل

                                                  ، وهااو عمليااة ياتم ماان خاللهااا تحدياد التوجااه المسااتقبلى OOPP         باألهاداف

                                                            وكيفيااة تحقيقااه، وتتضاامن مرحلااة تحديااد شااجرة األهااداف وسااائل تحقيقهااا 

–Means–  Ends                                          وغاياتهااااا أو مااااا يساااامى عالقااااات الوسااااائل والغايااااات

Relationshipsياااراد تحقيقهاااا، وياااتم تحدياااد   ة                         ، واألهاااداف نتاااائج إيجابي ااا                         

            ة إلاى أهاداف                                                     األهداف بتحويال المشاكالت ذات المواقاف أو الحااالت السالبي  

  ،       رئايس                                    تحويال المشاكلة المحورياة إلاى هادف                  ة. وبذلك يتم                   أو مواقف إيجابي  

                  يتم ذلك من خالل:   ،    مصر"   في                     تنمية منظومة القطن      وهو: "

   ة،          الفداني ا         نتاجي اة            فاي ارتفااع اإل     تمثال   وي   ،                          : تطوير إنتاج القطن في مصار     أوال  

                    صااافي العائااد، وزيااادة           ، وارتفاااع                مواعيااد الزراعيااة  ال           الماازارعين ب         والتاازام

                ة لمحصول القطن.                               عة، واستقرار السياسات الحكومي   و  زر           المساحة الم

                                                        تنمية تصنيع منتجات القطن في مصر من خالل تطاوير المحاالج فاي    : ا      ثانة  

       وتحاااديث                  ة الخاصاااة باااالقطن،                         تطاااوير السياساااات الحكومي ااا      مصااار، و

       القطن.        منتجات      مصانع 

                    الغايات التالةة:    تلى                           تنفةذ تل  الوسا:ل الوصول    على                 ويمكن أن يترتب

                              استقرار إنتاج القطن ومنتجاته. - 1

                                           تشجيع االستثمار في كافة حلقات سلسلة اإلنتاج. - 0

                                              تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري   ومنتجاته. - 2

                                    تحسن األداء في إنتاج القطن ومنتجاته.   - 5

                      رئايس  هاو تحساين منظوماة           نهائي          هدف      إلى                      كل هذه الغايات تقود

  .            القطن في مصر

                         وسااائل وغايااات شااجرة األهااداف      1 )     ، . )     ، 7              وتبااين األشااكال )

        فااي مصاار.                          تسااتهدف تحسااين قطاااع القطاان          توصاايات   ل                   التااي يمكاان ترجمتهااا

                           إنتاج القطن في مصر من خالل:       تطوير  :  تي                      وهذه التوصيات تتضمن اآل

        اساتنباط     إلاى    ة                  ة للمراكاز البحثي ا           ة والمالي ا          ات الفني                    ضرورة توفير اإلمكان - 1

  ة     لي ااا                              بكااارة النضااج، ومناسااابة للزراعاااة اآل  وم         نتاجي اااة  اإل   ة          أصااناف عاليااا

       لبحاااري،         بالوجاااه ا                  ، وتتحمااال الملوحاااة      للميااااه   ة         لاااي، وماااوفر         والجنااي اآل

                      صنيع المحلي والتصدير.     ا للت    يض                          ومقاومة ل فات، ومناسبة أ

                                                 رشاااد الزراعااي، وضاارورة تفعياال دور الجمعيااات الزراعيااة            دعاام جهاااز اإل - 0

             عاداد البارامج          قطان، ماع إ                الالزمة لمحصاول ال         نتاجي ة                      لتوفير جميع الخدمات اإل

                                           التدريبية لتنمية قدرات المرشدين الزراعيين.

                   بالساااعر المناساااب وفاااي         مصاااري ة                              تاااوفير التقااااوي النقياااة ليصاااناف ال - 2

                                  لخريطااة الصاانفية المحدثااة ماان حااين آلخاار    ا ل                     التوقياات المناسااب طبق اا
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     شااراف                                طق لزراعااة األصااناف المختااارة تحاات إ                ختيااار أفضاال المنااا   وبا

                                 تقاوي اإلكثار بالتقاوي التجارية.     خلط                       وزارة الزراعة وتجريم

                                                          ضاارورة تفعياال الزراعااة التعاقديااة ماان خااالل الشااركة القابضااة للقطاان  - 5

                  تحاااد مصاادرين، لجنااة         القطاان )ا   فااي                           فاااق بااين الجهااات المتعاملااة    ت       وباال

                               ة الزراعة، هيئة التحكيم ، بوضاع                                تجارة القطن، لجنة البورصة، وزار

                              ويتكااون ماان تحديااد سااعر ضااماني قباال    ،                      وابط لنظااام تسااويق القطاان ضاا

،                     بداية الموسم بوقت      ا               للمنتج، ومحادد                        أن يكون السعر مجزي ا    على        كاف 

                                                لمختلفة لتحفيز أسااليب الجناي المالئماة بتقليال نسابة            رتب القطن ا    على 

اا   ؛                               التلااوأ والشااوائب وانخفاااض الرطوبااة                ي لتحسااين مسااتوى         ا يااؤد       مم 

   عان          نتاجي اة                  مناتج يزياد متوساط اإل                                    الرتبة والجودة، وتوزيع عالوة لكال   

اا          مرتفعااة. وأ          إنتاجي ااة    علااى                        قنطااار/ للفاادان للتشااجيع    03     ربااط           ا ساايتم      يض 

         )متطلباااات              والعاااالمي              المحلاااي                      ا للطلاااب الفعلاااي        وفق ااا  –            مسااااحة القطااان 

                    ة، وطلبات التصدير .                الصناعة المحلي  

     وذلاك    ،               بالادول المنافساة                                         وضع نظام متكامل وواضح لدعم القطن أسوة   - 4

                                                        ماان خااالل تااوفير مسااتلزمات اإلنتاااج ماان األساامدة والمبياادات بالسااعر 

                         المناسب والجودة العالية.

                  ماان الشااوائب بتركيااب    ه               جااودة القطاان وخلااو    علااى                        حوكمااة المحااالج والحفااا  - 4

                  ويااده بمكااابس إلنتاااج                                 لتلقاايم القطاان الزهاار للاادواليب؛ وتز   ة                أجهاازة أوتوماتيكياا

                                         ذات مواصفات قياسية تصلح للتصدير المباشر.             باالت عالمية

            شااراف ماان قباال                                طاان ورفااع كفاااءة العاااملين بهااا، واإل                    تحااديث معاصاار بااذرة الق - 9

                    بداياة مان فصال الباذرة                جمياع العملياات  ى   علا                                 وزارة التموين والتجارة الداخلياة

                                                       التجارية المنتجة وتصنيعها وتسويقها بمنتجاتها المختلفة.

                            في مجال صناعة الغزل والنسايج          جديدة                باستثمارات         هتمام        ضرورة اال - 8

          ساااتراتيجية                                ت فاااي شاااركات الغااازل والنسااايج طبقاااا ال         تطاااوير اآلال   ماااع 

                                 الشااركة القابضاة والشاركات التابعااة                              متكاملاة واضاحة المعااالم مان قبال

     لها.

                                                    تحقيق التجانس بين القطاعات التي لها عالقاة باالقطن، ماع     على        العمل - 9

                    رتقااء بمنظوماة القطان  ال                حادات المصادرين ل                           تفعيل دور التعاونيات وات   

        في مصر.

                    نتاااج القطاان مااع إنشاااء   بإ                                        مراجعاة القااوانين والقاارارات التااي لهااا عالقاة  -  12

  ا                    ج وتحديااد سااعره طبق اا       المناات           بتكاااليف                             قاعاادة بيانااات تباادأ ماان الماازارع 

                      مصنعي النسيج والزيوت.    إلى              وصول المنتج   ى           للتكاليف حت
 

 

 
 

 
 

 لمراتجعا
 

                                                                     الجهاااز المركاازي للتعبئااة العامااة واإلحصاااء، النشاارة الساانوية لإلنتاااج الصااناعي 

  .      مختلفة                                لمنش ت قطاع األعمال العام، أعداد 

                                                                    الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النشارة السانوية لإلنتااج الفعلاي 

                                                         والطاقة العاطلاة والمخازون مان اإلنتااج التاام لينشاطة الصاناعية 

                                           بمنش ت القطاع العام/ الخاص، أعداد مختلفة. 

                                                                             بنك التنمية والعماال المصاري، إدارة التخطايط والبحاوأ والتطاوير الاداخلي، دراساة عان 

                              سوق صناعة  غزول القطن في مصر.

       التطاور   –                                                     رشاد محمد الساعدني )دكتاور ، إنتااج وتجاارة القطان المصاري 

                                                       والتحاااديات، الماااؤتمر السااانوي الثالاااث لالقتصااااديين الااازراعيين، 
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ABSTRACT 
 

The research aims to identify the causes that led to the deterioration of Egyptian cotton. This is by studying 

the extent of the implementation of the value chain of the cotton system in Egypt, and the method of planning with 

objectives for the Egyptian cotton system was carried out by studying the problem tree and the tree of objectives to 

find out the technical and economic means and capabilities that may lead to the restoration of its position locally and 

internationally and the development of the competitive position of Egyptian cotton. It turns out that the central 

problem, according to the method of planning targets for the Egyptian cotton sector, is "the deterioration of the 

cotton system in Egypt." These negative consequences have resulted in: instability of cotton production, reluctance 

of farmers to cultivate cotton, reduced productivity per acre, deterioration of the performance of the cotton system in 

general; all of these consequences ultimately endanger the cotton system in Egypt.The central goal was set to a main 

goal, which is: "To develop the cotton system in Egypt." It results in achieving the following goals: stabilizing 

cotton production and its products, encouraging investment in all parts of the production chain, maximizing the 

added value of Egyptian cotton and its products, improving performance in cotton production and its products; All 

of these goals lead to the main ultimate goal of improving the cotton system in Egypt. 

 

 

 

 


