
 الفرص الفتعال األزمة يومستغل ،الممارسات االحتكارية ىسوق السكر ما بين دعاو

ثههةألص ههسألسابهه ةألإشههت األسابهه األخألسا ألههة ألن اههلألاههيألساهاألهه يألألنألشههت ألسااهه س يألساا ههة أل اهه أل
  ساتال بألاأبن ةألبانلألالألألا يألااا س يألساا ة ألسالبتهص ءأل صت .أل،ا اب سق

هلألتةجخألهذهألسازالألإا ألا ألألشت هألساب قألأل؛اتذهألسازالأل ت  ثةاألساتب ؤالاألساتفبألةسا تن  األ
ساشهة  األسااصتجهلألاابه ةألأ ألساابهت ة  ألاه ألألإنه  صتألجهلألااا ةبه األسنت  ةألهلألت ه مألاته ألألمايألسنت  ة،ألأ

اهههيألسا ههه ةت،ألأمألتةجهههخألإاههه أل  ةألابهههتهااألسافهههةسأل أ هههن بألساا ههه اخ،ألأمألألا هههيألتفبهههألةألههههذهألسازاهههلأل
 .أل سن  ألألبألاجتانلألأ ألا ات ألفاأل قا ألاانضألهذهألسابا 

إاهه أل قهه أل فههخألهههذسألسا اههخألسا هه هاأليأل اهه ألجتهه زألنا ألههلألسااص فبههلأل اصههخألسااا ةبهه األسالنت  ةألههلأل
ذسأل  صهههاألتةجهههخألإاههه ألساااههه  ة ألا  ةسبهههلألبههه قألسابههه ةألسااناهههاألااتأ ههه ألاهههيألسابههها بأل ةسءألههههذهألسازاهههل،أل س 

ألسمألال.أل، جةات ألاا ةب األسنت  ةأللألصسأل األت ألق ص يألنا أللألسااص فبل

ألبهههت ألخألألجأل نألههه ألاابهههانلألفهههاألسابههه قصهههت ألالنت ههه ةألهههه أل جههه  ألا ألساتنةألهههلألسانااهههاألاذسأل ههه يألإ:ألأوًلا
اهه ألصههخألرألههةهألاههيألسااص فبههأليألاههيألساهه   لألإااهه أل اهه ألألا ههيأل،أل ألفههاألبههنةه ساههتن مألفههاألساانههة ضألاصتهه ألأ

فهاألهههذسأل ألسنت ه ةألصه ألالألأل جهه،ألفهنيألسا ةسبهلألساتههاألقه مألاته ألساجتهه زألابه قألسابه ةألساا ههة ألتجهزمألأسابه ق
 ت ه مألأل،ق هبألسابه ةأل سااصجهةأل:هاه أل،اهيألا ه ةأليألةهألبهأليألفهاألا هةألصت تألساب ةنألثألألتمألإأل؛ساب ق

أل(7بهههاخأل أل هههيألفاهههاًلألأل،صتههه تألسابههه ةألاهههيألسا  هههبشهههة لألسابههه ةأل سا هههص   األسات  ااألهههلألانصتههه تأل  اهههلألإ
،ألقتاألههلسا  ألساص ا ةألههل،أل ألسافألهه م،أل ألقةقهه س،ألألاهه شههة لألساهه ات ،أل أ:ألا هههأل،شههة  األتصتهه تألسابهه ةألاههيألسااصجههة

ألاثالألسا   عألسا  س.ساات يألتشة تاألساصأللأل ساا ةأللألسااتن  ألأل يألفااًلألأل،شة  األت انلألاا  الألا ه

%أل77ابه ألألاأل فا أل ه ألأل،4102/4102أل  مااأل يأل يألأل4.2ألااب ةألصت تألساانااست ق ألااغأل
 هيألاهلألأأل711سانهةض،أل ساتهاألتاثهلألصنه ألألفجه  ألتمألب ألاألصا أل،ألاف  ألايألسنتأل ج األسالبتتالكألساانا

أل.اسالبتتالكألسااناإجا ااألأل%ألاي42اثلأل،أل ساذ ألألسالبتألةس ألايألسا  ةت اللألألاي

ا اانص ألسانااهاألا ااهلألألصتف ءألسنت  ةألساب ةساصتألجلألسا ا ألساتاألت  ااألإاألت ألسا ةسبلألهاألسألإذي
أل،ا  ه عألسا ه ست انهلألاألشهة  األمأجألاابهانلألبه سءألشهة  األت انهلألاا  اهلألصهت أل ثةألاهيألا ألسنت  ة،أل  ج  ألأ

أل. االبتألةسا بألسافتحألأل يألفااًلأل



أ ألساابت ة  ألألن  ألساشة  األسااصتجلألااب ةسصت لألساجت زألإا ألفنسألا ألإذسأل  صاألهص كألإ:ألثانًيا
؛ألنألهثألتنةألفه ألا ه ص يألنا ألهلألسااص فبهل ألابهأل ةألا ابه قأل اه ألصنه ألاه ألجه ءألا ألتتاتخألا اخألاتهألايألأ

صتههه تأل:ألتجههه  زألإساصنههه ألساتههه ااشهههة  ألاجتانهههلأل اههه أل(أل2 أللاهههيأل هههاللألتههه سفةألثالثهههألألتن هههقألههههذسألسا اهههخ
 ههه ة أل اههه ألتن ألههه ألسا األهههلأليألت ههه يألاتهههذهألساشهههة لألاافة هههه ألساأ ألأل،ا%ألاهههيألسالبهههتتالكألسااناههه42ساشهههة لأل

يألتاصهخألأألهلألشهة لألا ابه قألأبهت ألخألتسا قهاألذسته ألالألألا،أل فها ابه قألسااناهاأل ألبنةألساب ةساانة الألأ
أل. ألساابأل ة سااتألاصلألأهذسألساتأثألةألااشة لأل

شههة لألسابهه ةأل سا ههص   األسات  ااألههلأل اهه ألألذسبههتن ألساةقهه مألساات نههلألتن هه ألسأيألساههةرمألاههيأل اهه أل أل
ص ألالألألا يألسا  لألاتألاصلألهذهألساشة لألااب ة،ألإالألأألاايألسالبتتالكألسااناأل%42ألساهصبالألص ألبألألف قأل

ألفاألتن أل ألأبن ةألساب ةألايألجتهلأل ت زألنه ألاهيألجتهلألأ هة ،ألفاهاًلألن  الأل بأل ةتت ألفاألظلألت  لألسا
ألاهههيألسااا ةبههه األسالنت  ةألهههلألسااص ههه سأل األتههه ألا ا ههه ص يأل اههه ألصنههه  ألأل  أل ههه مألقألههه مألههههذهألساشهههة لألاهههأأل هههي

أل.ن ة  أل

ايألساتبه ؤلأل هيألالألا  َّأل  يأل:أل فاألظلألرأل بألسااا ةب األسالنت  ةأللألايألساشة لألسااتألاصل،ألاثالثًا
اابت ة أليأل يألإشا عألاألست ا ألإا ألة،أل هلألج ءألهذسألسالةتف عألسةتف عألأبن ةألساب ساابه الأل يألألبا بسا

 قه ألسصتتهاأل ةسبهلألساجته زألإاه ألأيألسةتفه عألأبهن ةألأل ا ألساصن ألساذ ألأثألهةألأمألال.ألألن جلألساب قألسااناا،
سالبهتألةس ،ألفههاألألت افهلسةتفه عألأل:هاته أجه ءألاهيألأل؛سابه ةأل هاللألسابه األخألسا ألهة ألألةجهخألانه  ألاهيألسان ساههل

قألاهههلألبهههنةألسا هههةلألا ابههه قألألفههه عاهههيألجتهههل،أل سةتساةبهههاأللألألا ابهههن ةظهههلأل ههه مألتههه سفةألساص ههه ألساجصاهههاأل
قأل مألسااصكألسااة ز ألاتن أللألشة  ألساتبهتألالا/سال تا  ساألسااص ألهلألأل يأل،ألفااًلألايألجتلألأ ة ألساا سزألل

ا ألتبجا ألهذسألإا ألج صبأل،ألأيألأل فخألقألالألسااشتةأل األ فنلأل سن   األ ألااابت ة ألي؛أل ايألثمألفنيألسات جةأل
%ألزألهه   أل ههيألبههنةألسابهه ةألفههاأل21ألإاهه %أل24أبههن ةألسابهه ةألسان ااألههلألاههيألسةتف  هه األتةس نههاألاهه ألاههأليأل

ألسان مألساب اق.

 ألسااصجهة(ألأبه ةألسا به سءألاهيألق هبألسااناهاألألصت تألسابه ةأالألإا ألذاكألقأل مألسان  الألاشةسءألإ
ات ه مألألا تألسااناه%ألاهيألستصته88اهيأل ساتهاألتبهتن ذأل اه ألاه ألأل هةبأل،أل  فلألايألساشة  األسات انلألاا  ال

اهه أل  فههلألإأل ااألساتاهه أليأل ساجانألهه األسالبههتتال أللأل رألةههه ألاههيألساابههتفأل أليأل  هه اًلألهههاألات زألنتهه أل اهه ألا َّهه
،ألاههخأل هه لألشهها لألسات زألههخأل تن هه ه ألألاههةألساههذ ألبههاحألساأل ههه اص فههذألسات زألههخأل اهه ألابههت  ألساجات ةألههل،أل

ألأل-ساتاه ألصاألسابه ةألبهنةأل سآل هةألسانهة،ألسابه ةألبهنةألأنه ها -ا ابه قألااب ةألبنةأليأل ج  فاالأل يأل
،ألأاصه ءألساا ه زيألسا به  ءألاهيألانهضلألا ه عأل ابهتهلألاهيألق ألاه مألاهن لألساصفه  أل ا هلأل اهأفتحألساا بألا



ن  الألسالبتف   ألايألهذسألسا اخألات زأليألساب ةأل األن ألاأبهن ةألااأل،رألةهم أل…أل،أل ساا  األيألا   ااألساص ل أل
أل.سابن ةألساان   ألااب ةألساتا ألصاألتف ق

ا ألج صبألهذهألسان سالأل أل هيألتن ه أل ااألهلألسات زألهخ،ألساابه الأل يألسةتف عألأبهن ةألسالبهتألةس ألفاهاًلأل س 
أثهههههةألسات قهههههخألاههههه  ألصته اههههه أل هههههيألالألألجهههههبألأيأل سبهههههتهاللألسا ههههه انأليألا جههههه  ألبهههههنةأليألا ابههههه ق؛ألفنصههههه أل

ساابتتا أليألفاألظلألا جلألساتا مألساب ه  ،ألسااةألساهذ أل فهخألسا ثألهةألاهيألساابهتتا أليألفهاألسااهه ال ألفهاأل
سافجهه  ألاههأليألسااتهه وألا ابهه قألستبهه عأل ألإاهه أل اهه ألشههةسؤهأل ت زألصهه ؛ألااهه ألأ َّألأل سات  اههبألسا اههبأل اهه ألسابهه ة،

أل.اش الألص سألساب ةألساانااأل سا ابألسااناا؛ألاتتزسأل 

أل، جههه ءاأل ةسبهههلألجتههه زألنا ألهههلألسااص فبهههلألاتؤ ههه ألأهاألهههلألساههه   لألفهههاألتف  هههأللألسابههه سقألساا تافهههل
 ساانهههثأل هههيألسابههها بألسااتنههه   أل ةسءألظههه هة ألسةتف  ههه األسابهههن ةألساتهههاألا تهههاألتنههه صاألاصتههه أل ثألهههةألاهههيأل

اه  يأل ةسبهلأل تناألهلألاهأيألساتنجلألفاألإ  سةألساصت هجأل ساجزمألألمفاألسا قاألسان اا،أل اة ة أل  ألساب سق
اا ةبه األسابهأل   ألسالنت ه ةألأ ألنته ألألسابابألساةهألباألأ ألسا نأل أل ةسءألهذهألسالةتف   األفاألسابهن ةألهه 

 .ق ص يألنا أللألسااص فبل ألسالنت  ةأللأل ا ألساصن ألساذ ألج ءألا


