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 المعلومات إستخدام عن ناتجة خسائر ألية نتيجة مسئولية أي تتحمل ال البحوث إدارة إن و. نشرها وقت دقيقة و عادلة إنها إعتقادنا في معلومات و آراء من به ما أن و إستثمارية

 الشركة أرباح اإلعتبار في آخذا للسهم، العادلة القيمة يدرس والذي المالي للتحليل طبقا هي التوصية تلك بأن العلم برجاء. إستثمارية قرارات أية إتخاذ في التقرير هذا في الواردة

 .البورصة في اللحظي والعرض الطلب إال اإلعتبار في تأخذ ال والتي الفني التحليل توصية مع التوصية هذه تتعارض أن ويمكن الطويل المدى على

 

يمة العادلة إنتهى التقرير المشار إليه إلى أن القو 2016أغسطس  10تا للسكر بتاريخ قمنا بإصدار أول تقرير مختصر عن شركة الدل

إبريل  18نحن في إصدار التقرير. اآلن و وفت فيسهم وهو السعر السوقي الجنيه/ 9.43سهم مقابل الجنيه/ 15.48للسهم هي 

سهم. وبغض النظر عن التقرير و االفتراضات المذكورة فيه الجنيه/ 14عند مستوى تقريبا الدلتا للسكر  يتم تداول سهم شركة 2017

حتى ال  عنهاالتنويه  دراماتيكية في السوق العالمي للسكر وجبالتغييرات لبدء حدوث بعض الاآلن  يرجع سبب إصدار هذا التقرير
 تنحصر رؤية المستثمرين في الرؤية المحلية لصناعة السكر في مصر. 

سنجد أن شركة الدلتا للسكر هي و باقي شركات تصنيع السكر المحلية، قد  2015إذا نظرنا قليال إلى الوراء و بشكل خاص إلى عام 

لى البيع في السوق المحلي إال بأسعار توازي أو حتى تقل عن مرت بعام صعب حيث تراكم المخزون لديها و أصبحت غير قادرة ع
تكاليف إنتاجها و كان السبب في ذلك يعود إلى انخفاض األسعار العالمية للسكر و إلى تطبيق البنك المركزي المصري أو الدولة 

ل الدوالر األمريكي و حتى جنيهات مقاب 7المصرية لسياسة تثبيت سعر الصرف حيث كان سعر الصرف السائد في مصر في حدود 

 8.85ظلت سياسة تثبيت سعر الصرف قائمة عند مستوى  2016 عام مع تخفيض الجنيه المصري من قبل المركزي المصري خالل

أن وزارة التجارة و الصناعة لم  في هذه الفترات يبدو. و2016ر نوفمب 2الر األمريكي و حتى تاريخ مقابل الدوتقريبا جنيه مصري 

االستهالك المحلي و حتى أي ما يزيد عن الفجوة بين اإلنتاج وتكن تكترث بقيام المستوردين بإستيراد كميات من السكر من الخارج ب
        مستورد نوع من القيود على واردات السكر لم تكن كافية لحماية صناعة السكر المحلية من المنافسة الشديدة من قبل السكر ال

و تخفيض القدرات التنافسية لديها  عدم إهتمام مصانع السكر المحلية بعوامل كفاءة اإلنتاج في ارتفاع تكاليف اإلنتاجساهم و بالطبع 

 . 2015 عام لشركات السكر المحلية في يئو انعكست تلك العوامل مجتمعة في األداء الس

تغيرت الصورة في السوق المحلي  2016نوفمبر  3منذ ة للسكر تتخذ اتجاه صاعد وبدأت األسعار العالمي 2016 عام منذ بداية

سعر الصرف و التي نتج عنها  تحريرلصالح صناعة السكر المحلية و بصفة خاصة بعد قيام البنك المركزي المصري بتطبيق سياسة 

جنيه للدوالر  18رف حاليا إلى مستويات انخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي حتى وصل سعر الص

 للطن. ر أمريكي/دوال 500األمريكي ثم تغيرت الصورة في األسواق العالمية للسكر و ارتفع سعره حتى اقترب حاليا من 

ريد و تم رفع أسعار تو 2016 عام نجحت شركة الدلتا للسكر و الشركات المحلية المنتجة للسكر في بيع أغلب أو كل مخزونها خالل

لألغراض الصناعية و كذلك  في السوق المحلي السكر من تلك الشركات إلى وزارة التموين و تم السماح أيضا برفع أسعار بيع السكر
)وتم أيضا رفع سعر السكر في  لألغراض التجارية و للمستهلك الحر الغير مشمول في برنامج وزارة التموين للسلع الغذائية المدعمة

كما تم أيضا  .مويني للمواطنين المشمولين بالدعم و إن كان عند مستوى أقل من سعر بيع السكر للمستهلك الحر(بطاقات الدعم الت

جنيه/للطن  3000بقيمة  كافة القيود و الرسوم على استيراد السكر من الخارج و بالتوازي مع ذلك تم فرض رسوم صادراتإلغاء 

مليون طن سنويا بينما  3.2ابة للحد من تصدير السكر من مصر حيث أن الطلب المحلي يبلغ قر على السكر المحلي الذي يتم تصديره

 شامال كل أنواع السكر بما فيها السكر السائل. طن سنويا  2.6 – 2.5نتاج المحلي يبلغ فقط اإل

 26.96ابل صافي ربح بلغ مق 2016 عام مليون جنيه في 142.46ت شركة الدلتا للسكر بالفعل في تحقيق صافي ربح بلغ حنج

 .2016عام  يفوق ما تم تحقيقه في 2017 عام مع التوقعات بتحقيق الشركة لصافي ربح في 2015عام مليون جنيه في 

سعر الصرف و ارتفاع األسعار العالمية للسكر ساهم في رسم صورة إيجابية لصناعة السكر في  تحريرمن العرض السابق يتضح أن 
نامي و السوق المحلي فضال عن أن مصر متميزة بزراعة قصب السكر و بنجر السكر و فضال عن حجم الطلب المحلي الكبير و المت

لدلتا للسكر خاضعة لمخاطر التسعير الجبري ألسعار توريد السكر . تظل الشركات المملوكة للحكومة مثل االذي يفوق اإلنتاج المحلي
 نتيجة اعتبار سلعة السكر من السلع االستراتيجية شديدة االرتباط بالمواطن المنتج و هي األسعار المحددة من قبل الحكومة 

ي األسواق العالمية للسكر اعتبارا من تحدث ف التي قددراماتيكية التغييرات الهو تركيز الضوء على الغرض من إصدار هذا التقرير 

 لى تحرير قطاع صناعة السكر لديها.حيث تتجه أوروبا إ 2017أكتوبر 

السكر المستخلص من قصب السكر يمثل تقريبا أربعة أخماس اإلنتاج العالمي للسكر و لكن في في البداية تجدر اإلشارة إلى أن 
أوروبا يمثل قصب السكر فقط خمس إنتاج السكر فيها حيث أغلب إنتاج السكر في أوروبا يتم إنتاجه من بنجر السكر و يرجع ذلك إلى 

 نابوليونية. تطوير أو اللجوء إلى زراعة بنجر السكر خالل عصر الحروب ال
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و لكن في السنوات األخيرة بدأ االتحاد ظل االتحاد األوروبي خالل السنوات الماضية يدعم و يحمي صناعة السكر القائمة على البنجر 
األوروبي ينتهج سياسة مختلفة تهدف إلى تخفيض أسعار كافة السلع الغذائية و في نفس الوقت رفع القدرات التنافسية للمزارع 

بإلغاء نظام حصص اإلنتاج بالنسبة إلنتاج اللبن )الحليب( في  2015بي و في ظل تلك القرارات قام االتحاد األوروبي خالل عام األورو

أوروبا و الشكل التالي يوضح المسارات التاريخية و المتوقعة لألسعار العالمية لبودرة اللبن منزوع الدسم و بودرة اللبن كامل الدسم 

إللغاء نظام الحصص إلنتاج اللبن في أوروبا و هو النظام الذي كان يهدف إلى تحجيم  2015االتحاد األوروبي في  قبل و بعد قرارات

اإلنتاج بما يحافظ على مستوى معين من األسعار العالمية و نجد من الشكل التالي إن األسعار العالمية لبودرة اللبن منزوع و كامل 

      . دوالر/للطن 2000ستويات تقترب من دوالر/للطن إلى م 5000ستويات تقترب من من م 2015الدسم قد انخفضت بشدة في 

دوالر/للطن و التي كانت سائدة قبل إلغاء  5000من الواضح أنها بدأت ترتفع بعد ذلك لكنها مازالت أقل بمسافة من مستويات ال 

 نظام الحصص. 

 

 اآلن جاء دور صناعة السكر في أوروبا 

سيقوم االتحاد األوروبي بإلغاء الحد األدنى لسعر طن بنجر السكر و سيقوم بإلغاء نظام حصص اإلنتاج  2017اعتباراً من أكتوبر 

المتبع في أوروبا منذ سنوات. و مع ذلك سيحافظ االتحاد األوروبي على القيود المفروضة حاليا على واردات االتحاد من السكر 
 تحاد كما سيحافظ على الدعم النقدي للمزارعين في أوروبا. المستورد من دول خارج اال

للسكر ألول مرة  صافي مصدرمن شأنها أن تحيل االتحاد األوروبي إلى  2017القرارات المشار إليها و المقررة اعتبارا من أكتوبر 

خالل فترة عشرة سنوات حيث أن االتحاد األوروبي كان قد فرض حظر أو سقف محدد لصادرات السكر من دول االتحاد األوروبي منذ 

لصالح دعوى أو شكوى تقدمت بها كال من البرازيل و استراليا و تايالند  حكمها منظمة التجارة العالمية عد أن أصدرتب.  2005عام 

ك الدول فيها أن االتحاد األوروبي يمنح صادراته من السكر ميزة تنافسية غير عادلة من خالل دعم حكومات االتحاد زعمت تل
 للمزارعين في أوروبا. 
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مليون طن/سنويا بعد القرارات  2.6تقارير عالمية أن صادرات االتحاد األوروبي من السكر األبيض المكرر قد ترتفع إلى أفادت وقد 

و لكن من الصعب أن تعود الصادرات السنوية للسكر األبيض المكرر المنتج من دول  2017يها و المقررة في أكتوبر المشار إل

مليون طن/سنويا و هو المستوى الذي تحقق قبل حكم منظمة التجارة العالمية سالف الذكر حيث أن  7اإلتحاد األوروبي إلى مستوى 

البنية األساسية المطلوبة لتحقيق تلك الصادرات كما أن األسواق التقليدية التي اعتادت  ذلك يتطلب من أوروبا استثمارات ضخمة في
أوروبا على تصدير السكر األبيض المكرر إليها مثل دول الشرق األوسط و شمال إفريقيا قد نجحت خالل فترة حظر أوروبا لصادراتها 

 السكر لديها. كرير من السكر في إنجاز قاعدة زراعية و صناعية إلنتاج و ت

أو التأكيد على أنه سيتبع مسار مشابه  2017إلى التأكيد على مسار معين للسعر العالمي للسكر بعد أكتوبر  هذا التقريرهدف يال 

 للسعر العالمي لبودرة اللبن كامل أو منزوع الدسم بعد إلغاء نظام حصص اإلنتاج. 

إلى تركيز الضوء على الصورة الكاملة لصناعة السكر من خالل متابعة كافة الجوانب المحلية و العالمية كما أنها  يهدف هذا التقرير

 و للتعليقات الصادرة صباح اليوم.  2016أغسطس  10ستكون جزء مكمل و متمم للتقرير الصادر في 
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