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EGYPTIAN GRAIN PRODUCTION AND TRADE
The importance to Egypt of grain and oilseeds, and wheat in particular,
needs no introduction. Cereals account for about 60 percent of food
calorie supply as compared with about 9 percent for the animal products
and 8 percent for sweeteners. The Egyptian grain farmers do their best to
improve productivity, yet they supply only about 40 percent of domestic
grain needs. Lower international prices have allowed Egypt to lower its
grain import bill from USD 5.4 billion in 2011 to USD 3.4 billion in 2016.
However, Egypt remains to be the fourth largest grain importer in the
world despite government efforts to increase local production. The
Egyptian General Authority for Supply of Commodities and private sector
suppliers equally share the responsibility for grain imports. However, as
vessels with imported grain wait over five times longer to unload in Egypt
than elsewhere in the region, the costs of imports are increased, coupled
with cumbersome phytosanitary and other import regulations.
Can new lands help to boost domestic grain production? What type of
investments would be needed, such as maize dryers and soybean crushing.
Could import infrastructure investment and improved trade facilitation
reduce USD one billion from Egypt’s grain import costs over the next ten
years? Improvements in efficiency, in the domestic and import value chains
can make a considerable contribution to improving Egypt’s food security
situation, increase resilience to price changes and reinforce stability.

Current market situation
Egyptian wheat consumption has grown by 35 percent over the past ten
years, with domestic production increasing by 9 percent and imports by
54 percent over the same period. By 2025, FAO-OECD forecast that wheat
consumption will rise by a further 15 percent, with the growth of imports
(17 percent) exceeding that of domestic supply (12 percent).
Egyptian Wheat - Domestic Production and Imports, 2005 - 2025 (forecast), k tonnes
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Area planted to wheat declined in 2017 to 2,92 m feddans from 3.3 m
feddans (1.2 and 1.4 m ha. respectively) in 2016, due to competition from
sugar beet, alfalfa and other vegetables, as well as the intervention price
not being announced before planting. For the 2017/18 campaign, the
government has adopted a new strategy, making information available to
farmers on seed varieties and optimal conditions, such as the quantity of
water to use, to encourage higher yields, as well as providing laser services
to level fields.

Investment opportunities
There is interest in developing wheat production on the 1.5 million
feddans new land project, along with advanced storage facilities (in
cooperation with the Ministry of Supply and Internal Trade). In terms of
storage, at the national level, total grain storage capacity increased from
3 million tonnes in 2013 to about 5.2 million tonnes in 2017. While the
existing storage capacity may be sufficient, there is still scope to replace
old shona with closed barns and develop systems for the receipt, storage
and distribution of wheat.
At the same time, grain import infrastructure lacks investment since the
2010 crisis despite rising imports. Most importers intend to invest in the
short to medium term and addressing challenges in terms of access to
capital, land, and concessions in ports as well as improvements in the
investment climate would be strongly beneficial.
A lack of pier/berth capacity at major ports as well as low in-port storage
capacity is an important infrastructure leads to waiting times of ships of
17-18 days on average. Lack of capacity could also disrupt grain supplies.
If grain import vessel wait times in port were reduced from three days to
one day, it is estimated that by 2024, this would deliver cost reductions of
USD 516 million (net present value).
In the past couple of years, changes to phytosanitary requirements and
import procedures has disrupted trade at times and led to higher import
costs. It is estimated that reducing the current phytosanitary risk premium
from USD 5 to USD 2.5 would reduce import costs by USD 430 million
by 2025. In this context, the establishment of the National Food Safety
Authority in 2017 in 2017 has an important role to streamline all official
import control procedures.
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Maize
Egyptian maize consumption has grown by 20 percent in the ten years to
2016, with domestic production of white maize declining by 13 percent to
6 million tonnes (mt) and yellow maize imports rising 78 percent to 8 mt.
FAO-OECD estimate that consumption will continue to grow by 15 percent
by 2025 with imports and domestic output both increasing by similar
percentages. Domestic yellow maize production has increased rapidly,
from 1.1 mt in 2009 to 2.3 mt in 2016 thanks to increasing demand from
the livestock and poultry industry and conducive government support
policy.
While maize production has increased in recent years, reaching 8.5 mt in
total (yellow, white and thin maize), there is a lack infrastructure for maize
marketing. Further, farmers are often reluctant to plant yellow maize
when the Ministry of Agriculture and Land Reclamation announces the
official purchasing price late in the season. At the same time, the Ministry
of Agriculture and Land Reclamation has been promoting the growing of
maize and supporting the availability of hybrid seed and varieties adapted
to Egyptian growing conditions.
Egyptian Maize Domestic Production and Imports, 2005 - 2025 (forecast), k tonnes
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The ‘cultivation contracting’ agreements between maize growers and the
Association of Poultry Producers, under the guidance of the Ministry, for
yellow corn at a price set before planting, could provide farmers with more
stability. This system will launch in April 2018 in Upper Egypt, with up to 1.2
mt yellow maize expected to be contracted. Currently, there are believed to
be insufficient number of maize dryers in lower Egypt and the Delta region.
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Maize imports have faced fewer phytosanitary issues than wheat;
although the ergot tolerance for maize is believed to be set at zero, with
one shipment in 2017 that has had to be sieved.

Investment opportunities
With domestic supply meeting only half of demand, there would be scope
for increased maize production. Currently, over 20 percent of Egyptian
maize is grown on new lands, primarily in the South, Nobareya and
Wahat. In the context of the 1.5 million feddans project (about 630,000
hectares), there is interest in expanding maize production, as a summer
crop, along with wheat as a winter crop. Consideration would also need
to be given to the development of downstream infrastructure, including
storing and drying, as well as the long-term viability of water resources,
given the relatively high rate of water consumption of this crop. There is
also scope to expand domestic production of starch, glucose and fructose
through the development of new factories to meet domestic demand.
The existing factories currently consume between 0.5-0.6 million metric
tonnes of imported yellow maize, nearly 8 percent of maize imports. The
sale of the National Company for Maize Products has raised significant
investor interest in 2017. Developing domestic production of corn gluten
also merits a more detailed investigation and analysis into its feasibility
in Egypt.

Soybeans
While domestic production of soybeans has increased rapidly, from 24,000t
in 2006 to 42,000t in 2016, it remains marginal to imports, which increased
by 177 percent from 2006, 1.2 mt to 2.1 mt in 2016. FAO-OECD forecast
a rise in the import of soybeans by 2025, albeit at a slower increase of 12
percent from 2016.
Egyptian Soybean Imports and Domestic Production, 2005 - 2025 (forecast), k tonnes
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Soybeans are not grown on a large scale in Egypt, in 2016, they were
planted on 32,000 feddans (13,400 hectares) mostly in Upper and
Central Egypt, of which just 1.5 percent was on new lands. Whilst there
is significant demand for soybeans in Egypt and the crop can generate
up to EGP 8,000/feddan (about USD 1076/ha) profit for farmers, small
farmers lack knowledge on the best growing practices and there are also
difficulties in marketing the crop.
In terms of imports, important volumes have been rejected by the
Agricultural Quarantine, with one quarter rejected in 2016 due to the
presence of ambrosia and fungus.

Investment opportunities
For is potential to increase the size of domestic production by increasing
knowledge, training and research into soybean varieties adapted to
Egyptian conditions, as well as establishing marketing networks to
domestic crushers, both public and private.
Egypt imports 90 percent of its vegetable oil requirements. An increase
in domestic soybean crushing capacity could lead to a reduction in the
current import of up to one million tonnes annually of soybean meal,
as well as reduce oil imports. Increased domestic production would also
reduce soybean import needs.
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إنتاج وتجارة الحبوب في مصر
أهميــة الحبــوب والبــذور الزيتيــة بالنســبة لمصــر ،وباألخــص القمــح ،ال تحتــاج إلــى
مقارنــة
ً
مقدمــات .وتمثــل الحبــوب حوالــي  %60مــن الســعرات الحراريــة الغذائيــة
بنســبة  %9فقــط للمنتجــات الحيوانيــة و %8لمــواد التحليــة .وبينمــا رفــع الفالحــون
المصريــون إنتاجيتهــم وعوائدهــم ،ال يســتطيعون توريــد أكثــر مــن  %40مــن االحتياجــات
المحليــة مــن الحبــوب .وتظــل مصــر رابــع أكبــر مســتورد للحبــوب فــي العالــم علــى الرغــم
مــن جهــود الحكومــة لزيــادة اإلنتــاج المحلــي .وخــال الســنوات األربعــة الماضيــة ،أدى
انخفــاض األســعار العالميــة إلــى قيــام مصــر بخفــض تكلفــة اســتيراد الحبــوب مــن 5,4
مليــار دوالر أمريكــي فــي  2011إلــى  3,4مليــار دوالر أمريكــي فــي  .2016ويتحمــل كل
مــن الهيئــة العامــة للســلع التموينيــة ومــوردي القطــاع الخــاص المســؤولية بالتســاوي
عــن واردات الحبــوب .إال أنــه نظـ ً
ـرا النتظــار الســفن الحاملــة لــواردات الحبــوب فــي مصــر
لمــدة تزيــد علــى خمســة أضعــاف الوقــت الــذي تقضيــه فــي أي مــكان آخــر بالمنطقــة،
ترتفــع تكلفــة االســتيراد ،باإلضافــة إلــى اإلجــراءات المزعجــة بشــأن صحــة النبــات وغيرهــا
مــن اللوائــح الخاصــة باالســتيراد.
هــل يمكــن لألراضــي الجديــدة تنشــيط اإلنتــاج المحلــي مــن الحبــوب؟ مــا هــي
االســتثمارات المطلوبــة ،مثــل آالت تجفيــف الــذرة وجــرش فــول الصويــا .هــل يمكــن أن
يــؤدي زيــادة االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة وتســهيل التبــادل التجــاري إلــى خفــض مليــار
دوالر أمريكــي مــن تكلفــة اســتيراد الحبــوب فــي مصــر علــى مــدار الســنوات العشــرة
المقبلــة؟ وربمــا يســاهم رفــع الكفــاءة وإعــاء سالســل القيمــة المحليــة واالســتيرادية
بشــكل كبيــر فــي تحســين وضــع األمــن الغذائــي فــي مصــر ،وزيــادة القــدرة علــى التكيــف
مــع تغيــر األســعار وتعزيــز االســتقرار.

الوضع الحالي في األســواق
ارتفــع اســتهالك القمــح فــي مصــر بنســبة  %35علــى مــدار الســنوات العشــرة الماضيــة،
حيــث ارتفــع اإلنتــاج المحلــي بنســبة  %9والــواردات بنســبة  %54عــن نفــس الفتــرة.
وتتوقــع منظمــة األغذيــة والزراعــة -منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي
زيــادة اســتهالك القمــح بحلــول عــام  2025بنســبة  ،%15مــع نمــو الــواردات ( %17بمــا
يتخطــى نمــو العــرض المحلــي .)%12
القمــح المصــري  -اإلنتــاج المحلــي والــواردات ( 2025-2005 -تقديري)  -باأللف طن
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انخفضــت المســاحة المزروعــة بالقمــح فــي  2017إلــى  2,92فــدان بعــد أن كانــت
 3,3فــدان فــي  ،2016وذلــك بســبب منافســة بنجــر الســكر ،والبرســيم وغيرهــا مــن
الخضــروات ،وكذلــك بســبب ســعر التدخــل غيــر المعلــن قبــل الزراعــة .أمــا بالنســبة لحملــة
 ،2018 /2017فلقــد تبنــت الحكومــة اســتراتيجية جديــدة تتيــح المعلومــات للمزارعيــن
بشــأن أنــواع البــذور وأفضــل الشــروط ،مثــل كميــة الميــاه المطلــوب اســتخدامها ،وذلــك
مــن أجــل تشــجيع زيــادة العوائــد ،وكذلــك تقديــم خدمــات الليــزر لحقــول متســاوية.

فرص االستثمار
يوجــد اهتمــام بإنتــاج القمــح علــى مشــروع المليــون ونصــف فــدان باألراضــي الجديــدة،
وذلــك إلــى جانــب منشــآت التخزيــن المتطــورة (بالتعــاون مــع وزارة التمويــن والتجــارة
الداخليــة) .أمــا مــن حيــث التخزيــن علــى المســتوى الوطنــي ،فلقــد ارتفعــت إجمالــي
ســعة تخزيــن الحبــوب مــن  3مليــون طــن فــي  2013إلــى حوالــي  5,2مليــون طــن فــي
 .2017وعلــى الرغــم مــن كفايــة ســعة التخزيــن الحاليــة ،هنــاك مجــال الســتبدال الشــونة
القديمــة بمخــازن مغلقــة ووضــع نظــام الســتالم وتخزيــن وتوزيــع القمــح.
وفــي نفــس الوقــت ،فــإن البنيــة التحتيــة الســتيراد الحبــوب ينقصهــا االســتثمارات منــذ
أزمــة  2010علــى الرغــم مــن تزايــد الــواردات .وحيــث أن معظــم المســتوردين يعتزمــون
االســتثمار فــي المــدى القصيــر إلــى المتوســط ،فــإن هنــاك فائــدة كبيــرة فــي التصــدي
للتحديــات التــي تتعلــق بالوصــول إلــى رؤوس األمــوال واألراضــي والتســهيالت فــي
الموانــئ ،وكذلــك تعزيــزات منــاخ االســتثمار.
ُيعتبــر نقــص ســعة رصيــف المينــاء /المرســى فــي الموانــئ الكبــرى ،وكذلــك انخفــاض
ســعة التخزيــن داخــل الموانــئ بنيــة تحتيــة هامــة يترتــب عليهــا أوقــات انتظــار تتــراوح
بيــن  17و 18يــوم فــي المتوســط .ونقــص الســعة مــن شــأنه كذلــك تعطيــل إمــدادات
الحبــوب .إذا أمكــن خفــض أوقــات انتظــار ســفن اســتيراد الحبــوب فــي الموانــئ مــن
المقــدر أنــه بحلــول عــام  ،2024ســوف يــؤدي ذلــك إلــى
ثالثــة أيــام إلــى يــوم واحــد ،مــن ُ
خفــض التكلفــة بقيمــة  516مليــون دوالر أمريكــي (صافــي القيمــة الحاليــة).
فــي العاميــن الســابقين ،أدت التعديــات فــي االشــتراطات الخاصــة بصحــة النبــات
وإجــراءات االســتيراد إلــى تعطيــل التجــارة أحيانـ ًـا ،وإلــى ارتفــاع تكلفــة االســتيراد .ومــن
المقــدر أن خفــض بــدل المخاطــرة الخــاص بصحــة النبــات مــن  5دوالر أمريكــي إلــى
 2,5دوالر أمريكــي ســوف يخفــض تكلفــة االســتيراد بقيمــة  430مليــون دوالر أمريكــي
بحلــول عــام  .2025وفــي إطــار هــذا الســياق ،تقــوم الهيئــة الوطنيــة لســامة األغذيــة
والتــي تــم تأسيســها فــي  2017بــدور هــام فــي تســهيل جميــع اإلجــراءات الرســمية
المتعلقــة بالرقابــة علــى الــواردات.
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الذرة الصفراء
ارتفــع اســتهالك الــذرة الصفــراء فــي مصــر بنســبة  %20فــي األعــوام العشــرة
المنتهيــة فــي  ،2016حيــث انخفــض اإلنتــاج المحلــي مــن الــذرة البيضــاء بنســبة %13
ليصــل إلــى  6مليــون طــن ،وارتفعــت واردات الــذرة الصفــراء بنســبة  %78لتصــل إلــى 8
مليــون طــن .وتقــدر منظمــة األغذيــة والزراعــة – منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
االقتصــادي اســتمرار زيــادة االســتهالك بنســبة  %15بحلــول عــام  ،2025حيــث يرتفــع
كل مــن الــواردات والناتــج المحلــي بنســب متشــابهة .ولقــد ارتفــع اإلنتــاج المحلــي مــن
الــذرة الصفــراء بشــكل ســريع مــن  1,1مليــون طــن فــي  2009إلــى  2.3مليــون طــن فــي
 ،2016وذلــك بفضــل زيــادة الطلــب مــن جانــب صناعــة تربيــة الماشــية والدواجــن ،وأيضـ ًـا
سياســة دعــم الحكومــة المؤاتيــة.
بينمــا ارتفــع إنتــاج الــذرة خــال الســنوات األخيــرة ،ليصــل إلــى  8.5مليــون طــن فــي
اإلجمالــي (الــذرة الصفــراء ،والــذرة البيضــاء ،والــذرة الرفيعــة) ،يوجــد نقــص فــي البنيــة
التحتيــة بالنســبة لتســويق الــذرة .كمــا يتــردد المزارعــون غالبـ ًـا فــي زراعــة الــذرة الصفــراء
عندمــا تعلــن وزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي ســعر الشــراء الرســمي فــي وقــت
متأخــر مــن الموســم .وفــي نفــس الوقــت ،كانــت وزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي
تشــجع علــى زراعــة الــذرة وتدعــم إتاحــة البــذور واألنــواع الهجينــة التــي تــم تكييفهــا مــع
أحــوال الزراعــة فــي مصــر.
اإلنتــاج المحلــي والــواردات مــن الذرة فــي مصر ( 2025 – 2005توقعات) باأللف طن
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ويمكــن لالتفاقــات الخاصــة بإبــرام عقــود الزراعــة بيــن مزارعــي الــذرة وجمعيــة منتجــي
الدواجــن ،تحــت إشــراف الــوزارة ،بالنســبة للــذرة الصفــراء وبســعر يتــم تحديــده قبــل
ً
اســتقرارا أفضــل .وســوف يتــم طــرح هــذا النظــام فــي
الزراعــة ،أن توفــر للمزارعيــن
أبريــل  2018فــي الصعيــد ،ومــن المتوقــع إبــرام عقــود لكميــات تصــل إلــى  1.2مليــون
طــن مــن الــذرة الصفــراء .ولكــن ُيعتقــد حاليـ ًـا أن عــدد مصانــع تجفيــف الــذرة فــي الصعيــد
والدلتــا غيــر كاف.
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ولقــد شــهدت واردات الــذرة مشــاكل تتعلــق بصحــة النبــات بنســبة أقــل مــن القمــح،
علــى الرغــم مــن االعتقــاد بــأن تحمــل الــذرة لفطــر األرغــوت يصــل إلــى صفــر ،حيــث تمــت
غربلــة شــحنة واحــدة فــي .2017

فرص االستثمار
حيــث أن العــرض المحلــي يســد نصــف المطلــوب فقــط ،هنــاك مجــال لزيــادة إنتــاج الــذرة:
أكثــر مــن  %20مــن الــذرة المصريــة تُ ــزرع حاليـ ًـا فــي األراضــي الجديــدة ،فــي الجنــوب على
األخــص ،فــي النوباريــة والواحــات .وفــي إطــار مشــروع المليــون ونصــف فــدان (حوالــي
 630000هكتــار) ،مــن المفيــد التوســع فــي إنتــاج الــذرة ،كمحصــول صيفــي ،إلــى جانــب
القمــح ،كمحصــول شــتوي .والبــد مــن النظــر فــي تنميــة البنيــة التحتيــة فــي المراحــل
النهائيــة ،بمــا فــي ذلــك التخزيــن والتجفيــف ،وكذلــك اســتمرارية المــوارد المائيــة علــى
ـرا ارتفــاع معــدل اســتهالك الميــاه نسـ ً
المــدى الطويــل ،نظـ ً
ـبيا بالنســبة لهــذا المحصــول.
كمــا أن هنــاك مجــال أيضـ ًـا للتوســع فــي اإلنتــاج المحلــي مــن النشــا والجلوكــوز والفركتــوز
مــن خــال تطويــر مصانــع جديــدة لتلبيــة الطلــب المحلــي .وتســتهلك المصانــع القائمــة
ً
حاليــا مــا يتــراوح بيــن  0,5و 0,6مليــون طــن متــري مــن الــذرة الصفــراء المســتوردة،
أي حوالــي  %8مــن واردات الــذرة .ولقــد جــذب بيــع الشــركة الوطنيــة لمنتجــات الــذرة
ً
كبيــرا مــن المســتثمرين فــي  .2017كمــا يســتحق تنميــة اإلنتــاج المحلــي مــن
اهتمــام
جلوتــن الــذرة تحريــات وتحليــات تفصيليــة لتحديــد مــدى جدواهــا فــي مصــر.

فول الصويا
بينمــا ارتفــع اإلنتــاج المحلــي مــن فــول الصويــا بشــكل ســريع مــن  24000طــن فــي
 2006إلــى  42000طــن فــي  ،2016يظــل علــى هامــش الــواردات ،فلقــد ارتفــع بنســبة
 %177منــذ عــام  ،2006مــن  1.2مليــون طــن إلــى  2.1مليــون طــن فــي  .2016وتتوقــع
منظمــة األغذيــة والزراعــة – منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ارتفاعـ ًـا
فــي اســتيراد فــول الصويــا بحلــول عــام  ،2025علــى الرغــم مــن زيــادة بطيئــة تعــادل
 %12منــذ .2016
الــواردات واإلنتــاج المحلــي مــن فــول الصويا فــي مصر ( 2025 – 2005توقعات) باأللف طن
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ال يتـم زرع فـول الصويـا بشـكل كبيـر فـي مصـر ،حيـث تـم زرعـه عـام  2016علـى مسـاحة
 32000فـدان ( 13400هكتـار) معظمهـا فـي صعيـد ووسـط مصـر %1.5 ،منهـا فقـط
فـي األراضـي الجديـدة .وعلـى الرغـم مـن ازديـاد الطلـب علـى فـول الصويـا فـي مصـر
وإمكانيـة تحقيـق أربـاح للمزارعيـن تصـل إلـى  8000جـم /فـدان (حوالـي  1076دوالر
أمريكـي /هكتـار) ،فـإن صغـار المزارعيـن ينقصهـم اإللمـام بالممارسـات الزراعيـة ،كمـا أن
هنـاك صعوبـات فـي تسـويق المحصـول.
أمــا بالنســبة للــواردات ،فلقــد رفــض الحجــر الزراعــي كميــات ضخمــة ،حيــث رفــض ربعهــا
فــي  2016بســبب وجــود ســوس اللحــاء والفطريــات.

فرص االستثمار
هنــاك إمكانيــة لرفــع اإلنتــاج المحلــي مــن خــال زيــادة المعرفــة والتدريــب والبحــث فــي
أنــواع فــول الصويــا التــي تــم تكييفهــا مــع الشــروط المصريــة ،وكذلــك خلــق شــبكات
تســويق لمصانــع الجــرش المحليــة ،مــن القطاعيــن العــام والخــاص.
وحيــث أن مصــر تســتورد  %90مــن احتياجاتهــا مــن الزيــوت النباتيــة ،فــإن زيــادة القــدرة
المحليــة علــى جــرش فــول الصويــا مــن شــأنها خفــض االســتيراد الحالــي بنســبة مليــون
ً
ســنويا مــن وجبــة فــول الصويــا ،وكذلــك خفــض الــواردات مــن الزيــوت .وزيــادة
طــن
اإلنتــاج المحلــي مــن شــأنها كذلــك خفــض االحتياجــات االســتيرادية مــن فــول الصويــا.
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