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 مــديـقـت
 

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

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

املوقاف احلااو والتصاور بإعاداد دراساة عان   حبوث التحليل االقتصادي للسال  الزراعياةيف قسم 

  .يف مصر للسكراملستقبلي 

وتعترب هذه الدراسة استمرارية إلصدارات معهد حباوث االقتصااد الزراعاي بصاوة دورياة ثيا  

املوقف احلاو والتصور املستقبلي ألهم  ، والتي كانت تتمنيل يف دوريات عن1990بدأت منذ عام 

منيال  القنان والقمااأل واألرل والاذرة الشااامية، وعناصاار اإلنتاال الرييسااية االساااتييية  السال 

بااملوقف  2007واألمسدة الكيماوياة، مام اساتتنوت هاذه الادوريات يف عاام  والربتقالوالبناطس 

والقنان والبنااطس واألمسادة الكيماوياة  احلاو والتصور املستقبلي للقمأل واألرل والذرة والسكر

 واألمساك. واللحوم احلمراء واأللبان

، ويتحقا  اهلادا املر او مان إصادارها يف ةونتمىن أن يتم إصدار هذه الدوريات بصوة مساتمر

خدمااة متخااذي القاارار ولننااي السياسااات االقتصااادية يف جمااال اإلنتااال والتسااوي  والتيااارة 

 اخلار ية.

 رئيس القسم 
 
 
 

 
 وائل أمحد عزت العبدأ.د./ 
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 املو ز
مليون طن في عام  53.2( من حوالي 5102-5102خالل الفترة ) للسكرتزايد اإلنتاج المحلي :  اإلنتاج
يتضح أن حجم مساهمة قصب و 3 %32.بزيادة تقدر بنحو  5102مليون طن عام  53.2إلي حوالي  5102

ألف  931إلى حوالى  0105مليون طن عام  0010تناقصت من حوالى  السكراإلنتاج المحلى من  لسكر فىا
اإلنتاج  3 فى حين يتضح أن حجم مساهمة بنجر السكر فى%903بمعدل تناقص بلغ نحو  0109طن عام 

 0109 مليون طن عام 0053إلى حوالى  0105مليون طن عام  0035تزايد من حوالى  السكرالمحلى من 
 3%0303بمعدل زيادة بلغ نحو 

 81.محافظة قنا تحتل المرتبة األولي إلسهامها بحوالي   األهمية النسبية لتوزيع الجغرافى لمصانع القصب :
ألف طن، وتأتي بعد ذلك  .25من إجمالي اإلنتاج السكر القصب البالغ حوالي  %0.ألف طن تمثل نحو 

،3ثم تأتي محافظات األقصر و  %2.ألف طن تمثل نحو  5.32.الي محافظة أسوان في المرتبة الثانية بحو 
ألف طن لكل منهما على الترتيب بنسب  .23.،  2.32،  .0583سوهاج و المنيا بكميات إنتاج بلغت حوالى 

من إجمالى إنتاج سكر القصب على مستوى محافظات إنتاج  %32.، %232، %0.32قدرت بنحو 
 المحصول3    

محافظة األسكندرية تحتل المرتبة األولي إلسهامها بحوالي  لتوزيع الجغرافى لمصانع البنجر : األهمية النسبية
مليون طن، وتأتي  .03من إجمالي اإلنتاج السكر البنجر البالغ حوالي  %.523ألف طن تمثل نحو  2532.

ن جاءت ي3 فى ح%5538ألف طن تمثل نحو  0032.بعد ذلك محافظة الدفهلية في المرتبة الثانية بحوالي 
محافظة كفر الشيخ بالمرتبة الثالثة ، ثم تأتي محافظات الفيوم و النوبارية و المنيا بكميات إنتاج بلغت حوالى 

من  %38.، %.013، %05ألف طن لكل منهما على الترتيب بنسب قدرت بنحو  .223،  0.0،  02.32
، ودخلت حديثا فى اإلنتاج محافظة الشرقية  إجمالى إنتاج سكر البنجر على مستوى محافظات إنتاج المحصول

 3    5102ألف طن عام  21بكمية إنتاج بلغت حوالى 
بعدد أيام تشغيل  %012أعلى كفاءة تشغيل بمصنع كوم أمبو بلغت نحو   : سكر القصبكفاءة تشغيل مصانع 

قـل كفـاءة تشـغيل ألف طـن 3 فـى حـين أ 0821يوم بكمية قصب موردة للمصنع بلغت حوالى  0.1بلغت حوالى 
يــوم بكميــة قصــب مــوردة للمصــنع بلغــت  28بعــدد أيــام تشــغيل  %2.38كانــت بمصــنع جرجــا حيــح بلغــت نحــو 

 ألف طن 3 2.8حوالى 
بعـدد أيـام تشـغيل  %02132أعلـى كفـاءة تشـغيل بمصـنع النيـل بلغـت نحـو  كفاءة تشغيل مصانع سـكر البنجـر :

ألـف طـن 3 فـى حـين أقـل كفـاءة تشـغيل  0212لغـت حـوالى يوم بكمية بنجر مـوردة للمصـنع ب 022بلغت حوالى 
يوم بكمية بنجر موردة للمصنع بلغت  0.8بعدد أيام تشغيل  %01232كانت بمصنع النوبارية حيح بلغت نحو 

3 ودخلـت حـديثا فـى إنتـاج سـكر %011ألف طن3 ومالحظ أن كليهما كفاءة التشغيل تعـدى نسـبة  0122حوالى 
يــوم بكميــة بنجــر مــوردة بلغــت  20بعــدد أيــام تشــغيل  %532.ءة تشــغيل بلغــت نحــو البنجــر مصــنع الشــرقية بكفــا

 51023ألف طن وذلك لعام  2.8حوالى 
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( لألسعار على جميع المستويات الثالثة ،حيح أتضح أن 0109-0105خالل الفترة ) ارتفاع حدح األسعار :
أي  0109ألف جنيه عام  1الي إلى حو  0105عام  ألف جنيه 50113ارتفع من حوالي سعر المنتج للطن 
خالل نفس الفترة  أنعكس الحال على سعر الجملة 3 كما0105عن مثيله في عام  %0901بزيادة قدرت بنحو 

عام  ألف جنية 1005إلى حوالي  0105عام  ألف جنية 50951المذكورة، حيح زاد هذا السعر من حوالي 
، وبطبيعة الحال ينعكس زيادة األسعار على  0105عام عن مثيله في  %3503أي بزيادة تقدر بنحو  0109

جنية/كجم  105إلى حوالي  0105عام جنية /كجم  5011زاد من حوالي سعر المستهلك النهائى للسكر حيح 
 3%0101أي بزيادة تقدر بنحو  0109عام 

ي عام مليون طن ف 300من حوالي  (0109-0105خالل الفترة ) االستهالك زاد:  األستهالك الكلى للسكر
نحو  أى بمعدل زيادة بلغألف طن  015بمقدار زيادة بلغ حوالي  0109مليون طن عام  301إلى حوالي  0105

  01053عام فى  مثيله عن 109%
كجم/سنة عام  3301إلى حوالى  0105/سنة عام كجم 3300حوالي زاد من   :السكرنصيب الفرد من  توسطم

  3 %003بمعدل زيادة بلغ نحو  0109
ثم  5102عام  %2232 نحو حيح بلغ  السكرمن  يكتفاء الذاتمعدل اإل تذبذب  :السكرمن  فاء الئاتىاألكت

     3 5102عام  %2538ثم زاد حتى وصل إلى نحو  5108عام  %2232تنافص حتى وصل إلى نحو 

 ملخص الموقف العالمى للسكر:

( عـن %13.9مليـون طـن ) 23يـادة بز مليـون طـن  188حـوالى  2019من السكر عـام  االنتاج العالمى بلغ -
 مليون طن3 165والبالغ حوالي  2016نظيرة عام 

 6بـنقص مليـون طـن  182حـوالى  *2020ليصـل عـام  االنتاج العالمى مـن السـكرانخفاض المتوقع ومـن  -
انتــاج أهــم الــدول فانخفــاض  للتوقــع3 ويرجــع ذلــك 2019( عنــه فــى عــام %3.2)تمثــل نحــو  مليــون طــن

الهند النخفاض المساحات المزروعة، وكذلك انخفاض انتاج البرازيل اللـذين يعتبـران مـن  مثل المنتجة للسكر
 الدول الرئيسية في اإلنتاج العالمي3

مليـون طـن عنـه فـى  ..ليبلـغ  5151عـام  مخـزون أول المـدة العـالمى مـن السـكرانخفـاض المتوقـع ومن  -
إلـــى إلـــى انخفـــاض المخزونـــات  ، ويرجـــع ذلـــك%0030تمثـــل نحـــو مليـــون طـــن  232بانخفـــاض  5102عـــام 

 العالمية في الصين والهند وباكستان3
مليـون  032بانخفـاض بلـغ نحـو مليون طـن  52.5حوالي  2019بلغت الواردات العالمية من السكر عام 

 مليون طن3 .2والبالغ حوالى  5102عنه فى عام طن 
ـــة انخفـــاضالمتوقـــع مـــن  - ـــواردات العالمي مليـــون طـــن  21حـــوالى  لتبلـــغ 5151مـــن الســـكر فـــى عـــام  ال

واردات انخفــاض ، وذلــك لتوقــع 5102( عنــه فــى عــام %231مليــون طــن ) 532 بانخفــاض يبلــغ حــوالى
 الصين، الواليات المتحدة االمريكية، االمارات العربية، االتحاد األوروبى3 مثلالمستوردة بعض الدول 
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ــالمىانخفــاض المتوقــع مــن  - مليــون طــن  522والى حــ 5151ليصــل عــام للســكر بنســبة  المعــروض الع
ويرجع هذا االنخفاض النخفاض كل من 3 5102عنه فى عام  %38.مليون طن تمثل نحو  .0بنقص 

 االنتاج والواردات والمخزونات العالمية3

 2532حوالى  *5151من السكر لتصل عام  صادرات العالميةلل انخفاض طفيف)استقرار(المتوقع من  -
ويرجع ذلك  ،5102عنه فى عام  %13.2ون طن تمثل نحو ملي .13بحوالى بنقص يقدر مليون طن 

 تايالن، الهند، البرازيل، االتحاد األوروبي3صادرات بعض الدول مثل  كل من النخفاض طفيف ل
مليون طن بزيادة  .08حوالى  *5151من السكر لتصل عام ارتفاع االستهالك العالمي المتوقع من  -

يعزى إلى زيادة النمو السكاني العالمي وزيادة  51023( عن نظيرة عام %538مليون طن )بنحو  2
 الطلب على السكر في منتجات متعددة3 

مليـون طـن  085حـوالى  *5151ليصـل عـام  المنتجـة للسـكر انتـاج أهـم الـدول انخفـاضالمتوقـع من  -
، ويرجـع ذلـك مليـون طـن 088والبالغ نحـو  5102عام  ( عن%.3.مليون طن )بنحو  2 نقصبمقدار 
 مثل البرازيل، الهند، والمكسيك3االنتاج فى بعض الدول  خفاضانلتوقع 

 2532حوالى  *5151من السكر لتصل عام  صادرات العالميةلل انخفاض طفيف)استقرار(المتوقع من  -
ويرجع ذلك  ،5102عنه فى عام  %138تمثل نحو ألف طن  211بحوالى بنقص يقدر مليون طن 

من متوسط اجمالي صادرات العالم  %5030والتي تمثل نحو الدول األخرى صادرات لالنخفاض العام ل
من السكر3 على الرغم من ارتفاع صادرات كل من تايالن، الهند، البرازيل، االتحاد األوروبي باعتبارها 

 الدول األهم ولكن ارتفاعا طفيفا3
ـــةمـــن  - ـــواردات العالمي ـــع انخفـــاض ال طـــن مليـــون  21لتبلـــغ حـــوالى  5151مـــن الســـكر فـــى عـــام  المتوق

، وذلــك لتوقــع انخفــاض واردات 5102( عنــه فــى عــام %32.مليــون طــن ) 532بانخفــاض يبلــغ حــوالى 
واجمــالي الشــر   والصــين، االمــارات العربيــة، الجزائــر، ماليزيــا3، اندونيســيابعــض الــدول المســتوردة مثــل 

 األوسط3
 2ون طن بزيادة ملي .08حوالى  5151ليصل عام  من المتوقع زيادة االستهالك العالمى من السكر -

، ويرجع ذلك لتوقع زيادة استهالك بعض الدول 5102عن نظيرة عام  %538مليون طن تمثل نحو 
 3المكسيكاندونيسيا، روسيا، باكستان، ، الصينواالتحاد األوروبي، مثل الهند، 
خام وكذا انخفاض اإلنتاج من السكر انعكس أثره على السعر العالمى المتوقع للسكر الأن يتبين مما سب  
( حيح تبين ارتفاع السعر المتوقع للسكر عالميا، وهذا ينذر بزيادة بعض أعباء فاتورة 5151المكرر عام )

االستيراد للدول التى تقوم باستيراد السكر من السو  العالمى ومن ضمنها مصر، مما يؤكد على ضرورة 
عو  انتاج وصناعة السكر بمصر، ومحاولة االستمرار باالهتمام باالنتاج المحلى للسكر وازالة أى عوائ  ت

 االستمرار في تطوير المنظومة التموينية المتعلقة بالسكر3
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 ( والتصور املستقبلي 0219-0215 املوقف احلاو )الواة( 1 دول )
للسكر( 0202عام )  

 السنة
 البيان

0215 0216 0217 0218 0219 0202 
 تغير %

2019 
 2018عن 

 13.9 0350 0346 0316 0305 0319 0337 (طن)مليون                 إجمالى إنتاج السكر

 136 932 930 915 904 931 1205 مساهمة قصب السكر               )ألف طن(

 031 048 248 043 043 052 054 المساحة الموردة قصب             )ألف فدان(

 0034 1359 1353 1305 1333 1307 1335 مساهمة بنجر السكر              )مليون طن(

 0134 626 584 481 510 545 542 المساحة الموردة بنجر             )ألف فدان(

 (47.4) 9986 7000 13302 13334 7588 5863 سعر المنتج للسكر                 )جنية/طن(

 (46.3) 10136 7250 13489 13522 7775 5358 سعر الجملة للسكر                 )جنية/طن(

 (46.5) 10.5 7.5 14.01 14.04 8.3 5.88 سعر المستهلك للسكر             )جنية/كجم(

 332 334 334 3.3 330 331 1.3 )مليون طن(             إجمالي االستهالك   

 130 3330 3338 3334 3331 3034 3331 )كجم/سنة(نصيب الفرد                        

 1131 7437 7038 6535 6936 7238 7635 )%(                         االكتفاء الذاتي

 قيم ساللبة  ()           .متوقعة* قيمة 
 : المصدر
  ( ww.capmas.gov.egw3)النشرة السنوية ألسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات، ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -
 أعداد مختلفة من التقارير3 -مجلس المحاصيل السكرية -وزارة الزراعة واستصالح األراضي -
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( مؤشرات املوقف احلاو واملتوق  للسكر يف العامل0 دول )  
 

 *0202 0218/0219 0217/0218 0216/0217 0215/0216 السنوات

 اجمالى االنتاج
 )مليون طن(

165 173 192 188 180 

 مخزون أول المدة
 )مليون طن(

49 44 42 49.5 44 

 اجمالى الواردات
 )مليون طن(

54 55 54 52.5 52 

 اجمالى المعروض
 )مليون طن(

068 272 287 290 076 

 اجمالى الصادرات
 )مليون طن(

54 58 63 62.8 6035 

 اجمالى االستخدامات/االستهالك
 )مليون طن(

172 171 174 178 183 

 زون نهاية المدةمخ
 )مليون طن(

44 42 49 49 44 

السعر العالمى للسكر الخام  
 )سنت/رطل(

1831 1538 1335 1036 1439 

السعر العالمى للسكر المكرر 
 )سنت/رطل(

1838 0431 1634 1536 1837 

 *متوقع.
 : جمعت وحسبت من:المصدر

 USDA3الموقع االلكترونى لوزارة الزراعة األمريكية  
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  اإلنتال الحملى من السكرإمجاىل
يعتبر السكر من السلع اإلستراتيجية في معظم دول العالم بإعتباره سلعة غذائية ضرورية، لذلك فإن 

على  فى مصر صناعته تعتمدصناعة السكر تحظى باهتمام الدول المنتجة لمادته الخام والمصنعة له3 و 
قبلى وبنجر السكر وتتركز زراعته فى محافظات ساسين هما القصب و يزرع بمحافظات الوجه الأمحصولين 

 وفيما يلى شرح ألهم مؤشراته.الوجه البحرى3 
محصول قصب السكر على مستوى الجمهورية  خالل ب المزروعة مساحةال أن (.من جدول ) تبينحيح :  المساحة

مساحة القصب حيح اتضح  بسياسة الدولة  لزيادة مساحة بنجر السكر وعدم التوسع في تتأثر  (5102-5102)فترة ال
أى  5102ألف فدان عام  .5.إلى حوالى  5102ألف فدان عام  52.مساحة القصب تناقصت من حوالى أن 

ألف فدان عام  .52، فى حين بلغت المساحة الموردة منه لمصانع السكر حوالى %1325بمعدل تناقص بلغ نحو 
مساحة تبين أن الحيح 3 %.53تناقص بلغ نحو بمعدل  5102ألف فدان عام  5.8إلى حوالى وتنافصت  5102

 3منهمن جملة المساحة المنزرعة  % 11 تقريباتمثل الموردة من قصب السكر 
بينما تبين أن المساحة المزروعة بمحصول 
بنجر السكر على مستوى الجمهورية  خالل الفترة 

ألف فدان  222(  تزايدت من حوالى 5102-5102)
أى  5102لف فدان عام أ 212إلى حوالى  5102عام 

، فى حين بلغت المساحة %232بمعدل تزايد بلغ نحو 
 2.1حوالى   5102الموردة منه لمصانع السكر عام 
ألف فدان عام  .28ألف فدان زادت لتصل إلى حوالى 

حيح تبين أن 3 %835بمعدل زيادة بلغ نحو  5102
 % 91 تمثل تقريباالسكر  بنجرمساحة الموردة من ال

 .منهلمساحة المنزرعة من جملة ا
 ( 0الشكل رقم )

من حوالي  (5102-5102)خالل الفترة  للسكرإلي تزايد اإلنتاج المحلي ( 3تشير بيانات نفس جدول ): اإلنتاج
من كمية  %32.نحو ب تقدربزيادة  5102طن عام  مليون 53.2إلي حوالي  5102طن في عام  مليون 53.2

اإلنتاج المحلى من  يتضح أن حجم مساهمة قصب السكر فىيعة الحال وبطب 51023المنتجة في عام  لسكرا
بمعدل تناقص  0109ألف طن عام  931إلى حوالى  0105مليون طن عام  0010من حوالى  تتناقص السكر

، فى اإلنتاج الكلى من السكر %10حوالى ب (0109-0105خالل متوسط الفترة )أى يساهم  %903بلغ نحو 
اإلنتاج  فى حين يتضح أن حجم مساهمة بنجر السكر فى 3طن/فدان 301احد يعطى تقريبا ويتضح أن الفدان الو 

 0109مليون طن عام  0353إلى حوالى  0105مليون طن عام  0335تزايد من حوالى  السكرالمحلى من 
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، فى اإلنتاج الكلى من السكر %59حوالى ب خالل متوسط الفترةأى يساهم  %0333بلغ نحو  زيادةبمعدل 
 3طن/فدان 005يتضح أن الفدان الواحد يعطى تقريبا و 

مليون طن بزيادة  0350إلى حوالى  0202أن يزيد اإلنتاج الكلى من السكر فى عام ومن المتوقع 
. ومع دعم الدولة لزيادة مساحات  0219عن مثيله فى عام  %036ألف طن بمعدل يمثل نحو  63حوالى 

ألف فدان بزيادة تقدر بنحو  636مساحة بنجر السكر إلى حوالى  محصول بنجر السكر فمن المتوقع أن تصل
عام  ، وفى ضوء ذلك من المتوقع ان تزيد المساحة الموردة لمصانع السكر 0219عن مثيلتها لعام  435%

وبناء عليه من المتوقع ان  0219عن مثيلتها عام  %338ألف فدان بمعدل نحو  626 حوالى إلى 0202
 0219عن مثيله لعام  %4مليون طن أى بمعدل زيادة نحو  1359تاج السكر إلى حوالى تزيد مساهمته فى إن

 .0202. أما بالنسبة لقصب السكر فمن المتوقع ان تظل كما هى فى عام 
 (5102-5102على مستوى الجمهورية خالل الفترة ) السكر إنتاج ( 3جدول )

 السنة

 األجمالى بنجر السكر قصب السكر

 المساحة 
 )ألف

 فدان(

المساحة 

 الموردة
)ألف 

 فدان(

 السكر الناتج 
 )ألف طن(

 ناتج الفدان
 )طن/ فدان(

 المساحة 
)ألف 

 فدان(

المساحة 

 الموردة
)ألف 

 فدان(

 السكر الناتج 
 )ألف طن(

 ناتج الفدان
 )طن/ فدان(

السكر 

 الناتج 
 )ألف طن(

0215 306 054 1205 4323 555 542 1347 035 0370 

0216 300 052 931 337 560 545 1066 0330 0197 

0217 301 043 904 3379 526 510 1305 0359 0049 

0218 301 043 915 338 493 481 1048 0359 0163 

0219 303 248 930 3.75 629 584 1528 2.61 0458 

0202* 303 048 932 3375 636 626 1591 0360 0501 

   متوقعة* قيم 

س :المصدر  ، أعداد مختلفة3مجلس المحاصيل السكرية ، تصالح اآلراضى وزارة الزراعة وا 
  

 الحملي من السكر   اجلغرافى لإلنتاليالتول
 مصرب زراعته في محافظات سكر القصبإلنتاج األهمية النسبية  ( إلى.الواردة بجدول ) البياناتتشير 

 81.ألولي إلسهامها بحوالي تحتل المرتبة ا قناأن محافظة  حيح اتضح (5102-5102خالل متوسط الفترة )
موزعة على ثالثة  ألف طن، .25البالغ حوالي  السكر القصبمن إجمالي اإلنتاج  %0.ألف طن تمثل نحو 

من إجمالى  %.023ألف طن تمثل نحو  0.032مصانع كاآلتى مصنع نجع حمادى بكمية إنتاج بلغ حوالى 
ومصنع قوص بإنتاج بلغ حوالى  %.83نحو ألف طن يمثل  2232إنتاج سكر القصب ومصنع دشنا بإنتاج 

في  أسوانوتأتي بعد ذلك محافظة  من اجمالى إنتاج سكر القصب 3 %.023ألف طن يمثل نحو  02132
 خالل نفس الفترة، السكر القصبمن إجمالي اإلنتاج  %2.ألف طن تمثل نحو  5.32.المرتبة الثانية بحوالي 

، %.0.3ألف طن يمثال نحو  02232،  .05نتاج بلغ حوالى الى مصنعى أدفو و كوم أمبو بكمية موزعة ع
ات األقصر و سوهاج و المنيا بكميات إنتاج تأتي محافظثم من إجمالى سكر القصب على الترتيب3 5032%
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، %0.32ألف طن لكل منهما على الترتيب بنسب قدرت بنحو  .23.،  2.32،  .0583بلغت حوالى 
  القصب على مستوى محافظات إنتاج المحصول3   من إجمالى إنتاج سكر  32%.، 232%

 
-0217في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة ) إلنتاج السكر من قصب السكراألهمية النسبية ( 4جدول )

 .باأللف طن  ( 0219
 األجمالى % متوسط  5102 5102 5102 المصنع المحافظة

 1.3 1..1 43.3 33.6 32 أبو قرقاص المنيا

 9.3 3..9 56.5 54.3 53.8 جرجا سوهاج

 قنا
 39.1 3.3.9 150.3 137.3 136.9 نجع حمادى

 ..4 77.7 79.3 78.3 75.4 دشنا

 ..37 3.0.9 158.6 163.5 159.5 قوص

 31.3 ..3.4 128.9 126.1 130.3 أرمنت األقصر

 ..31 0...3 119.0 122.7 130.3 أدفو أسوان

3... 333.9 194.3 198.6 205.6 كوم أمبو  

 300 4...3 ..310 ...33 3.1.4 األجمالى
ستصالح اآلراضى  :المصدر  مجلس المحاصيل السكرية 3، وزارة الزراعة وا 

 ( 5الشكل )

 
خالل  زراعته في محافظات البنجرسكر إلنتاج األهمية النسبية (2كما يتبين من البيانات الواردة بجدول )

تحتل المرتبة األولي إلسهامها بحوالي  األسكندريةظة ( حيح اتضح أن محاف5102-5102متوسط الفترة )
طن، موزعة  مليون .03البالغ حوالي  البنجرلسكر من إجمالي اإلنتاج  %.523ألف طن تمثل نحو  2532.
، %.0.3نحو  ألف طن تمثال 02232، 02238حوالى  تإنتاج بلغ اتبكمي النيل واألسكندرية مصنعىعلى 
 0032.في المرتبة الثانية بحوالي  هليةالدق3 وتأتي بعد ذلك محافظة البنجرمن إجمالى إنتاج سكر  0532%

ن جاءت محافظة كفر يح فى خالل نفس الفترة،3 البنجرسكر نتاج إمن إجمالي  %5538ألف طن تمثل نحو 
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كر من إجمالى إنتاج س %5132ألف طن يمثل نحو  .58الشيخ بالمرتبة الثالثة بمصنع الدلتا بإنتاج بلغ حوالى 
ألف  .223،  0.0،  02.32و المنيا بكميات إنتاج بلغت حوالى  النوباريةو  الفيومات تأتي محافظثم البنجر3 

على  البنجرمن إجمالى إنتاج سكر  %38.، %.013، %05طن لكل منهما على الترتيب بنسب قدرت بنحو 
 21ة بكمية إنتاج بلغت حوالى ، ودخلت حديثا فى اإلنتاج محافظة الشرقي مستوى محافظات إنتاج المحصول

  3   5102ألف طن عام 
   

-0217السكر في محافظات الجمهورية لمتوسط الفترة )بنجر األهمية النسبية إلنتاج السكر من ( 5جدول )
 ( باأللف طن . 0219

 األجمالى % المتوسط 5102 5102 5102 المصنع المحافظة
 0.7. 41.0. 291.6 266.9 290.4 الدلتا كفر الشيخ

 4... ..133 320.9 296.1 317.7 الدقهلية الدقهلية

 0..3 3.1.9 199.3 136.1 155.1 الفيوم الفيوم

 30.1 3.3.0 155.9 127.9 139.2 النوبارية النوبارية

 1..3 339.4 215.6 190.4 181.4 النيل األسكندرية

 3..3 3..37 174.4 186.6 169.7 االسكندرية

 4.. ..9. 80.5 44.0 71.8 أبو قرقاص المنيا

 ... 10.0 90.0 0.0 0.0 الشرقية الشرقية

 300 ..31.7 ..39.4 4..3 31.9.1 األجمالى
ستصالح اآلراضى  :المصدر  مجلس المحاصيل السكرية 3، وزارة الزراعة وا 

 (3الشكل )
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 مالمأل تشغيل مصان  السكر فى مصر
, كمـا فـى مصـر السـكرنتـاج إ ايتوقـف عليهـ التي اتالمحدد أهمالسكر من اإلنتاجية لصناعة  ةالطاقتعتبر 

 ينويوضــح جــدول 3الســكرعتبــار عنــد التوســع فــى زراعــة المحاصــيل التــى تقــوم عليهــا صــناعة نهــا تؤخــذ فــى اإلأ
 للكميات وفقا تختلف كفاءة تشغيل المصانع ، و  5102 - 5108لعامين ( تقييم تشغيل مصانع السكر 2،2)

ويتضــح  ولى القصــب والبنجــر3محصــ نمــالــواردة لــه 
المـــوردة  (  أن متوســـط كميـــة القصـــب2مـــن جـــدول )

بلغـت  لمصانع سكر القصب على مسـتوى المصـانع 
وزادت إلـــــى  5108طـــــن عـــــام لـــــف أ 0152 حـــــوالى
أى بمعدل نحو  5102ألف طن عام  0180حوالى 
ـــــغ حـــــوالى  ،232% ـــــومى بل ـــــاج ي ـــــة إنت بمتوســـــط كمي

ــــوم عــــام  32.. ــــى 5108طــــن / ي  232. وأرتفــــغ إل
 وأى بمعـــدل زيـــادة بلـــغ نحـــ 5102طـــن / يـــوم عـــام 

 2232، بمتوسط عدد أيام تشغيل بلغ حـوالى 538%
 يوم فى عام  015وزاد إلى حوالى  5108يوم عام 

 (1الشكل )
3 حيـح تبـين أن  5102عـام  %80وارتفعـت إلـى نحـو  5108عـام  %2232بلغت نحو ، بكفاءة تشعيل 5102

يـوم بكميـة قصـب  0.1بعـدد أيـام تشـغيل بلغـت حـوالى  %012وم أمبو بلغت نحو أعلى كفاءة تشغيل بمصنع ك
ألف طن 3 فى حين أقل كفاءة تشغيل كانت بمصنع جرجا حيـح بلغـت نحـو  0821موردة للمصنع بلغت حوالى 

 ألف طن 3 2.8يوم بكمية قصب موردة للمصنع بلغت حوالى  28بعدد أيام تشغيل  2.38%
 (  0219- 0218انع إنتاج قصب السكر فى إنتاج السكر خالل عامين )تقييم تشغيل مص( 6جدول )

 املصانع
متوسط الكمية املعصورة  الطن املورد) ألف طن(

الطاقة التصميمية  كفاءة التشغيل % عدد أيام التشغيل ىف اليوم )طن(
 طن قصب

0218 0219 0218 0219 0218 0219 0218 0219 
 111111 51 11 11 11 3101 3103 111 311 أبو قرقاص

 0111111 5301 51 11 10 3901 3101 531 199 جرجا
 0111111 1101 1001 001 011 3101 3101 0311 0001 نجع حمادى

 0111111 1300 1101 19 11 3503 3105 130 111 دشنا
 0111111 9000 9100 003 001 3103 3100 0159 0110 قوص
 0311111 1901 11.5 003 001 31 3005 0011 0001 أرمنت
 0011111 9105 9100 000 011 3101 0903 0113 0111 أدفو

 0111111 015 01000 031 001 3101 3301 0191 0131 كوم أمبو
  81 76 102 95 36 35 1081 1025 المتوسط

ستصالح اآلراضى  :المصدر   مجلس المحاصيل السكرية 3، وزارة الزراعة وا 
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بلغـت  علـى مسـتوى المصـانع  البنجـرلمصانع سـكر الموردة  البنجركمية متوسط (  أن 2يتضح من جدول )كما 
نحـو  زيـادة بلـغ أى بمعـدل 5102ألـف طـن عـام  0.25زادت إلى حـوالى و  5108طن عام لف أ 0520 حوالى
 طن / يوم عام 0832وأرتفغ إلى  5108طن / يوم عام  0832بمتوسط كمية إنتاج يومى بلغ حوالى  ،838%

، بمتوســـط %038 وعـــدل زيـــادة بلـــغ نحـــأى بم 5102
 5108يـــوم عـــام  050عـــدد أيـــام تشـــغيل بلـــغ حـــوالى 

، بكفــاءة  5102يــوم فــى عــام  ..0وزاد إلــى حــوالى 
وارتفعـت إلـى  5108عـام  %.01تشغيل بلغـت نحـو 

ـــــح تبـــــين أن أعلـــــى  5102عـــــام  %.00نحـــــو  3 حي
 %02132كفــــاءة تشــــغيل بمصــــنع النيــــل بلغــــت نحــــو 

يـوم بكميـة بنجـر  022حـوالى بعدد أيام تشـغيل بلغـت 
ألــف طــن 3 فــى  0212مــوردة للمصــنع بلغــت حــوالى 

حـين أقــل كفــاءة تشــغيل كانــت بمصــنع النوباريــة حيــح 
 يوم 0.8بعدد أيام تشغيل  %01232بلغت نحو 

 (5الشكل )
ألـــف طـــن3 ومالحـــظ أن كليهمـــا كفـــاءة التشـــغيل تعـــدى نســـبة  0122بكميـــة بنجـــر مـــوردة للمصـــنع بلغـــت حـــوالى 

بعــدد أيــام  %3.532 ودخلــت حــديثا فــى إنتــاج ســكر البنجــر مصــنع الشــرقية بكفــاءة تشــغيل بلغــت نحــو 011%
 51023ألف طن وذلك لعام  2.8يوم بكمية بنجر موردة بلغت حوالى  20تشغيل 

 
 (  0219- 0218تقييم تشغيل مصانع إنتاج بنجر السكر فى إنتاج السكر خالل عامين )( 7جدول )

 

 املصانع
متوسط الكمية املعصورة  ورد )ألف طن(الطن امل

 كفاءة التشغيل % عدد أيام التشغيل ىف اليوم )طن(
 الطاقة التصميمية

0218 0219 0218 0219 0218 0219 0218 0219 
 0151111 00009 01101 030 001 09 09 0033 0110 الدلتا

 0151111 03309 001 001 011 0101 0100 0313 0111 الدقهلية
 0051111 00001 1501 011 011 0103 0500 0119 915 مالفيو 

 0111111 01105 1101 031 005 0501 0101 0115 111 النوبارية
 0111111 05105 03101 019 015 0100 0103 0515 0311 النيل

 551111 011 5901 91 59 0103 0000 591 309 أبو قرقاص
 0111111 00109 01001 019 011 0100 0901 0019 0101 االسكندرية

 0511111 1005 1 90 1 0103 1 131 1 الشرقية
  113 103 133 121 18.9 18.6 1372 1261 المتوسط

ستصالح اآلراضى  :المصدر  مجلس المحاصيل السكرية 3، وزارة الزراعة وا 
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 فى مصر للسكر أسعار املنتج واجلملة والتيزية
م توفر سلعة السكر باألسوا  المصرية مما أدى إلى ارتفاع لوحظ في اآلونة األخيرة تكرار أزمات عد      

تحدح حالة ارتفاع األسعار نتيجة و  عليها،الطلب  تزايدأسعارها بشكل كبير وحيح أنها من السلع األساسية فقد 
 معينةطلب على سلٍع التحدح فيها زيادة  زمنية، فهناك فترات السو في  والطلبأسباب منها حالة العرض عدة 
 التجارنتيجة نقصان المعروض، وقد يكون سبب ارتفاع األسعار جشع  السلعترتفع أسعار تلك  لتالىوبا

، وقد يكون االحتكار  عليهم رقيبواستغاللهم للوضع االقتصادي الذي يسمح لهم بزيادة األسعار بدون وجوٍد 
من خالل وضعها في  السلعكار عندما يقوم باحت فالتاجرإلى ارتفاع األسعار،  تؤدىمن األساليب التي  أيضا

، وقد يكون سبب شكإلى ارتفاع األسعار بال  يؤدىذلك  فإنإليها  الناسعرضها في وقت حاجة  ثمالمخازن 
وسوف نلقى الضوء على الوضع الحالى ألسعار المنتج والجملة والتجزئة لسلعة  السلع3إنتاج  قلةارتفاع األسعار 

( لألسعار على جميع 0109-0105شديد حدح خالل الفترة ) إلى ارتفاع( 8السكر،حيح تشير بيانات الجدول )
إلى  0105عام  ألف جنيه 50113ارتفع من حوالي للطن  المستويات الثالثة ،حيح أتضح أن سعر المنتج

أنعكس الحال  3 كما0105عن مثيله في عام  %0901أي بزيادة قدرت بنحو  0109ألف جنيه عام  1حوالي 
إلى  0105عام  ألف جنية 50951خالل نفس الفترة المذكورة، حيح زاد هذا السعر من حوالي  على سعر الجملة

وبطبيعة الحال ،  0105عام عن مثيله في  %3503أي بزيادة تقدر بنحو  0109عام  ألف جنية 1005حوالي 
 0105عام جنية /كجم  5011زاد من حوالي ينعكس زيادة األسعار على سعر المستهلك النهائى للسكر حيح 

 3%0101أي بزيادة تقدر بنحو  0109عام جنية/كجم  105إلى حوالي 
حيث من  على مستوياتها الثالثة )منتج وجملة وتجزئة( ترتفع األسعار أن 5151ومن المتوقع في عام 

، فى حين يزيد سعر الجملة والمستهلك  5102عن مثيله لعام  %33المتوقع أن يزيد سعر المنتج بمعدل 
  .لكال منهما %31بمعدل 

 
  (5102-5102( أسعار المنتج والجملة والتجزئة للسكر فى مصر خالل الفترة )2) جدول

 

 السنوات
 منتج

)جنية/طن(   
 جملة

)جنية/طن(   
 مستهلك

)جنية /كجم(   

2015 5863 5358 5.88 

2016 7588 7775 8.3 

2017 13334 13522 14.04 

2018 13302 13489 14.01 

*2019 7000 7.90 7.9 

**2020 334. 3031. 30.9 

 قائمة أعدهتا أسواق للمعلومات املالية والسلعيةوفقا ل* 
 ** قيم متوقعة 

  ( ww.capmas.gov.egw3)النشرة السنوية ألسعار المواد والمنتجات الغذائية والخدمات، ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   :المصدر
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 (1الشكل )

 السوق العاملي للسكر

 :العالمى للسكر بانخفاض اإلنتاجوقع التالموقف الحالى والمتوقع لالنتاج العالمى من السكر:  -0
مليـون طـن  23بزيـادة مليـون طـن  188حيح بلغ حـوالى  2019االنتاج العالمى من السكر عام ارتفاع 

 مليون طن3 165والبالغ حوالي  2016رة عام ( عن نظي13.9%)
بـنقص مليـون طـن  182حوالى  *2020ليصل عام  االنتاج العالمى من السكرانخفاض المتوقع ومن 

انخفـاض ب للتوقـع3 ويرجـع ذلـك مليون طـن 088والبالغ  2019( عنه فى عام %3.2)تمثل نحو  مليون طن 6
ــدول المنتجــة للســكر خفــاض المســاحات المزروعــة، وكــذلك انخفــاض انتــاج البرازيــل الهنــد النمثــل  انتــاج أهــم ال

 اللذين يعتبران من الدول الرئيسية في اإلنتاج العالمي3
مليــون  232.ليبلــغ حــوالى  5102فــى عــام  ارتفــعمــن الســكر فقــد  بالنســبة لمخــزون أول المــدة العــالمى

 (3%031)تمثل نحو  مليون طن 132طفيف يبلغ نحو بانخفاض  5102طن عنه فى عام 

مليون طن عنه فى  ..ليبلغ  5151عام  مخزون أول المدة العالمى من السكر انخفاضالمتوقع ومن  
، ويرجـع ذلـك إلـى إلـى انخفـاض المخزونـات العالميـة %0030تمثل نحو مليون طن  232بانخفاض  5102عام 

 في الصين والهند وباكستان3
لـواردات ل 5151فـي عـام  بانخفـاضتوقـع : سكرالموقف الحالى والمتوقع للواردات العالمية من ال -5

 :من السكرالعالمية 
مليـون  032بلـغ نحـو  بانخفـاضمليون طـن  52.5حوالي  2019بلغت الواردات العالمية من السكر عام 

 مليون طن3 .2والبالغ حوالى  5102عنه فى عام طن 
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مليـــون طـــن  21حـــوالى لتبلـــغ  5151مـــن الســـكر فـــى عـــام  الـــواردات العالميـــة انخفـــاضالمتوقـــع ومـــن  
واردات بعـض انخفـاض ، وذلـك لتوقـع 5102( عنه فـى عـام %231مليون طن ) 532 حوالى يبلغ بانخفاض
 3االتحاد األوروبىاالمارات العربية، ، الصين، الواليات المتحدة االمريكية مثلالمستوردة الدول 

 ( الموقف الحالي والمتوقع للسكر في العالم2جدول )
 )بالمليون طن(                                                                                                       

اجمالى  السنوات
 االنتاج

مخزون 
 أول المدة

اجمالى 
 الواردات

اجمالى 
 المعروض

اجمالى 
 الصادرات

االستهالك 
 العالمي

مخزون 
نهاية 
 المدة

2016 165 94 49 862 49 071 99 

2017 173 99 44 272 42 171 42 

2018 192 42 54 287 63 174 49 

2019 188 49.5 52.5 290 62.8 178 49 

 46 173 59 279 54 46 180 (2016-2019)املتوسط للفرتة 

*2020 182 44 50 276 62.5 383 44 

 *متوقع
 : جمعت وحسبت من:المصدر

 USDA3 الموقع االلكترونى لوزارة الزراعة األمريكية   
   
العـالمى مـن بانخفـاض المعـروض توقـع  الموقف الحالى والمتوقع للمعروض العالمى مـن السـكر: -3

 :السكر
المعروض العالمى من السكر هو عبارة عن )االنتاج العالمى من السكر + مخزون أول المدة من 

مليون  521حوالى  5102السكر + الواردات العالمية من السكر( فقد بلغ المعروض العالمى من السكر عام 
 51023عنه عام  % 835مليون طن تمثل نحو  55بارتفاع طن 

بــنقص مليــون طــن  522حــوالى  5151ليصــل عــام للســكر  المعــروض العــالمى انخفــاضالمتوقــع ومــن  
ويرجـــع هـــذا االنخفـــاض النخفـــاض كـــل مـــن االنتـــاج 3 5102عنـــه فـــى عـــام  %38.مليـــون طـــن تمثـــل نحـــو  .0

 العالمية3 والواردات والمخزونات
لصادرات العالمية من ل انخفاض طفيف الموقف الحالى والمتوقع للصادرات العالمية من السكر: -3

 السكر:
مليون  838بزيادة تبلغ نحو مليون طن  2538حوالي  5102بلغت الصادرات العالمية من السكر عام 

 51023( عن نظيرة عام %.023طن )نحو 
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 2532حوالى  *5151من السكر لتصل عام  صادرات العالميةلل تقرار(انخفاض طفيف)اسالمتوقع ال أنه من إ
ويرجع ذلك  ،5102عنه فى عام  %13.2مليون طن تمثل نحو  .13بحوالى بنقص يقدر مليون طن 

 البرازيل، االتحاد األوروبي3تايالن، الهند، صادرات بعض الدول مثل  كل من النخفاض طفيف ل
من بارتفاع االستهالك العالمي توقع : ك العالمى من السكر الموقف الحالى والمتوقع لالستهال  -2

 .5151عام  السكر
، كما (5102-5102)مليون طن خالل الفترة .02من السكر حوالى االستهالك العالمي بلغ متوسط 

مليون طن )بنحو  8طن بزيادة  مليون 028 حوالى  5102من السكر عام االستهالك العالمي بلغ اجمالى 
 51023 فى عام ( عنه32%.

مليون طن بزيادة  .08حوالى  *5151من السكر لتصل عام ارتفاع االستهالك العالمي المتوقع ومن 
يعزى إلى زيادة النمو السكاني العالمي وزيادة الطلب على  51023( عن نظيرة عام %538مليون طن )بنحو  2

 في منتجات متعددة3 الستخدامه السكر 
                                                                     *(2020( والتوقع بـ )5102-2016)لمى من السكر خالل الفترة ( االستهالك العا01جدول )

 )بالمليون طن(
االستهالك لالنتاج % اجمالى االنتاج  استهالك السكر الدول / السنوات  

2016 071 165 103 

2017 171 173 99 
2018 174 192 91 
2019 178 188 94.6 

 المتوسط للفترة
(6132-6132) 

173 180 97 

*2020 021 028 01104 

  *متوقع
 USDA3الموقع االلكترونى لوزارة الزراعة األمريكية    : جمعت وحسبت من:المصدر

   على مستوى العالم: أهم الدول المنتجة للسكر
ــل  ــاج الســكر تحت ــى إنت ــى ف ــة األول ــل المرتب مــن  %5135مليــون طــن مثلــت نحــو  235.ى بحــوال البرازي

تايالنـد،  الهنـد، االتحـاد األوروبـى،  يليها كـل مـن(، 5102-5102متوسط انتاج العالم من السكر خالل الفتـرة )
، 231، .83، 238، 0032، .083، 5835بحــــوالى الصــــين ، أمريكــــا، روســــيا، المكســــيك، باكســــتان، واســــتراليا، 

، %.3.، %32.، %232، %232،  %0232 نحــو مثلــتبنســبة  ،رتيــبمليــون طــن علــى الت 32.، 235، .23
مليــون طــن  .0.03وبالتــالي اســتحوذت تلــك الــدول مجتمعــة علــى حــوالى علــى التــوالى،  532، 32%.، %.3 .

 فــى حــين تــ تى كــل مــنمــن متوســط اجمــالى انتــاج العــالم مــن الســكر خــالل تلــك الفتــرة ،  %2.35ليمثلــوا نحــو 
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من متوسط انتاج العالم  %232 مثلوا نحومرتبة الحقة، فى  ، كولومبيا، وجنوب افريقياجواتيمياال، تركيا، مصر
حـوالى دولة منتجة للسكر عالميـا ومـن بينهـا مصـر  02من السكر خالل تلك الفترة، وبالتالي يمثل متوسط انتاج 

ن خـالل الفتـرة مليـون طـ 02232مـن متوسـط انتـاج العـالم مـن السـكر والبـالغ  %.853طن تمثل مليون  0.238
 (01)جدول رقم (3 5102-5102)

 ( أهم الدول المنتجة للسكر على مستوى العالم بالمليون طن00جدول )
 *(2020-2016)خالل الفترة 

 2019 6102 6102 6102 السنوات / الدول
متوسط 
 الفترة

رتة من متوسط الف %
 ألمجايل العامل

2020* 

 27 20.2 36.2 32 14.4 ..13 34.6 الربازيل

 29.5 15.7 28.2 30.3 ...1 .... 27.7 اهلند

 18 10.2 18.3 19.4 ..3. 34.1 1..3 االحتاد االروىب

 13.5 6.6 11.9 13.9 31.7 30.3 9.7 تايالند

 10.9 5.5 9.8 10.7 ..30 3.1 3 الصني

 8.2 4.6 8.3 8.3 ..4 ..4 8.1 أمريكا

 6.5 3.3 6 6.2 9.. ... 5.2 روسيا

.10 6.5 املكسيك  ..1 6.4 6.4 3.6 6.2 

 5 3.5 6.2 5.2 ..7 4.. 9.1 باكستان

 4.8 2.7 4.9 4.9 7.. 9.3 5 اسرتاليا

 3.2 1.6 2.9 3.1 7.. 4.. 4.. جوامتياال

 2.5 1.34 2.4 2.7 9.. 9.. . تركيا

 2.5 1.28 2.3 2.6 1.. ... 3.. مصر

 2.5 1.34 2.4 ... 9.. 1.. ... كولومبيا

 2 1.06 1.9 ... 3.. ..3 3.7 جنوب افريقيا

 142.3 82.3 3.7.4 150 162 143 136 إمجاىل أهم الدول

% الدول أهم  82.4 82.7 84.4 79.8 4..1 45.8 78.2 

 39.7 17.7 13.7 38 30 30 29 أخرى

%أخرى  17.6 17.3 15.6 20.2 37.7 9.9 21.8 

 .34 100 373.9 188 192 173 165 امجاىل انتاج العامل

 *متوقع 

 : جمعت وحسبت من:المصدر

 USDA3الموقع االلكترونى لوزارة الزراعة األمريكية  

مليـون طـن  088حـوالى  *5151ليصـل عـام  انتـاج أهـم الـدول المنتجـة للسـكر انخفـاضالمتوقـع من 
االنتاج فى بعض الدول  انخفاض، ويرجع ذلك لتوقع 5102عام  ( عن%.3.مليون طن )بنحو  2بمقدار زيادة 

 رازيل، الهند، والمكسيك3البمثل 
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 أهم الدول المصدرة للسكر على مستوى العالم: -
من متوسط  %535.مليون طن يمثل  5235بلغ حوالى  إحتلت البرازيل المرتبة األولى بمتوسط  

فى سو  وتعتبر البرازيل من أهم الدول تأثيًرا ، (5102-5102)الصادرات العالمية من السكر خالل الفترة 
حيح تتحكم فيما يقترب من نصف صادرات العالم من السكر خالل تلك الفترة مما  ؛عالمية للسكرالصادرات ال

، جواتيماال، المكسيك، الهند، استراليا تايالند ، ي تى بعدها كل منيمكنها من التأثير على السعر العالمى للسكر، 
، 38.، 35.، 835صادرات بلغ حوالى بمتوسط الثامنة فى المرتبة من الثانية حتى االتحاد األوروبي، كوبا 

، %532، %.3.، %.23 ،%.23، %0.38نحو  وامليون طن على الترتيب يمثل 132، 132، 032، 531
من متوسط صادرات العالم من السكر خالل تلك مجتمعة  %2832أي بنحو على التوالى3  .03، 32%%.
  الفترة3

 (*2020-2016)الم بالمليون طن خالل الفترة ( أهم الدول المصدرة للسكر على مستوى الع05جدول )

 2019 2018 2017 2016 الدول / السنوات
املتوسط للفرتة 

(2016-
2019) 

 للصادرات %
 *2020 العاملية

 5138 42.2 25.2 0232 28.2 5832 24.4 البرازيل
 0032 13.8 8.2 .23 9.5 230 7 تايالند
 231 5.3 3.2 32. 2 530 38. الهند
 38. 6.4 3.8 38. 3.7 . 3.7 استراليا
 530 3.3 2.0 032 1.8 1.9 2.3 جواتيماال
 032 2.5 1.5 .53 030 .03 .03 المكسيك

 .53 3.6 2.2 038 32. 032 032 االتحاد األوروبى
 132 1.4 0.9 132 0.5 035 030 كوبا

 132 1.2 0.7 132 032 .13 135 باكستان
 838. 77.8 46.5 32.. 50.1 46.9 44.2 اجمالى أهم الدول

 0.35 22.2 13.3 0835 12.9 12.1 9.8 أخرى
اجمالى الصادرات 

 2532 100.0 59.7 62.8 63 22 .2 العالمية

المصدر: جمعت وحسبت من: الموقع االلكترونى لوزارة الزراعة األمريكية  ، *متوقع  USDA3 

حوالى  *5151السكر لتصل عام  من صادرات العالميةلل انخفاض طفيف)استقرار(المتوقع ال أنه من إ  
ويرجع ذلك  ،5102عنه فى عام  %138تمثل نحو ألف طن  211بحوالى بنقص يقدر مليون طن  2532

من متوسط اجمالي صادرات العالم من  %5030الدول األخرى والتي تمثل نحو صادرات لالنخفاض العام ل
البرازيل، االتحاد األوروبي باعتبارها الدول األهم  ، الهند،دالسكر3 على الرغم من ارتفاع صادرات كل من تايالن

 ولكن ارتفاعا طفيفا3
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 (5102-5102)الدول المصدرة للسكر عالميا فى متوسط الفترة األهمية النسبية ألهم ( 2شكل )

 
 

 (003جدول رقم ): المصدر 

 

 أهم الدول المستوردة للسكر على مستوى العالم: -
ــت    ــة األ  اندونيســيااحتل ــى المرتب مــن  %.83مثــل نحــو تبنســبة مليــون طــن  32.بمتوســط بلــغ حــوالى ول

دولـة تتـراوح نسـبتها مـن حـوالي  50(، ثـم تـأتي 5102-5102متوسط الواردات العالمية من السكر خالل الفتـرة )
من متوسط اجمالي واردات العالم من السكر، تأتي مصر  %132بنسبة  جنوب افريقياالندونيسيا وحتى   %.83

 50مـن اجمـالي واردات العـالم مـن السـكر لـنفس الفتـرة3 تمثـل الـدول  %032ة متـأخرة بنسـبة تبلـغ حـوالي في مرتب
 من اجمالي واردات السو  العالمي من السكر3  %.203نسبة 

مليـــون طـــن  21لتبلـــغ حـــوالى  5151مـــن الســـكر فـــى عـــام  المتوقـــع انخفـــاض الـــواردات العالميـــةومـــن  
، وذلـك لتوقـع انخفـاض واردات بعـض 5102( عنه فـى عـام %32.طن )مليون  532بانخفاض يبلغ حوالى 
 واجمالي الشر  األوسط3 والصين، االمارات العربية، الجزائر، ماليزيا3، اندونيسياالدول المستوردة مثل 
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 ( أهم الدول المستوردة للسكر على مستوى العالم خالل الفترة03جدول )

 ]بالمليون طن[  (2016-2019)
 2019 2018 2017 2016 لسنواتالدول / ا

-2016املتوسط للفرتة )
2019) 

 *2020 العاملية للواردات %

 4.1 8.8 4.8 900 908 906 600 الصني

 4.4 8.4 4.5 401 908 904 107 اندونيسيا

 6.8 5.4 2.9 802 804 804 1 أمريكا

 6.4 4.4 2.4 809 806 800 801 بنجالديش

 6.3 3.9 2.1 808 801 800 002 اجلزائر

 6.1 3.7 2.0 800 8 004 8 ماليزيا

 6.1 4.3 2.3 004 004 804 1 االحتاد االورويب

 3.8 3.3 1.8 004 002 002 004 نيجرييا

 3.8 3.2 1.7 004 002 007 004 كورية اجلنوبية

 3.2 2.8 1.5 004 004 006 004 السعودية

 3.4 3.7 2.0 001 800 807 004 اهلند

 3.4 3.8 2.0 006 802 004 002 االمارات العربية

 3.6 2.3 1.3 008 001 008 001 اليابان

 3.6 2.0 1.1 0 000 008 0 املغرب

 3.6 1.5 0.8 102 104 102 102 مصر

 1.8 2.0 1.1 008 001 0 1076 العراق

 1.8 1.7 0.9 0 0 106 0 فنزويال

 1.2 1.3 0.7 0.8 0.3 0.9 0.82 ايران

 1.2 1.1 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 الصومال

 1.2 1.4 0.8 0.8 1 0.6 0.6 تايوان

 1.2 1.1 0.6 0.5 0.7 0.7 0.4 جنوب افريقيا

 1.2 1.3 0.7 0.6 0.8 0.7 0.6 اليمن 

 1..0 31.0 16.7 16.6 16.6 16.2 17.22 أخرى

 62.8 57.5 31.0 31.6 30.9 29.9 31.5 أخرى %

 41 100 53.8 52.6 4107 4908 4907 امجاىل الواردات العاملية

 .USDA: جمعت وحسبت من: الموقع االلكترونى لوزارة الزراعة األمريكية  المصدر*متوقع، 
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 ( األهمية النسبية ألهم الدول المستوردة للسكر عالميا فى متوسط 2شكل )
 (2019-2016)الفترة 

 

 (033جدول رقم ) : المصدر

 أهم الدول المستهلكة للسكر على مستوى العالم: -
مليــون طــن بنحــو  5232بحــوالى  احتلــت الهنــد المرتبــة األولــى مــن بــين أهــم الــدول المســتهلكة للســكر  

وي تى فى المرتبة من الثانيـة حتـى (، 5102-5102من متوسط إجمالى استهالك العالم خالل الفتـرة ) %.023
، 0832ر، وتركيـا بحـوالى االتحاد األوروبـى، الصـين، البرازيـل، روسـيا، باكسـتان، المكسـيك، مصـ كل من العاشرة
، %235، %230، %0138مليـــــــون طــــــــن ليمثلــــــــوا نحــــــــو  532، 31.، 32.، 230، 231، .23، 0132، 0232
ـــى الترتيـــب مـــن متوســـط إجمـــالى االســـتهالك العـــالمى مـــن  032%، 032، 532%، 532%، 32%.، 32%. عل

متوسـط  االسـتهالك العـالمى  مـن %.223السكر، فى حين مثلت تلك الدول العشـر)اجمالي الـدول األهـم( حـوالى 
 خالل تلك الفترة3 %530.من السكر، فى حين مثلت باقى دول العالم نحو 
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 (    2019-2016( أهم الدول المستهلكة للسكر على مستوى العالم بالمليون طن خالل الفترة )03جدول )

 2019 6102 6102 6102 الدول / السنوات
 املتوسط للفرتة 

(2016-2019) 

% 

ك تهاللالس
  العاملي

2020* 

 27.5 15.3 26.6 7.9. 9... 9.9. 4... اهلند 

 18.8 10.8 18.7 ..34 34.4 34.7 34.9 االحتاد األوروىب 

 15.9 9.1 15.7 0501 39.7 ..39 39.4 الصني

 11.1 6.2 10.7 30.3 ..30 30.9 30.3 الربازيل 

 10.6 3.7 6.4 100 ... 1.. ..9 اندونيسيا

 5.9 3.5 6.0 3.. 3.. . 9.4 روسيا

 5.5 2.9 5.1 ..9 9.1 9.3 7.. باكستان

 4.6 2.7 4.6 1.. 9.. 7.. 3.. املكسيك

 3.2 1.7 3.0 ..1 1.3 3.. 3.. مصر 

 2.8 1.5 2.6 4.. 7.. 7.. 1.. تركيا

 105.9 57.4 99.4 101.8 99.7 98 98.2 إمجاىل أهم الدول 

 57.8 33.1 57.4 57.2 57.3 57.3 57.8 %أهم الدول

 77.1 42.6 73.8 76.2 74.3 73 71.8 أخرى 

 42.1 24.6 42.6 42.8 42.7 42.7 42.2 %أخرى 

امجاىل االستهالك 
 العاملى للسكر

170 171 174 178 173.3 100 183 

 *متوقع 

 USDA3الموقع االلكترونى لوزارة الزراعة األمريكية    : جمعت وحسبت من:المصدر
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 (2019-2016) المستهلكة للسكر على مستوى العالم خالل الفترةالنسبية ألهم الدول األهمية ( 2شكل )
 

 

 (013جدول رقم ) : المصدر

 2مليون طن بزيادة  .08حوالى  5151ليصل عام  ومن المتوقع زيادة االستهالك العالمى من السكر
تهالك بعض الدول مثل الهند، ، ويرجع ذلك لتوقع زيادة اس5102عن نظيرة عام  %538مليون طن تمثل نحو 
 3المكسيكاندونيسيا، روسيا، باكستان، ، الصينواالتحاد األوروبي، 

 

 
 توقع بزيادة األسعار للسكر الخامالموقف الحالى والمتوقع لألسعار العالمية للسكر: 

 
 األسعار العالمية للسكر الخام: -

مقارنــة بعــام  0101لعــام الرابــع ى الربــع يتوقــع ارتفــاع أســعار الســكر الخــام )فــوب( مــن الربــع األول وحتــ
 %3301، %1309، %0101، %1001ســــنت/رطل، بنســـــبة  0101، 0100، 0100، 05015، إلــــى نحـــــو 0109

، 0001، 0003، 0001نحـو  0109والتي بلغ متوسط أسعار السكر الخام بالفوب خـالل عـام  0109مقارنة بعام 
 100بزيــادة تقــدر بحــوالى  0101ســنت/ رطــل عــام  0101وبمتوســط عــام متوقــع يبلــغ حــوالي ســنت/رطل،  0301

 01093عن متوسط األسعار لعام  % 3303سنت/رطل بنسبة زيادة تمثل نحو 
إلــى انخفــاض اإلنتــاج العــالمي وارتفــاع ومــن المالحــظ أن الزيــادة المتوقعــة فــي أســعار الســكر الخــام تعــزى 

 نسبة االستخدامات العالمية الهم الدول المنتجة3
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 *(      5151-2016( األسعار العالمية )الربع سنوية( للسكر الخام خالل الفترة )02جدول )
 سنت/رطل                                                                                   

 الربع الثانى الربع األول السنوات
الربع 

 الثالث

الربع 

 الرابع

المتوسط 

 العام

2016 14.3 17.0 20.3 20.9 18.1 
2017 19.7 15.2 13.9 14.4 15.8 

8102 13.5 11.9 10.8 17.8 
13.5 

2019 12.7 12.3 11.6 13.6 12.6 
2020* 15.05 14.1 14.15 16.6 0904 

 .*متوقع
 : جمعت و حسبت من:المصدر

 - New York Board of Trade (https://www.theice.com/marketdata/reportcenter/reports.htm?reportId=10) 

 
 

 *(2020-5102( متوسط األسعار العالمية للسكر الخام خالل الفترة )01شكل )
 سنت / رطل  

 

 
 

 (393جدول رقم ): المصدر
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 ( الشهرية للسكر الخامFOB( األسعار العالمية )02جدول )

 *(2020-2016خالل الفترة )
 سنت / رطل                                                                                                   

 الشهور

 

 

 

 السنوات

ير
نا
ي

ير 
را

فب
 

س
ار

م
 

يل
بر

ا
 

يو
ما

يو 
ون

ي
 

يو
ول

ي
س 

ط
س

غ
أ

 

بر
تم

سب
 

بر
تو

أك
 

بر
فم

نو
 

بر
سم

دي
 

6132 14.3 13.3 15.4 15.0 16.7 19.3 19.7 20.0 21.3 22.9 20.8 18.8 

6132 20.5 20.4 18.1 16.3 15.7 13.5 14.1 13.8 13.9 14.2 14.7 14.4 

6138 14.0 13.6 12.8 11.8 11.9 12.1 11.2 10.5 10.8 13.2 20.1 20.3 

2019 12.7   12.9   12.5   12.6   11.8   12.4   12.2   11.6   11.2   12.5   12.7   13.5   
2020* 15.3   15.0  14.7  13.9  14.0  14.3   14.2   13.9   14.2   15.7   15.2  15.2   

 .*متوقع
 : جمعت و حسبت من:المصدر

 - New York Board of Trade (https://www.theice.com/marketdata/reportcenter/reports.htm?reportId=10) 

 
* الى 2020يناير  )فوب( الشهرية المتوقعة للسكر الخام من (سنت / رطل)( األسعار العالمية 00شكل )

 * 2020ديسمبر 

 

 (3.3جدول رقم ): المصدر

 للسكر المكرر:المتوقعة األسعار العالمية  -
سنت/رطل خالل الربع األول  0101بلغ متوسط األسعار العالمية المتوقعة للسكر المكرر )فوب( حوالي 
سط أسعار الربع األول في بالمقارنة بمتو  %0101سنت/رطل بنسبة 3000بزيادة تبلغ حوالى   0101من عام 
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سنت/  0101سنت/رطل، ومن المتوقع ان يرتفع فى الربع الرابع ليبلغ حوالى  0501والبالغة حوالى  0109عام 
سنت/رطل  300بزيادة تقدر بحوالى  0101سنت/ رطل عام  0101رطل، وبمتوسط عام متوقع يبلغ حوالي 

توقع زيادة 3 وقد ترجع هذه الزيادة فى األسعار الى 0109عن متوسط األسعار لعام  %0101بنسبة تقدر بنحو 
 االستهالك العالمي، وزيادة الطلب على االستخدامات3

 *(2020-2016الربع سنوية( للسكر المكرر خالل الفترة )-( األسعار العالمية )سنت/رطل 17جدول )

 عامالمتوسط ال الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانى الربع األول السنوات

0216 18.8 21.8 24.9 24.9 18.8 

0217 24.1 19.9 17.2 17.2 24.1 

0218 16.4 15.3 14.7 15.9 16.4 
2019 15.6 15.0 14.4 16.5 15.6 

2020* 18.7 18.0 17.8 18.6 18.7 

 *متوقع
 : جمعت و حسبت من:المصدر

-  London International Financial Futures and Options Exchange,(LIFFE). 
 

 *(2020-2016( متوسط األسعار العالمية للسكر المكرر خالل الفترة )05الشكل )
 سنت / رطل

 

 (373جدول رقم ): المصدر

يتبين مما سبق ان زيادة المعروض العالمى بنسبة طفيفة،  وكذلك انخفاض اإلنتاج من السكر 
حيث تبين ارتفاع السعر  (5151*كرر عام )انعكس أثره على السعر العالمى المتوقع للسكر الخام وكذا الم

زيادة بعض أعباء فاتورة االستيراد للدول التى تقوم باستيراد السكر  يتوقع معهالمتوقع للسكر عالميا، وهذا 
من السوق العالمى، مما يؤكد على ضرورة االستمرار باالهتمام باالنتاج المحلى للسكر وازالة أى عوائق 
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  ر بمصر، ومحاولة االستمرار في تطوير المنظومة التموينية المتعلقة بالسكر.تعوق انتاج وصناعة السك
 

 ( الشهرية للسكر المكرر من يناير وحتى ديسمبرFOB( األسعار العالمية )02جدول )
 *(2020-2016خالل الفترة )

 سنت / رطل                                                                                               
الشهور / 

 اسنوات
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

6132 19.05   17.54   19.94   19.96   21.55   23.96   24.56   24.34   25.92   26.99   24.93   22.87   

8107 24.41   24.87   23.05   21.18   20.17   18.33   17.74   17.15   16.82   16.95   17.64   17.11   

8102 16.82   16.32   15.94   15.24   15.13   15.67   14.82   14.29   14.94   16.42   20.06   20.30   

8102 15.6   15.9   15.3   15.3   14.8   15.0   14.6   14.2   14.6   15.4   15.4   16.3   

2020* 18.9  18.6   18.5   17.9   17.9   18.2   17.9   17.4  18.0   18.9   18.4  18.4   

 *متوقع
 : جمعت و حسبت من:المصدر

New York Board of Trade (https://www.theice.com/marketdata/reportcenter/reports.htm?reportId=10) 

 * 2020* الى ديسمبر 2020من يناير سكر المكرر ( األسعار العالمية )فوب( الشهرية لل03شكل )
 سنت / رطل

 
 (013جدول رقم ): المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 0202الموقف الحالى والتصور المستقبلى للسكر 

 

- 30 - 

 

 االستهالك الكلي ومتوسط نصيب الورد من السكر

الهدف الرئيسي من أي نشاط اقتصادي في أي 
 ممكن مجتمع من المجتمعات هو إشباع اكبر قدر

ود أفراده من السلع والخدمات فى حد أحتياجاتمن 
ما تسمح به الموارد المتاحة فى المجتمع وما تحققه 

 ل االستخدام األمثل لهذه الموارد،من اإلنتاج فى ظ
من المعروف أن النمو المضطرد للسكان يؤدي لمزيد 
من الطلب علي السلع االستهالكية، وقد تزايد هذا 
الطلب عاما بعد آخر مع تزايد السكان مما أدي إلي 

المدفوعات نتيجة لزيادة حجم حدوح خلل في ميزان 
المواد الغذائية التي تقوم الدولة باستيرادها من الخارج 
حيح يخصص لها مبالغ كبيرة من الميزانية العامة 
للدولة، فلذا تعتبر دراسة االستهالك من الحقائ  

بمقدار ما الهامة حيح أن رفاهية أي مجتمع تقاس 
 فى مصر تأتىو  يستهلكه من السلع والخدمات3

 للسكر ستهالك المحلىاإل المرتبة التاسعة من حيح
مليون طن تمثل نحو  .3. حوالىبكمية بلغت 

البالغ حوالى  يستهالك العالممن اإل 0,20%
مليون طن وذلك خالل العام  .0283
3 وتأتى فى المركز الثالح من حيح 5108/5102

 شيروتكجم/سنة3  ..متوسط نصيب الفرد بحوالى 
خالل ( 09بالجدول ) للسكرالكلي  االستهالكبيانات 
االستهالك من  إلي زيادة (0109-0105الفترة )
إلى حوالي  0105مليون طن في عام  300حوالي 

بمقدار زيادة بلغ حوالي  0109مليون طن عام  301
 عن %109نحو  أى بمعدل زيادة بلغألف طن  015
من ويعزى زيادة االستهالك  ،0105عام فى  مثيله
الطلب على السكر هو طلب مشت   نأإلى  السكر

من الطلب على السلع األخرى الذى يدخل فى 

 (01الشكل رقم )

 (05الشكل رقم ) 
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، أو ربما يرجع مكوناتها والتى أغلبها تكون ضرورية
بلغ إلى الزيادة السكانية حيح زادت تقريبا بمعدل 

3 وتبين (0109-0105خالل الفترة ) %.23نحو 
نصيب الفرد السنوي من  توسطمن نفس الجدول أن م

 0105/سنة عام كجم 3300حوالي اد من السكر  ز 
بمعدل زيادة  0109كجم/سنة عام  3301إلى حوالى 
  3 %003بلغ نحو 
والجدير بالذكر أن نسبة مساهمة إجمالي كمية       

في االستهالك الكلي خالل الفترة  السكرالواردات من 
 111تناقصت حيح بلغت حوالى ( 0105-0109)

ألف  131والى ووصلت إلى ح 0105ألف طن عام 
 3%501أى بمعدل تناقص بلغ نحو  0109طن عام 
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فى مليون طن،  3.3السكر كما هو تقريبا االستهالك الكلي من  يظلأن  5151ومن المتوقع في عام 
 %0.2نحو  غتبل تناقصبنسبة  /سنة كجم 33.5متوسط نصيب الفرد إلى حوالي حين من المتوقع إنخفاض 

 زيادة المتوقعة ألعداد السكان.لنظرا ل 5102عن عام 
 (0219-0215خالل الفترة ) السكراالستهالك الكلي ومتوسط نصيب الفرد من ( 19جدول ) 

 

 االستهالك الكلي السنة
 طن( مليون)

 نصيب الفرد
 )كجم/سنة(

 عدد السكان

 نسمة( مليون)
 كمية الواردات

 )ألف طن(

0215 3.1 33.1 93.78 880 

0216 3.1 32.4 95.69 830 

0217 3.2 33.1 97.55 990 

0218 3.3 33.4 98.90 830 

0219 3.4 33.8 99.80 131 
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0202* 301 33.2 101.72 110 

ستصالح اآلراضى    :المصدر  مجلس المحاصيل السكرية 3، وزارة الزراعة وا 
  ( www.capmas.gov.eg3)علومات الممركز  شبكة-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء -

 

 معدل االكتواء الذاتي من السكر
ويعتبر  واإلستهالك المحليالمحلى  اإلنتاجر  بين إجمالى الفالسكر تعبر عن جوة الغذائية من الف

اإلنتاج ألن  3 ونظراً هحتياجات منفى توفير اإل عتماد على الخارجبالغ الخطورة إذ يعكس ازدياد اإل اتساعها أمراً 
  ضغطاً األمر الذى يعد  ،ستيراداإلن الدولة تلجأ إلى إف يستهالك المحلال يفي باحتياجات اإل السكرمن  يالمحل

3 ويتضح من على ميزان المدفوعات المصرى
من حجم الفجوة الغذائية أن ( 51بيانات الجدول )

ل الفترة غير مستقرة خال مصرفي  السكر
حوالى  بلغ حدها األدنىحيح ( 5102 -5102)

وحدها األقصى بلغ  5102ألف طن عام  258
 3  5108مليون طن عام  030حوالى 

 السكرمن  يكتفاء الذاتمعدل اإل تذبذبكما      
ص قثم تنا 5102عام  %2232 نحو حيح بلغ 

ثم زاد  5108عام  %2232حتى وصل إلى نحو 
 3 5102عام  %2538حتى وصل إلى نحو 

 (01الشكل رقم )
يمكن  0202وكذلك االستهالك الكلي منه في عام  السكرومن خالل التوقع بكمية اإلنتاج المحلي من 

فى عام  لهعن مثي %637بمعدل تناقص نحو  ألف طن 85536الفجوة تتناقص لتبلغ حوالى  التوقع ب ن
 0202 في هذا العام %7437تبلغ نحو  السكراتي من نسبة االكتفاء الذ . وكذلك من المتوقع أن تزيد 0219

 . 0219عن مثيلتها المقدره في عام  %138بزيادة نحو 
 

  السكراالستهالك الكلي واإلنتاج المحلي والفجوة بينهما ونسبة االكتفاء الذاتي من ( 02جدول )
 (.0202-0215خالل الفترة )

 االستهالك الكلي السنة
 )ألف طن(

 اإلنتاج الكلي
 ألف طن()

 الفجوة بين اإلنتاج
 واالستهالك 
 )ألف طن(

% 
 لالكتفاء الذاتي 

5102 3100 2372 728 76.5 
5102 3103 2197 906 70.8 
5102 3230 2249 981 69.6 
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5102 3300 2163 1137 65.5 
5102 3375 2458 917 72.8 
5151* 3376.7 2521.1 855.6 74.7 

ستصال   :المصدر  مجلس المحاصيل السكرية 3، ح اآلراضى وزارة الزراعة وا 
 
 

 املرا  
 
 (www.capmas.gov.eg3)المعلومات مركز  شبكة-الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 03
، للمواد الغذائيـةسنوية ألسعار المنتج والجملة والتجزئة الالنشرة الجهاز المركز للتعبئة العامة واإلحصاء،  53

 3 أعداد متفرقة
معهد  -قسم بحوح التحليل االقتصادي للسلع الزراعية،  للسكرالموقف الحالي والتصور المستقبلي  3.

 0101/01093بحوح االقتصاد الزراعي
، تحليل اقتصادي قياسي لواردات السكر باستخدام النموذج اآلني وأخرون، (دكتور) رشا محمد أحمد 3.

 .5108 ،(، سبتمبر.(، العدد )58المجلد ) إلقتصاد الزراعي،المجلة المصرية ل
نتاج السكرية المحاصيل السكرية، نشرة المحاصيل مجلس األراضى، واستصالح الزراعة وزارة 23  السكر وا 

 3أعداد متعددة والعالم، مصر فى
 

http://www.capmas.gov.eg)./

