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 دراسات قطاعيةسلسلة 

 

صدر عن اإلدارة املركزية              سلة دورية ت سل سات قطاعية هي  سلة درا سل

للدعم الفين لالستتتار ار اعطاال اثستتتار ار واملباردا اتث اثستتتار ار العب ي     

وتهام هذه السلسلة اإلعاء الضبء على أهم املساجدات اليت تباجه العطاعات       

هاا  املشتتت الت اليت تباجه الصتتتتاعية املفالفة ال اثقاصتتتاد املصتتتر ا وأهم 

 وكيفية حل املش الت اليت تعرتضها 
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 وآفاق احلل لسكراألزمة احلالية ل
 

 :يف مصرنتاج السكر الوضع احلايل إلأوال: 

 
ملي ك طك، حيث بلغ  2.2 يهذو واعام ح وا اج مصرررن مك  رررصن والصررر   وابن نإنت بلغ

مك  %55ملي ك طك، بما يمثل ح واى  1.2 يمك  رررررررررررصن وابن ن ح وا ينتاج وامحلوإل يإ ماا
 %45 ملي ك طك، بما يمثل ح واى نتاج  ررصن والصرر  ح واىإ مااي إنتاج وا ررصن، بينما بلغ إ

 .مصن فيإنتاج وا صن  إ مااي مك
ك أملي ك طك  رن يا،، ما يعني  3.1وال رتالك  وامحلى مك وا رصن نح   إ ماايصما بلغ 

 . أاف طك مك وا صن 900 ح وايهنا  ف  ة في وال تالك  قدنها 
 200 ح وايبلغت فلد وامنت ة هذو واعام   صمية وا ررررررررصن وا رررررررراتل   ل ص     فنصت  أما 
ملي ك طك  ررررصن،  2.4 ح وايوامبل ن  وا رررراتل  هإنتاج وا ررررصن بن  ي إ ماايايصررررل  ،أاف طك

مدة اوال ررررررررتالك  وامحلى  فيمك وا ررررررررصن،  واتي تك واذوتيمك والكتفاء  %77 ح وايبما يحلق 
 تلنيبا.  أشالن ت عة

اذو  .2017يناين شررررالن  فيمصررررن  فيم  ررررم إنتاج وا ررررصن وا ديد يبدأ  مك وامت قع أك 
فمك وامت قع أال ت رررتمن وة مة واحااية ال رررصن مدة ط يلة، حيث يت قع أك تنتالي  رررنيعا بد    

 إنتاج وام  م وا ديد ال  ق.
نح  بمت  ررع  ام يلدن ب ،ونتا ية قصرر  وا ررصن فيمصررن وامنتبة وة اى  ااميا،  تحتل 

  تتبنى .واد   وامنت ة ابن ن وا ررررررررصنهم أ منتبة متلدمة بيك أيضررررررررا تحتل  صما .طك الفدوك 50
تحليق نتاج وا رررررصن مك وابن ن اإ في ي وانأ ررررر ي  ونة وا نو ة و رررررتنوتي ية متكاملة الت  رررررع وةفل

 يا  نلل واتكن ا   ي وإلنشاد وا نو  يوا نو  يمك وا صن، مك  ك  وابحث واعلم يمك واغذوتوة
 نو ات  يفامياه، فضررررك،  ك وات  ررررع  وانال ض بإنتا ية والصرررر   وابن ن  تنشرررريد  و ررررت دوم و

 .وا ديدة مع نفع إنتا ية محص اي والص   وابن ن نوضيوة فيبن ن وا صن 
ك شنصات معدة ضافة اباإل ،حص مية إلنتاج وا صنواشنصات وا د مك د في مصني  د   

 نية،وامصرر اصررنا ات واتكاملية وشررنصة وا ررصن  أكبن واشررنصات واحص مية  مكوالطاع وا اص،   
إنتاج وا رررررصن مك وابن ن،  منالا شرررررنصة  اشرررررنصاتباإلضرررررافة تل م بإنتاج  رررررصن والصررررر ،  واتي  

اصنا ة  ال صن،  شنصة وان بانية واداتاشنصة   اصنا ة وا صن، وافي م شنصة   ال صن، وادقاللية 
  تكنين وا صن.
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 :احلالية ثانيا: أسباب حدوث املشكلة

 
وي ا ها  يمصكنتي رية   ومل  ثكثةاى إوة ر وق وامحلية،  فيونتفاع أ رعان وا رصن  ين ع

  لى وانح  واتااي 
 280ألف فدان إلى  330من  قصا  السا ر ماصال المنزرعة من تراجع المساحاح   .1

  يلي: نتيجة لمح ألف فدان ممح أدى إلى قلة اإلنتحج، 

 وةمن واذيات نيد مك شالن ماي  حتى منتصف أغ طس، تأ ن صنف م تحلات و 
 ن  ة،     ف وافكحيك  ك  نو تهأدى إاى تنو ع وام احات وام  

   وامصانع في، د ك وانظن إاى وام   ك وامحلى واتصدينفتح با 

  ن قصرررررر  وا ررررررص م ون يت و ه  واتيحل  ميع وامع قات،  دم وال ررررررت ابة واف نية ا
  .والبليبمحافظات وا  ه 

  ررررررررررررررد واع   بيك وإلنتاج  والهتمام باامحاصرررررررررررررريل وا ررررررررررررررصنية ا يادة وإلنتا ية دم  
اى إباإلضررررررافة ، اا  ن  ليس هنا  بنومج إلنتاج أصررررررناف متمي ة صمف وال ررررررتالك ، 

 و ت دوم أحدث وا  اتل املا مة وةمنوض  واحشنوت. غيا 

 دم ا نيال 20واتي تلدن بنح  واملننة منذ  رررن وت قديمة،  ي قيمة منحة وان  ثبات   ،
 اصررررررنا ات ووالصرررررر   شررررررنصة وا ررررررصن  يبيك م ون  ةد وامبنم  واعل فيإ ادة وانظن 

ين واكثين و اتغة بينالما، نظن اعكقونظم تي تمنذ وا رررررررررتينيات،  واوامصرررررررررنية واتكاملية 
مك وة ضررررررررررررررراع،   دم نفع قيمة وا ررررررررررررررلفة الم ون يك غين وامتعاقديك،   دم إا وم 

 .صيل  الطك 30ش وت  ب وقع  %3وامصانع وحت ا  ن بة 

  نظنو النتفاع تكاايف  نو ته /طك  نيه 400 بنح صن طك قصررررر  وا ررررر  رررررعنثبات
ع، أنهلت وام ون  واتيمنو اة ونتفاع واتكاايف وا نو ية  اذا  فكبد مك  حصررررررررررررررراده، 
  رررررررررانة بعد ونتظان  ام صامل المحصررررررررر   ات رررررررررديد والات ومات وامااية ل تعنضررررررررره ا
 . والتتماك وا نو ي ابن  واتنميةوام تحلة 

 تد  لى وام ون يككم واف وباإلضافة إاى تنو. 
ا، أ رر وك،  رر هاج، وامنيا، محافظات  قن فيتنوكم مشرراكل  نو ة والصرر   ت ررب  مك ثم 

وام رررررراحات وامن ن ة  تنو ع مك ثم  وال ررررررتنوتي ي،ه ن  نو ة هذو وامحصرررررر    في، وةقصررررررن
  وإلنتاج، مما أدى إاى  يادة وة عان باة  وق.تنو ع ح م   بااتااي
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 التجحر:للك ااتكحري لكبحر س .2

في    د م فاا صن-باة  وقمافيا وات ان باحتكان وا لعة انفع  عن وا صن  حيث قامت
ت  يك صميرررات صبينة مك وا ررررررررررررررصن بت ررران ام واقررر فلرررد-واتحن  ال ة وانقرررابيرررة وام رررا ك   لى وة

وا رر ق باات ومك مع  يادة واطل   ليه اك ررتفادة مك فانق وا ررعن بعد وات  يك  اصررة  اتعطيش
 بشررررنوء صميات صبينة مك وا ررررصن  ليعالا باا ررر ق  وامصرررردنيكقام صما ة. م و يواق  رررر  ااب بعد بيعه

 .وا ان ي اتحليق أ لى هامش نلح،   يادة معد  واتالني   ك  وافتنة واماضية

 
  لسببين:نتيجة  الخحرج من الس ر استيراد عن المستلردين اجحمإ .3

 ه  أكثن وة ررررربا  واتي  ،ةوام و ي وا ررررر ق  فيواصرررررنف   رررررعن  ونتفاع واد الن أ مة 
 . نيالات 5 بنح  وا عن في  يادة أحدث واذيمك وا صن،    وامعن ض تنو عا أدت

 . واد الن ملابل ال نيه واشنوتية واليمة تده ن ظل في منتفعة وا انج اة عان فيف

  ظن ف واطلس غين وام وتية في نتي ةوا يادة وة ينة في وة ررررررعان واد اية ال ررررررصن 
منطلة وإلنتاج وانتي رررررررررية في  ن     رررررررررع وابنو يل واتي ترعد أكبن منتج  مصررررررررردن 
ال ررررصن في واعاام.  مما  ررررا د أيضررررا،  لى دفع وة ررررعان في وت اه واصررررع د تنو ع 
وإلنترررراج في واالنررررد، ثرررراني أكبن منتج ال ررررررررررررررصن في واعرررراام،  نلص وامعن ض مك 

 .واصيكوإلمدودوت في تايلند   
 

صشررف تلنين  وة ررعان واعاامية ال ررلع وال ررتنوتي ية ،  واصررادن  ك غنفة واصررنا ات  قد 
واغذوتية باتحاد واصنا ات وامصنية أك  عن طك وا صن وا ام  وام ت نج مك قص  أ  بن ن 

د الن  فلا ا رررررعنه  ك  شرررررالن  ررررربتمبن واماضررررري إاى  470.7وا رررررصن د ك تكنين ، ونتفع مك 
د الن بااطك وا وحد،  ه  وا ررررررررررررررعن وامت قع  45.6 ك  أكت لن وا اني، ب يادة د الن  516.3

 و تمنونه حتى شالن مانس واملبل.

ن ررربة ب واماضررري أ ضرررح واتلنين أك  رررعن طك وا رررصن وا ام ونتفع  ك  شرررالن  ررربتمبن 
، ملاننة بنفس وافتنة مك واعام وا رررررررررررابق، في حيك بلغ  رررررررررررعن واطك  ك  أغ رررررررررررطس 87.1%

  ك  شالن  وحد. ود الن  30 بنح  د الن، بما يعني أك  عن واطك  ود 440واماضي 

 فيما يتعلق باا رررررررررصن وةبيض وامصنن، فبلغت ن ررررررررربة وا يادة  ك   ررررررررربتمبن واماضررررررررري 
د الن  ك   569.5ملاننة بنفس وافتنة مك واعام وا رررابق، فيما ونتفع  رررعن واطك مك  57.1%

ت لن واحااي،  ه  وا عن وامت قع و تمنونه حتى د الن بدوية مك أك 598.70شالن  بتمبن، إاى 
 د النو. 30 نح  دي مبن واملبل، ب يادة قدنها
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 ااتيحجح  في العجز ساااااد عدم بساااااب  مفحجئة، غير الاحلية األزمة أن ليم ن اعتبحر
 .ًيحسااانل طن مليلن  بالالي يقدر لالذي لاالسااات، ك، اإلنتحج بين عجز للجلد نظرا السااال ،

 إلى أدى مح عحلمًيح، الساااعر الرتفحع هذا ليرجع المنحسااا ، اللق  في الساااتيرادبح لعدم القيحم
 اإلنتحج بين العجز بيرة لساااااااااد   ميح  بشااااااااارا  انفي، خحلد الساااااااااحب ، التملين لزير قيحم

 األرصدة هذه من %80 شرا  تم لبحلفعل الشر ح ، لدى الملجلدة األرصدة من لاالست، ك
 األزمة ادلث إلى أدى مح المنحسااا ، اللق  في األمر تدارك عدم إلى بحإلضاااحفة العجز. لساااد

 . الاحلية
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 :اجلهود احلكومية حلل األزمةا: ثالث

 
  بعدة إ نوءوت تمثلت في والتي  وادو لية واتم يك  وات انة  قامت   ونة

   أكت لن  10إاى  1أاف طك  رررررررررررررصن  ك   شرررررررررررررنة أيام  وافتنة مك  97ضررررررررررررر
 ذارر  في إطرران حنص واحص مررة  لى تنفيررذ  طتالررا واعررا لررة ات فين  وا رراني .

أشالن. صما تم فعليا، واتعاقد  لى  6امدة  وال تنوتي يةوةنصدة واكافية مك وا لع 
أاف طك مك وا ررررررررصن تصررررررررل  ك  أيام،  ذا  صصمية إضررررررررافية  420و ررررررررتينود 

 اتد يم وحتيا ات وا  ق وامحلية،  د م والحتياطيات وام تلبلية.

 ادى شررررررنصة وا ررررررصن  واصررررررنا ات واتكاملية  كافيةوةنصرررررردة وااتأكيد  لى ت وفن و
وامصررررنية  شررررنصات وابن ن وام رررراهمة فيالا،  واتأكد مك أك وانصرررريد  مك  يصفي 

شرررررنصة وا رررررصن  واصرررررنا ات واتكاملية  لى   قد تعاقدت .حتى   ن واعام واحااي
ما قامت هيتة أاف طك  صن   اني تكنينها اض الا في وة  وق، ص 150نح  

أاف طك  ررررررصن، إاى  ان  طنص مناقصررررررة  170وا ررررررلع واتم ينية بااتعاقد  لى 
 أاف طك أ نى  ك  وةيام والادمة. 100 بنح 

  ،ت فين وا ررصن ب ميع منافذ واد اة  بلااي    يادة وامعن ض مك وا ررصن باة رر وق
  واتم يك  وام معات وال رررررتالككية  منافذ  معيتي ، مع مضرررررا فة معد  واضررررر

طك في واي م ابطررررراقرررررات واتم يك،  7000إاى  3000ال ررررررررررررررلعرررررة مك  واي مي
باإلضررررررررافة إاى ت فين وا ررررررررصن اللطاع وا اص،  يشررررررررمل شررررررررنصات واصررررررررنا ات 
واغذوتية، ال رررررررررررتمنون إنتاج وا رررررررررررلع واغذوتية وامعتمدة  لى وا رررررررررررصن، إاى  ان  

 وا ك ل وات انية اطنص وا صن باة  وق بأ عان منا بة.

 يلضررررري بليام  2016ا رررررنة  194م يك قد أصررررردن قنونو،   ونيا، نقم  صاك   ين وات
صررل مك قطرراع وانقررابررة  وات  يع  وإلدونة واعررامررة امبرراحررث واتم يك بررإحصررام وانقررابررة 

التأكد مك  دم واتك    ذا   لى وة  وق  م ا ك وا ملة  وا ك ل وات انية 
 باة عان.
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 آفاق احلل:: رابعا  

البد مك تبنى  رررريا ررررة تتضررررمك    د منظ مة متكاملة ت ررررمح بااتحصم في  نض وا ررررلع 
ك مات  مك واملتنص وك تك ك هذه ا واتعنضوال ررررررررتنوتي ية وة ررررررررا ررررررررية  منالا وا ررررررررصن اتفادى 

 -ثكثية والبعاد  لى وانح  واتااي   وامنظ مة
 البعد األل : ضبط جحن  اإلنتحج لالعمل على رفع االنتحجية 

o أ ررررريوان وات  رررررع والت اه نح  و رررررتنباا أصرررررناف  ديدة ت يد وإلنتا ية،    ضرررررن نة 
،  صذا  و رررررت دوم أحدث اا  ن  إلنتاج أصرررررناف متمي ة صم وا نو ة تد يم بنومج 

 وام ون يك   لى  ت فيض واتكلفة  لى ،وا  ررررررررراتل املا مة وةمنوض  واحشرررررررررنوت
 .واشنصات وامنت ة

o حتى يمصننا  رررد واف  ة بيك إنتاج    ، اكك تكنون أ مات وا رررصن  لى مدى قصرررين
وات  ع في وال تفادة مك مناطق وال تصكص  فمك واضن ني وا صن  و تالككه، 

 . ك فدوك في  نو ة بن ن وا صنوا ديدة ضمك مشن ع واملي ك  نصف واملي

 رررررصن بااصرررررااحية وامصرررررانع نشررررراء  دد مك إهذو وا رررررياق، فإك مك وام مع  في  
مليان  2.5اى إ رررررتثمانوت تصرررررل ا، ب2018 ام في وا ديدة بمحافظة واشرررررنقية، 

أاف طك مك وا ررصن، فضررك،  ك تط ين بعض واشررنصات  250 نية إلنتاج نح  
  .هذو وام ا فيواعاملة 

 مل بيك مالندس  فنصة 4000 وامصانع وا ديدة، ح واي  مك وامت قع أك ت فن
دون  ي فن ت نيد   ء مك ف م ونع اال  10واتعاقد مع أكثن مك باإلضافة إاى  ي. و 

نتاج   .أاف طك  صن  ن يا،  400وحتيا ات وامصنع مك وابن ن  و 
o  ،ملتع صمامتابعة  نو ات قصررررررر  وا رررررررصن  لن ن وا رررررررصن باامحافظات وام تلفة 

 لى وات  ررررع في  نو ة بن ن وا ررررصن،  لى وا نو ة  و ررررتصرررركص وةنوضرررري   ونة 
النتاج م تل مات وعمل  لى ت فين تح ا  والص ، اتنشيد و ت دوم وامياه، صما 

 وة مدة االا، فضك،  ك واتن يق مع منص  وابح ث وا نو ية، ال تنباا أصناف 
 . ديدة تعطي ونتا ية  ااية مك وامحص ايك

o صصررررررررررنا ة  ،تنتبع به واتيلصررررررررررنا ات ت صرررررررررريص صميات معينة مك وا ررررررررررصن ا
 .مشصلة ونتفاع أ عان وا صنمك تالدد واتي ت   ،واحل يات  غينها

o  واتم يك بعدم تأ ين صررررنف م ررررتحلات وات نيد  واذي أدى إاى تنو ع ت  يه   ونة
 ،     ف وافكحيك  ك  نو ته.مك قص  وا صن وام احات وام ن  ة
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o   د م واد اة اتك يك تعا نيات  نو ية أكثن صفاءة ام ون ي قصرررررر  وا ررررررصن إلد ا
يذ فواميصنة وا نو ية بصرررررررررررررر نة أق ى  أكبن، حيث تع ق تفتت واملكيات وا نو ية تن

  .ميصنة وا نو ة حاايا في هذو وامنتج

o  واحص مة بنفع ن ررررررر م واحماية  لى وا رررررررصن  ك  وافتنة وانوهنة، احل وة مة قيام
 .يعاني منالا وا  ق  لى مدون واثكثة أشالن واماضية واتي

 
  االاتكحرية  لمنع الممحرسح الطل  : ضبط جحن  الثحنيالبعد 
o  اى إتنشرررريد و ررررتالك  وا ررررصن ال صرررر   تصررررميم حمكت ت  ية احث واناس  لى

وا ررنة ملابل وال ررتالك   فيص م الفند  25اى إوامعدالت واصررحية،  واتي تصررل 
 .ص م 34 اىإيصل  ي واذ يواحاا

o 70واع دة الحتكان وا رررررررررررصن واحص مي واذي يغطي  أك تفصن فيواحص مة   لى٪ 
 ، ت صررررريصررررره الم معات  بطاقات واتم يك صما صاك يتم مك قبل ،مك وحتيا اتنا

قيررام واررد اررة برراال ررررررررررررررتينود اتلبيررة وحتيررا ررات وام وطنيك مك ثم تنصرره الت رران   رردم  
 .وا صن

o  يع د   ء أ رررررررا ررررررري مك أ مة ونتفاع أ رررررررعان وا رررررررصن م  نو ايس فلع إاى نلص
، ةل رررررررلعوامعن ض  اكك أيضرررررررا إاى  مليات وات  يك مك بعض وات ان  و  فاء ا

مما ت ررررررب  في إبنو  وةمن في صرررررر نة أ مة، االذو   لى وانح  وا ررررررابق  نضرررررره،
ين شبصة مك تط  تحتاج منظ مة ت فين وا لع واغذوتية إاى تعديكت هيصلية، بدءو 

د ا  وا ررررررررررك ررررررررررل وات انية واكبنى  وام معات وال ررررررررررتالككية  وامنوك   وات  يع  و 
وت واصررغينة ا يادة م رراحة والنتشرران مع تط ين شرربصة متكاملة مك وا حد ،وامتنللة

 لى أك يت ومك ذا  مع تعديل مفال م وام   ك وال ررررررررررررتنوتي ي  ،وا غنوفي الت  يع
بشررصله واتلليدي ايشررمل ايس فلع تغطية والحتيا ات وامباشررنة اوفنود  اكك ايت رع 
ايشرررمل والحتيا ات وا اصرررة بااشرررنصات  وامحكت واتي تحصرررل  لى وامنتج مك 

تي ال يحدث تكنون او مات وة ينة واتي وشررررررررررررررتن  فيالا صك ذوت وامصررررررررررررررردن ح
واطنفيك معرا،  ه  مرا ي ررررررررررررررترد ي تط ين والردنوت وات  ينيرة واحراايرة  تعرديرل في 

  ايات تم يل هذو وام   ك وال تنوتي ي  أ ااي  و ت دومه.
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اعتمحد نظحم انذار مب ر يسااااااامع بحساااااااتشاااااااعحر ادلث االزمة لالملاج،ة : الثحلثالبعد 
 الفلرية ل،ح 

o تن رررريق  تنظيم بيك واشررررنصات وامنت ة  وام ررررت ندة ال ررررلع واغذوتية    دي   أك ي
 يوامحل يبصرررررررررفة د نية امعنفة صمية والحتياطصل  رررررررررلعة ناتج  فيامعنفة صرررررررررا

 .حد ث أ مات يواكم وامفن ض و تينوده ا د واع   اتفاد  ال لع، 

o   تصا د تمنذ  م ة أشالن، ، فم تلبكوة مة تكنون حد ث وات طيع مبصنو ات ن
 واعملة وابنو يلية أمام واد الن  ب ررررب  ونتفاع قيمةأ ررررعان وا ررررصن واعاامية ب ررررب  

ااي صاك  باات .  دة وابنو يل إلنتاج وإليثان   واحي ي مك وا رررررررررررصن بتلنيات  ديدة
 ى ل نأشرررررالك و رررررتنوتي ي مك وا رررررصن يصفينا ا رررررتة ي   وات طيع اتك يك م    

 وةقل.
o  والصين مثل وال تينود مك وا انجوت اذ إ نوءوت اعكج وامشصلة  لى وامدى. 
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