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THE SUGAR INDUSTRY IN EGYPT
Sugar is a strategic sub-sector in Egypt, with domestically produced beet
and cane each providing roughly one third of the three million tonnes
of sugar consumed annually in the country and generating almost USD 1
billion in farm sales. The 2017 FAO-OECD Agricultural Outlook forecasts
Egypt’s consumption will increase from 3.6 million tonnes to 4.8 million
tonnes/year by 2026. This makes the Egyptian market one of the fastest
growing sugar markets in the world. Both domestic production and
imports will need to increase to meet this growing demand.
Sugar consumption, production, imports in Egypt in 2008-2016
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Could the sugar industry thrive without import tariffs and support? To
answer this question, the findings of a new EBRD/FAO review of the
Egyptian sugar sector will set the stage for this round table to discuss key
issues to ensure the long-term competitiveness and efficiency of both the
domestic beet and sugar cane industries.
Sugar production and processing is a resource intensive activity. The area
planted to sugarcane in Upper Egypt is limited by its high rate of water
consumption despite being an essential source of rural employment. What
scope is there for the sector’s environmental and economic sustainability
to be reinforced by investment in technology to reduce water and energy
consumption and how can government policy help to ensure this? Could
an investment of USD 10 million per sugar beet factory reduce natural
gas consumption by as much as 40 percent? Could the sector leverage
private sector dynamism to improve its competitiveness and what are the
key issues the sector needs to address in the medium to long term?
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Over the last ten years, Egyptian sugar beet yields per hectare have been
static, around 40-50 t/ha while EU-average yields increased from about 60
to 75 t/ha. The average sugar beet yields in Morocco are now slightly above
62t/ha. (Morocco has organised independent growers into production
units allowing greater coordination between growers and factories,
coupled with mechanisation, technical support, and coordinated delivery
times to minimise sucrose losses, and using mono-germ seeds).
Egyptian and Moroccan sugar yield performance in the last ten years.
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Overview
The 2017 FAO-OECD Agricultural Outlook forecasts Egypt’s sugar
consumption will increase from 3.6 million tonnes to 4.8 million
tonnes/year by 2026. This makes the Egyptian market one of
the fastest growing sugar markets in the world. Both domestic
production and imports will need to increase to meet this growing
demand.
Egypt’s large sweetener market is supplied from a wide range of
sources: domestically produced cane sugar, beet sugar and high
fructose corn syrup (HFCS), as well as imports of raw cane sugar
that is refined in Egypt.
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Sources of sugar on the Egyptian market
White imports
150 kt, 4%

HFCS
90 kt, 3%

Beet sugar
1,300 kt 38%
Raw imports
(for domestic market)
960 kt 30%

Cane Sugar
1000 kt 27%

Source: LMC International, EBRD-FAO Review of the Sugar Sector in Egypt

Domestic cane and beet sugar provide around two thirds of 3.5
million tonnes consumed annually, with imports of between 0.8
and 1.3 million tonnes, mostly, raw sugar that is refined in Egypt
and production of HFCS making up the rest.
The sugar market is highly regulated, with government policy
setting beet, cane and sugar prices, as well as the tariffs for raw
and white sugar.
Tariffs for raw sugar are lower than white sugar to encourage
import of raw sugar which is refined domestically, either in
dedicated refineries or in beet sugar factories out of season.
The government also owns all the country’s cane mills and one of
the two cane sugar refineries and has a majority stake in four of
the six beet factories. The European Bank for Reconstruction and
Development has provided financing to the United Sugar Company
of Egypt, a part of Savola group.
In 2018, a new beet production operation, Al Nouran Sugar, will
start to further advance private sector investment in this strategic
industry.
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Prices
Beet sugar is the lowest cost sugar produced in Egypt, estimated at
EGP 6,050 to 6,850/tonne ex-mill (USD 342-387) in 2017, compared to
EGP 8,620/tonne (USD 487) for cane sugar and EGP 9,400 (USD 531) for
imported white sugar (including the tariff) delivered to Cairo.
Beet prices are typically maintained at levels that ensure at least the same
margins for farmers as wheat. Cane prices must be set at a level that
ensures that all costs are met.

Scope for beet production efficiency gains?
Since 2000, the area planted to beet has quadrupled to over 200,000
hectares (ha.), with a comparable increase in beet sugar output, that has
exceeded 1 million tonnes (mt) per year since 2013 and reached 1,270 mt
in 2016/17 (USDA). An international comparison shows low beet yields
with a high sucrose content, however, sugar yields have not increased
significantly over this period.
Independent farmers obtain beet yields of 35-45 t/ha. whilst factory estates
report yields of 40-65 t/ha. and test plots demonstrate that yields of up to
75-85 t/ha. are possible in optimal (though not necessarily commercial)
conditions, suggesting that productivity gains are feasible at farm level.
Ten years ago, Moroccan and Egyptian beet yields were both around 4550 t/ha., however, Moroccan yields today are approaching 70 t/ha., whilst
Egyptian yields have not increased in the past decade. Moroccan field
performance and cost reduction have been driven by the organisation
of small farmers into production units, which also coordinate technical
support, mechanisation and links to the beet factory, for instance, by
organising delivery times to reduce sucrose losses during transport.

Scope for beet processing efficiency gains?
Based on a partial energy efficiency review of a representative sugar
beet factory, there are significant opportunities for resource efficiency
improvements and energy savings for sugar beet processing in Egypt.
There is scope for operational cost and efficiency savings for energy use:
Introducing price differentiation for raw beets based on quality
would incentivise farmers to improve beet quality (for example,
digestion, contamination, potassium, sodium and alpha-amine
nitrogen levels) which in turn improves the purity of diffusion
juice. This would reduce natural gas needs and increase the sucrose
extraction rate which is low by international standards at 77 percent
compared to 80-85 percent in Morocco and 90 percent in France.
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Enhanced cooperation between the processor and farmers including
selecting seed varieties, irrigation techniques and fertiliser use can
benefit both farmers and the factory.
There is scope to improve boiler design and efficiency – which at 80
percent, is low. 90 percent should be considered a minimum, with
97 percent technically feasible. Adapting existing equipment could
reduce fuel use by 8-10 percent, reducing gas needs by 5.5 m3 per
tonne of beet.
Water consumption levels can also be reduced to decrease energy
requirements.

Investment
In an average sugar beet processing factory investment of EUR 10.5 million in
adapting existing equipment to better use of secondary low potential sources
of heat and minimising water use could reduce fuel consumption from the
current level of 47-50 m3 to 22m3, leading to an overall fuel efficiency level
of 44-47 percent. Based on the current natural gas price, this would lead to
annual savings of USD 2.1 million per year for a factory. There may be further
scope for improving the efficiency in other areas too, such as the diffusion
units, evaporation stations, crystallising departments and boilers.

Investment and import policy
Reducing sugar import tariffs would put the viability of cane sugar production
in Egypt into doubt. For beet sugar, the industry could cope with lower tariffs,
however, full tariff liberalisation (zero duties) would be a step too far based
on current productivity, yields and costs. Improvement in these three metrics
would make investment in the sector attractive, even with lower tariffs .
The world price varies over time based on Brazilian conditions, notably local
production costs and developments in the domestic cane-based ethanol
market. The Brazilian industry can also play a balancing role in the world
market– a high world price encourages Brazilian sugar output, reducing the
world price and vice versa. In a purely low-price scenario, beet sugar would
be unlikely to attract investment regardless of the Egyptian import tariff
(within the country’s WTO bound tariff rates). However, at average world
prices, the current 20 percent import duty would give a return of 14 percent.
High world price scenarios would see investment in beet production give a
similar internal rate of return even with zero duty imports.
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Pre-tax internal rate of return from investing in the beet sector depending on sugar price, %
Sugar import duty
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صناعة السكر في مصر
الســكر قطــاع فرعــي اســتراتيجي فــي مصــر حيــث يوفــر اإلنتــاج المحلــي مــن البنجــر
ً
ســنويا
والقصــب ،كل علــى حــدة ،حوالــي ثلــث كميــة الســكر التــي تســتهلكها البــاد
وهــي ثالثــة مالييــن طــن ،وتصــل حصيلــة مبيعــات المــزارع إلــى حوالــي مليــار دوالر
أمريكــي .وتتكــون معظــم الــواردات مــن الســكر الخــام المكــرر فــي مصــر.
اســتهالك وانتاج وواردات الســكر في مصر 2016 - 2008
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المصدر :المكتب االستشــاري  – LMC Internationalالبحث الذي أجراه المصرف األوروبي لإلنشــاء والتعمير
– منظمة األغذية والزراعة بشــأن قطاع الســكر في مصر

فهــل يمكــن لصناعــة الســكر االزدهــار بــدون الرســوم علــى الــواردات؟ ولإلجابــة علــى
هــذا الســؤال ،يتــم تمهيــد الطريــق مــن خــال النتائــج التــي ُ
خلــص إليهــا البحــث الجديــد
الــذي قــام بــه المصــرف األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر /ومنظمــة األغذيــة والزراعــة حــول
قطــاع الســكر فــي مصــر ،لتتباحــث المائــدة المســتديرة حــول أهــم المســائل التــي
تضمــن التنافســية والكفــاءة علــى المــدى البعيــد لكلتــا الصناعتيــن المحليتيــن ،البنجــر
وقصــب الســكر.
وإنتــاج الســكر وتصنيعــه إنمــا هو نشــاط يســتهلك المــوارد بكثافة ،في حين أن المســاحة
المزروعــة بقصــب الســكر فــي صعيــد مصــر محــدودة بســبب ارتفــاع معــدالت اســتهالكها
للميــاه علــى الرغــم مــن أنهــا مصــدر أساســي للتوظيــف فــي المناطــق الريفيــة .مــا هــو
المجــال إذن لتعزيــز االســتدامة البيئيــة واالقتصاديــة للقطــاع مــن خــال االســتثمار فــي
التكنولوجيــا لخفــض اســتهالك الميــاه والطاقــة ،وكيــف تســتطيع السياســات الحكوميــة
المســاعدة علــى تحقيــق ذلــك؟ وهــل يمكــن أن يــؤدي اســتثمار بقيمــة  10مليــون دوالر
أمريكــي لــكل مصنــع بنجــر ســكر خفــض اســتهالك الغــاز الطبيعــي بمعــدل %40؟
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هــل يمكــن للقطــاع تشــجيع نشــاط القطــاع الخــاص مــن أجــل النهــوض بقدرتــه علــى
المنافســة ،ومــا هــي أهــم المشــاكل التــي يحتــاج القطــاع التصــدي لهــا علــى المــدى مــن
المتوســط إلــى البعيــد؟
وعلــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة ،كانــت غلــة البنجــر الســكرية المصريــة للهكتــار
ثابتــة ،حيــث تراوحــت بيــن  50-40طــن  /هكتــار ،بينمــا ارتفع متوســط غلــة االتحاد األوروبي
مــن حوالــي  60إلــى  75طــن  /هكتــار .إن متوســط غلــة البنجــر الســكري فــي المغــرب
أصبــح اآلن أعلــى بقليــل مــن  62طــن  /هكتــار (نظــم المغــرب مزارعيــن مســتقلين فــي
وحــدات إنتاجيــة تســمح بزيــادة التنســيق بيــن المزارعيــن والمصانــع ،إلــى جانــب الميكنــة
والدعــم الفنــي ومواعيــد التســليم المنســقة للتقليــل مــن خســائر الســكروز واســتخدامها
بــذور مونو-جيــرم).
أداء عائدات الســكر في مصر والمغرب خالل الســنوات العشــرة األخيرة
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– منظمة األغذية والزراعة بشــأن قطاع الســكر في مصر

تقريــر اآلفــاق الزراعيــة الصــادر عــن منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لعــام  2017يتوقــع زيــادة فــي اســتهالك
الســكر فــي مصــر مــن  3.6مليــون طــن إلــى  4.8مليــون طــن فــي العــام بحلــول
عــام  .2026ممــا يجعــل الســوق المصريــة واحــدة مــن أســرع أســواق الســكر نمـ ً
ـوا
فــي العالــم .والبــد مــن رفــع كل مــن اإلنتــاج المحلــي والــواردات لتلبيــة الطلــب
المتزايــد.
ويســتمد ســوق مــواد التحليــة الكبيــر فــي مصــر احتياجاتــه مــن مصــادر متعــددة:
ً
محليــا ،وســكر البنجــر والشــراب المســتخلص مــن الــذرة
قصــب الســكر المنتــج
الغنــي بالفركتــوز ،وكذلــك الــواردات مــن ســكر القصــب الخــام المكــرر فــي مصــر.
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مصادر الســكر في الســوق المصرية
واردات اﻟﺴﻜﺮ اﻷﺑﻴﺾ
 150ﻛﻴﻠﻮ ﻃﻦ %4

اﻟﺸﺮاب اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺬرة
اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮﻛﺘﻮز
 90ﻛﻴﻠﻮ ﻃﻦ %3
ﺳﻜﺮ اﻟﺒﻨﺠﺮ
 1 300ﻛﻴﻠﻮ ﻃﻦ %38

واردات اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺨﺎم
)ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ(
 960ﻛﻴﻠﻮ ﻃﻦ %30

ﺳﻜﺮ اﻟﻘﺼﺐ
 1000ﻛﻴﻠﻮ ﻃﻦ %27
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يوفــر اإلنتــاج المحلــي مــن ســكر القصــب والبنجــر حوالــي ثلثــي  3.5مليــون طــن
وهــي كميــة االســتهالك الســنوي ،إلــى جانــب واردات تتــراوح بيــن  0.8و1.3
مليــون طــن أغلبهــا ســكر خــام مكــرر فــي مصــر وإنتــاج الشــراب المســتخلص مــن
الــذرة الغنــي بالفركتــوز يعــوض الباقــي.
وســوق الســكر منظــم بشــكل جيــد ،حيــث تحــدد سياســة الحكومــة أســعار البنجــر
والقصــب والســكر ،وكذلــك تعرفــة الســكر الخــام واألبيــض.
وتقــل تعريفــة الســكر الخــام عــن الســكر األبيــض وذلــك لتشــجيع اســتيراد الســكر
الخــام المكــرر محليـ ًـا ،ســواء فــي محطــات تكريــر مخصصــة لذلــك أو فــي مصانــع
ســكر البنجــر فــي غيــر أوانــه.
كمــا تملــك الحكومــة جميــع مطاحــن القصــب فــي البــاد واثنتيــن مــن محطــات
تكريــر الســكر ،كمــا أن لديهــا حصــة األغلبيــة فــي أربعــة مــن مصانــع البنجــر الســتة.
ولقــد قــام المصــرف األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر بتقديــم التمويــل للشــركة
المصريــة المتحــدة للســكر ،وهــي جــزء مــن مجموعــة صافــوال.
وســوف تبــدأ عمليــة إنتــاج جديــدة للبنجــر فــي عــام  2018مــن خــال النوران للســكر،
مــن أجــل زيــادة اســتثمار القطــاع الخــاص فــي هــذه الصناعــة االســتراتيجية.

األسعار
ُيعتبــر ســكر البنجــر أقــل تكلفــة إنتــاج ســكر فــي مصــر ،حيــث يقــدر بقيمــة تتــراوح بيــن 6050
و 6850جــم للطــن تســليم المطحــن (مــن  342إلــى  387دوالر أمريكــي) فــي  ،2017مقارنـ ًـة
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بتكلفــة  8620جــم للطــن ( 487دوالر أمريكــي) لســكر القصــب و 9400جــم ( 531دوالر
ـامال التعريفــة) تســليم القاهــرة.
أمريكــي) للســكر األبيــض المســتورد (شـ ً
وتثبــت أســعار البنجــر عنــد مســتويات تضمــن علــى األقــل نفــس هامــش الربــح للفالحيــن
مثــل القمــح .والبــد مــن تحديــد أســعار القصــب عنــد مســتوى يضمــن الوفــاء بجميــع
التكاليــف.

إمكانيــة تحقيــق المكاســب من كفاءة إنتاج البنجر؟
منــذ عــام  ،2000تضاعفــت المســاحة المزروعــة بالبنجــر إلــى مــا يزيــد عــن  2000هكتــار
بزيــادة مماثلــة فــي ناتــج ســكر البنجــر ،والتــي تخطــت مليــون طــن فــي العــام منــذ 2013
ووصلــت إلــى  1270مليــون طــن فــي  .2017/2016وتشــير المقارنــة الدوليــة إلــى
انخفــاض عائــدات البنجــر الــذي يحتــوي علــى كميــة كبيــرة مــن الســكروز ،إال أن عائــدات
الســكر لــم ترتفــع بشــكل كبيــر طــوال هــذه الفتــرة.
ويحصــل الفالحــون المســتقلون علــى عائــدات البنجــر بمقــدار يتــراوح مــن  35إلــى 45
طــن فــي الهكتــار ،بينمــا تســجل المصانــع عائــدات تتــراوح بيــن  40و 65طــن فــي الهكتــار،
وتشــير القطــع التــي تُ ســتخدم علــى ســبيل االختبــار إلــى إمكانيــة تحقيــق عائــدات تصــل
إلــى مــا بيــن  75و 85طــن فــي الهكتــار فــي أفضــل األحــوال (إال أنهــا ال تكــون بالضــرورة
تجاريــة) ،ممــا يوحــي أن مكاســب اإلنتــاج ذات جــدوى علــى مســتوى المــزارع .ومنــذ عشــر
ســنوات ،كانــت عائــدات البنجــر المصــري والمغربــي حوالــي مــن  45إلــى  50طــن فــي
الهكتــار ،إال أن العائــدات المغربيــة تقتــرب اآلن مــن  70طــن فــي الهكتــار ،بينمــا لــم
ترتفــع العائــدات المصريــة خــال العقــد الماضــي .ويتأثــر األداء الحقلــي وخفــض التكلفــة
بتشــكيل صغــار المزارعيــن فــي هيئــة وحــدات إنتاجيــة ،التــي تقــوم أيضـ ًـا بتنســيق الدعــم
الفنــي ،والميكنــة ،والربــط بمصانــع البنجــر ،علــى ســبيل المثــال مــن خــال تنظيــم
أوقــات التســليم لخفــض خســائر الســكروز أثنــاء النقــل.
إمكانيــة تحقيق المكاســب مــن كفاءة تصنيع البنجر؟

وفقـ ًـا للبحــث الجزئــي الخــاص بكفــاءة الطاقــة لــدى مصنــع لبنجــر الســكر ،اتضــح أن هنــاك
فرصـ ًـا ضخمــة لتعزيــز كفــاءة المــوارد وتوفيــر الطاقــة بالنســبة لتصنيــع بنجــر الســكر فــي
مصــر.
وهناك مجال لخفض تكلفة اإلنتاج والكفاءة بالنســبة الســتخدام الطاقة:
ً
وفقا للجودة لتحفيز الفالحين على تحســين
تقديم فرق األســعار بالنســبة للبنجر الخام
جــودة البنجــر (علــى ســبيل المثــال ،الهضــم ،والتلــوث ،ومســتويات البوتاســيوم،
والصوديــوم ،والنيتروجيــن ألفــا األمينــي) التــي ترفــع بدورهــا نقــاء العصيــر .وهــذا
مــن شــأنه خفــض االحتياجــات مــن الغــاز الطبيعــي وزيــادة معدل اســتخالص الســكروز،
الــذي يكــون منخفضـ ًـا وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة عنــد  77درجــة مئويــة مقارنـ ًـة بنســبة
تتــراوح بيــن  80و 85مئويــة فــي المغــرب و 90مئويــة فــي فرنســا.
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تعزيــز التعــاون بيــن المصنّ ــع والفالحيــن ،بمــا فــي ذلــك اختيــار أنــواع البــذور،
ي ،واســتخدام الســماد ،ممــا يعــود بالفائــدة علــى كل مــن الفــاح
وتقنيــات الــر ّ
والمصنــع.
وهنــاك مجــال لتحســين تصميــم وكفــاءة الغاليــات – التــي تنخفــض عنــد 80
بالمائــة – حيــث يتــم دراســة  90بالمائــة كحــد أدنــى ،مــع إمكانيــة االســتخدام عنــد
 97نســبة مئويــة .وتطويــع المعــدات الحاليــة مــن شــأنه خفــض اســتخدام الوقــود
بنســبة تتــراوح بيــن  8و 10بالمائــة ،ممــا يقلــل االحتياجــات مــن الغــاز بمعــدل 5.5
م 3لطــن البنجــر.
كمــا يكظــم خفــض مســتويات اســتهالك الميــاه مــن أجــل تقليــل اشــتراطات
الطاقــة.

االستثمار
بالنســبة الســتثمار متوســط فــي مصنــع تصنيــع بنجــر الســكر بقيمــة  10.5مليــون يــورو
مــن أجــل تطويــع المعــدات القائمــة الســتخدام مصــادر ثانويــة ضعيفــة اإلمكانيــات
للحــرارة وخفــض اســتخدام الميــاه ،مــن شــأنه خفــض اســتهالك الوقــود مــن معــدل
يتــراوح بيــن  47و 50متــر 3إلــى  22م ،3ممــا يــؤدي إلــى مســتوى كفــاءة إجماليــة للوقــود
يتــراوح بيــن  44و 47مئويــة .ووفقـ ًـا لألســعار الحاليــة للغــاز الطبيعــي ،قــد يــؤدي ذلــك
إلــى توفيــر ســنوي بقيمــة  2.1مليــون دوالر أمريكــي فــي العــام للمصنــع .وربمــا يكــون
ً
أيضــا ،مثــل وحــدات النشــر،
هنــاك مجــال أكبــر لتحســين الكفــاءة فــي مجــاالت أخــرى
ومحطــات التبخــر ،وأقســام التبلــور والغاليــات.

االســتثمار وسياسة االستيراد
قــد يــؤدى خفــض تعريفــة اســتيراد الســكر إلــى التشــكك فــي اســتمرارية إنتــاج ســكر
القصــب فــي مصــر .إال أنــه بالنســبة لســكر البنجــر ،وعلــى الرغــم مــن أن تحريــر األســعار
بالكامــل (بــدون رســوم) ربمــا تكــون خطــوة كبيــرة بالنســبة لإلنتــاج والعائــدات والتكلفــة
ً
جذابــا،
الحاليــة .وتحســين هــذه القياســات الثالثــة ربمــا يجعــل االســتثمار فــي القطــاع
حتــى مــع انخفــاض التعريفــة.
ً
وفقــا ألحــوال البرازيــل ،وباألخــص تكلفــة
وتتغيــر األســعار العالميــة مــع مــرور الوقــت
اإلنتــاج المحلــي والتطــورات التــي يشــهدها الســوق المحلــي لاليثانــول مــن القصــب.
ويمكــن أن تحقــق الصناعــة البرازيليــة دور التــوازن فــي الســوق العالميــة – حيــث أن
ارتفــاع الســعر العالمــي يشــجع ناتــج الســكر البرازيلــي ،ممــا يخفــض االســتثمار ً
أيــا مــا
كانــت تعريفــة االســتيراد فــي مصــر (فــي إطــار معــدالت التعريفــة المرتبطــة بمنظمــة
ً
نظــرا لمتوســط األســعار العالميــة ،فــإن رســوم االســتيراد
التجــارة العالميــة) .إال أنــه
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ً
ً
ووفقــا لســيناريوهات
عائــدا بنســبة  14بالمائــة.
الحاليــة بنســبة  20بالمائــة تحقــق
األســعار العالميــة المرتفعــة ،ســوف يحقــق االســتثمار فــي إنتــاج البنجــر معــدل عائــد
داخلــي مماثــل ،حتــى فــي ظــل انعــدام الرســوم علــى الــواردات.
مقارنــة كفــاءة إنتــاج لحوم الدواجن في مصر
رســوم على استيراد
السكر

سعر متوسط
( 17.2سنت /رطل)

سعر منخفض
( 13.1سنت /رطل)

سعر مرتفع
( 21.6ســنت /رطل)
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المصــدر :المكتــب االستشــاري  – LMC Internationalالبحــث الــذي أجــراه المصــرف األوروبــي لإلنشــاء
والتعميــر – منظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن قطــاع الســكر فــي مصــر
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