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 الظرفية العالمية 

لى إ الدوليةأدت التغيرات في هياكل أسواق النفط العالمية وأنماط االستهالك واإلنتاج والتجارة 

   .تحول هيكلي في المشهد العالمي للطاقة

االستهالك  فقد تجاوز ،ولعل من أبرز نتائج هذه التغيرات، النمو الواسع في االستهالك العالمي للنفط
مليون برميل يوميا  93,5مليون برميل يوميا )ويرتقب أن يصل االستهالك إلى  90 العالمي للنفط

 .مليار برميل 200 1968و 1859 الفترة بين فيللنفط االستهالك العالمي  وبلغ، (2015عام 
 

ا )أمريك اقتصاديا أخذ استهالك النفط في دول الشمال، النامية ،ومنذ ما يقرب عقدين من الزمن

والتي كان لها حصة األسد في  ،(من سكان العالم%15ال تمثل سوى  وأوروبا والتيالشمالية 

 ول الجنوبدشهد استهالك ، فيما أزمة النفط في الثمانينياتاستهالك النفط عالمياً في التباطؤ منذ 

  (.من سكان العالم %85 ساكنتها )والتي تمثل ارتفاعا ملحوظا

 :هذا الوضع هو نتيجة لعدة عوامل

 ؛سريعالديموغرافي النمو ال   

  ؛االقتصاد العالمياالنتعاش الكبير في 

  ؛جديدةظهور دول الصناعية 

 ؛قطاع النقلفي توسع ال 

  لنفطل بدائل مقارنةاالفتقار إلى. 

له  كنيفي التوزيع الجغرافي للبلدان المنتجة لم  خر تحوالأما إنتاج النفط في العالم، فقد شهد هو اآل

أثرت أمريكا ، استالعالمية الثانيةقبل اندالع الحرب فلصناعة النفطية، ل الطويل تاريخالعبر  مثيل

 كإنتاج لدول الشرق األوسط. % 6من اإلنتاج العالمي، مقابل  % 60الشمالية بنصيب 

دول الشرق األوسط "الريادة" في سوق النفط العالمي، بما يقارب ثلث اإلنتاج العالمي  لتححاليا، ت

 ، متبوعة بروسيا، الوالياتهذا اإلنتاج تستحوذ المملكة العربية السعودية على نصفو للنفط،

المتحدة، الصين، إيران، العراق، الكويت، المكسيك، فنزويال، كندا، نيجيريا، النرويج، اإلمارات 

 ليبيا.ثم العربية المتحدة، الجزائر 

 حصةبأمريكا الشمالية متبوعة بمن اإلنتاج العالمي للنفط،  %32 ب منطقة الشرق األوسط ستأثروت

أمريكا الوسطى وأمريكا  ،%10جنوب شرق آسيا وأستراليا بحصة ، %12أفريقيا بحصة ، 16%
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وتوفر البلدان األعضاء  .% 19ب  (دون احتساب حصة روسيا)وأوروبا ، %12 الجنوبية بحصة

من  %40أكثر من  ،1960في منظمة البلدان المصدرة للبترول )األوبك(، والتي تأسست في عام 

 .لنفطلالعالمي نتاج اإل

 

 

إلى حالة من عدم التوازن بين العرض  أفضت االضطرابات في أسواق النفط العالمية،حاليا، 

مليون  12الذي تجاوز ، األميركي الصخري النفط إنتاج إلى زيادةويرجع ذلك أساسا والطلب، 

 .2010ماليين برميل يوميا قبل عام  7 جاوزبرميل في اليوم، في حين لم يكن يت

مستوى  على ، حافظت بلدان أعضاء األوبكالسوق باإلمدادات النفطية فيه فيضتفي الوقت الذي و

بل ، لعالميةا لحفاظ على حصتها في السوقا التي تود قيادة المملكة العربية السعودية،تحت  إنتاجها

إلنتاج الليبي اانخفاض  وقد عوض .زادت المنظمة في اإلنتاج، مما خلق فائضاً في العرض النفطي

مليون  4,3اإلنتاج العراقي  بلغ حيثزيادة إنتاج أعضاء آخرين في المنظمة، وخاصة العراق، 

 .في اليومبرميل  130.000ا هأي بزيادة قدربرميل يوميا 

فع إنتاجها ر، بعد رفع العقوبات االقتصادية الدولية، إلى عودة إيران إلى السوق العالميةكما ستؤدي 

 .يومفي البرميل  600.000قدرها زيادة ، أي بيومفي المليون برميل  3,6بما يقارب 

عالم ي الفنمو االقتصاد بسبب ضعف  يهالطلب العالمي علالنفط، تراجع إنتاج  مقابل ارتفاع وفي

ي ناتج محل نموق يحقتاإلنتاج الصناعي،  ؤتباطالصين على وجه الخصوص )في بشكل عام و

كما  ،(فقط %6.9 من هذه السنة الثالث، حيث بلغ في الفصل 2009 سنةسوأ منذ األيعد  إجمالي

 على مدىاقتصادي على نمو  هاظحفافرغم بالغ األهمية،  االناشئة أمر بلدانال نموتباطؤ شكل 

لم يستطع  ة،ضغوط تصاعدية على أسعار المواد الخام ، وممارسةالماضيةة سن الخمسة عشر

أمريكا الشمالية
16%

أمريكا االتينية
12%

أفريقيا
12%

أوروبا
19%

الشرق األوسط
32%

الشرق األقصى 
9%
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 اديةاقتص تواجه تحدياتروسيا و ،الركودمن حالة  يعرف البرازيلاقتصاد فاقتصادها الصمود، 

 .وسعأنطاق  فيآفاق الطلب العالمي على النفط مراجعة يحتم هذا الوضع  تاليبال، وكذلكهامة 

دت أ، بتغيرات هيكلية لحقت كل من العرض والطلب العالميين على النفط، و2015تميزت سنة 

 للبرميل. دوالرا 50من  دون، وال يزال سعر النفط %60انخفاض األسعار بما يقارب إلى 

 

فقد  ،2015في الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر  وضح الرسم البياني التالي تذبذب أسعار النفط،ي
دوالرا  66متوسط سعر البرميل خالل شهر أبريل وبلغ ، نهاية أبريلفي  % 26بنسبة  تنخفضا

دفع إلى االعتقاد بإمكانية العودة لسعر برميل مرتفع، وفي منتصف ماي ومنتصف مما للبرميل، 
يونيو تبيَّن أن سعر برميل البترول سيبقى في حدود دنيا، وذلك في ظل بنية أسعار متصلة بقواعد 

دوالرا  48,37بذلك  لغاابته، خالل شهر شتنبر، االعرض والطلب. وسجل سعر النفط أدنى مستوي
 للبرميل.دوالر  49,56حدود  ليصل إلىفي شهر أكتوبر  قليال االرتفاع عاودوللبرميل، 

 شهر يوبك فاألنتاج إض اانخفبنتعاش وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة رويترز، ويفسر هذا اال
 مليون 31,64بر إلى شهر شتنبرميل يوميا في  مليون 31,76 من نتاجاإلحيث انخفض أكتوبر، 
ي فاحتياطيات الصخر الزيتي  ،حسب مديرية الطاقة األميركية، ، كما انخفضتفي اليومبرميل 

 .الواليات المتحدة األمريكية

49,56
48,37

54,15 
52,21 

63,59 65,56 66,78 

55,11 

62,58 

52,99 

أكتوبر شتنبر غشت يوليوز يونيو  ماي أبريل مارس  فبراير يناير

2015أكتوبر-تطور متوسط سعر البرميل بالدوالر يناير
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فائض ضل بف يتغير أساساالوضع لم  ، وذلك ألنبعد توازنهالنفط سوق  لم يسترجع، إلى حدود اآلن
 التي تضخ في المنظومة االقتصادية.مهمة ال يةنفطال مداداتاإل

 غاز البترول المسال: 
 

نظرا لتعدد األسواق اإلقليمية لغاز البترول المسال، ال يمكن تحديد سعر مرجعي للغاز كما هو 

الحال عليه بالنسبة للنفط، على أن السعر العالمي للغاز البترول المسال ينحو نفس منحى سعر 

 البرنت.

ي تعد المحدد والت)وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في األسواق العالمية ارتفاعاً أو انخفاضاً 

، إضافة إلى تأثرها بارتفاع وانخفاض قيمة الدوالر أمام العمالت (الرئيسي ألسعار هذه المواد

 ت االقتصادية.الجيوسياسية والكوارث الطبيعية واألزماالعوامل الرئيسة، وأسباب أخرى منها 

 

 
 

 وعليه، فقد سجلت معدالت األسعار العالمية المعتمدة على مستوى بنية األسعار لمادة غاز البوتان

انخفاضات مهمة، حيث بلغت أعلى مستوى لها خالل شهر يناير  2015خالل العشرة أشهر لسنة 

دوالر  337,46 دوالر للطن، وأدنى مستوى لها خالل شهر شتنبر بما قدره 559,87بما قدره 

 .%40للطن، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 

 

ويبين الجدول التالي الفرق بين أسعار البيع المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية مقارنة بأسعار 
 غاز البترول المسال في سوق روتردام:

559,87

375,52

507,22
539,90

390,97

462,50

342,27
372,48

337,46

408,55

أكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيو مايأبريلمارس فبرايريناير
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تمد تطور معدالت األسعار العالمية لمادة الغاز بوتان ومتوسط سعر الدوالر المع
2015أكتوبر -على مستوى بنية األسعار الداخلية يناير
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دوالر للطن خالل شهر أكتوبر  408,55وصل سعر الغاز بوتان حسب تركيبة األسعار إلى 

، أي بمعدل انخفاض قدره 2014دوالر للطن في نفس الفترة من سنة  745,32، مقابل 2015

 .2015مع شهر شتنبر مقارنة  %21، وانخفض بنسبة 45%

 

 السكر: الخصائص الرئيسية للسوق العالمية السكر:

 
، %2مليون طن سنويا، ويحقق نموا سنويا يقدر بحوالي  183يبلغ االستهالك العالمي من السكر 

العالمي، وارتفاع الدخل الفردي في البلدان النامية، إضافة إلى تغير العادات  ديموغرافيبفعل النمو ال

 مليون طن. 30الغذائية. على مدى العقد الماضي، ازداد االستهالك العالمي للسكر ب 

 

تعد آسيا، باعتبار عدد سكانها، وعلى الرغم من انخفاض االستهالك الفردي، أكبر مستهلك للسكر 

من االستهالك العالمي، وينقسم الباقي بين أوروبا، أمريكا الجنوبية،  %46ثل في العالم، حيث تم

أمريكا الشمالية وأفريقيا. وتعد الهند أول مستهلك للسكر، متبوعة باالتحاد األوروبي، الصين، 

 البرازيل والواليات المتحدة.

 

 182بلغ إنتاج السكر العالمي حيث لسكر ينمو أيضا، لالعالمي  فإن العرضمواجهة هذا الطلب، لو

 من الصادرات %50تسيطر على حيث ، من حيث إنتاجه تحتل البرازيل مكانا بارزاومليون طن، 

أستراليا،  ،تايالندمن الصادرات العالمية ك %25البلدان المصدرة الرئيسية األخرى وتمثل ، العالمية

 غواتيماال والمكسيك.

 

  السعر بالدوالر للطن

  ةالكويتيمؤسسة البترول  سوق روتردام نسبة الفارق بالدوالر للطن

 2015شتنبر  337,46 345 7,54-

 2015أكتوبر  408,55 365 43,55+
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االتحاد األوروبي وتايلند، ، الهند، البرازيل دول في 2014/2015 موسمبسبب المحاصيل الهامة لل

 انخفاض األسعار. لم يؤد إلى إنتاج السكر العالميفإن 

 

 انتهاء نظام الحصص في أوروبا:

 

يقة، تغيرات عم، إال أنها ستشهد عما قريب صناعة السكر العالمية الذي تعرفه على الرغم من النمو

انقضاء ، بعد ةثورة حقيقيل ونيوروباألالسكر  تجيمن، حيث يستعد األوروبيةالسوق ب والمتعلقة أساسا

 .العمل بنظام الحصص مدة

 

إنتاج السكر في االتحاد األوروبي وذلك  تحديد، تقرر عمل بنظام الحصصفبعد خمسين عاما من ال

سوق  يصبحسبحيث ، القواعد المعتمدةمسار  هذا القرارسيغير ، و2017شتنبر  30من  ابتداء

سكر ال داخل سوق مستوى اإلنتاج من رفعمن شأنه كذلك أن ي، واقلبوتأكثر انفتاحا السكر األوربي 

الطلب  من المتوقع أن ينموو الناشئة،الدول قبل من  ا متزايداطلبو ،التي تشهد نموا متواصال العالمية

وبالتالي سيواجه  .مليون طن مستوردة 10، منها 2023 سنةمليون طن بحلول  33بما يقارب 

 الدولية.المنافسة كذا و األسعار العالميةمزيد من تقلبات ال ونالمنتج

 

 اوبيأوروالثاني  "تيريوس"، المنتج الخامس دوليا للسكرمجموعة  اختارتمواجهة هذه التحديات، لو

مشاريع )ي البرازيل وذلك باالستثمار ف منتوجاتهاتنويع ب ،(مليار يورو )برأسمال يقدر بخمسة

 تفتحسالصناعات الزراعية اآلسيوية، متصدر ، "يلمار"ومع  وبالشراكة .(لنشا، واإليثانولخاصة با

 .الصين كانتون في مدينة نهاية السنة، أول معمل النشا بالقرب من بحلول" "تيريوسشركة 

 



 تقرير حول أنشطة صندوق المقاصة

 

 

 

2015صندوق المقاصة                                                                                                                                           7 

 

 

 
 

منذ  هال ارتفاعثالث عرف منحى أسعار السكر تذبذبا في األسعار، وفي نهاية شهر أكتوبر، شهدت 

، ويرجع الفاعلين ذلك إلى محدودية إنتاج البرازيل بسب ظروف الطقس 2015 نهاية شهر مارس

غير المواتية التي أعاقت عمليات الحصاد، في الوقت الذي ينمو فيه استهالك مادة السكر في العالم 

 بشكل كبير. 

 

السكر التفاعل مع مؤشرات األسعار أن عدم قدرة سوق  (منظمة السكر الدولية) ISOويعتقد خبراء 

المنخفضة، يمكن أن يعزى في جزء كبير منه إلى القوانين الحكومية في عدد من البلدان المنتجة 

 والمستهلكة.

 

من سوق السكر العالمية، وتعتبر "القائد" في تحديد األسعار. وإضافة  %50تهيمن البرازيل على 

ذها على سوق السكر العالمية عن طريق سعر الصرف، اإلنتاج، تمارس البرازيل نفو لفةإلى تك

حيث تأثرت ديناميكية األسعار، خاصة في األشهر األخيرة، من ضعف اللاير البرازيلي مقابل 

 الدوالر.

واعتبارا لكل هذه األسباب، انخفض المتوسط الشهري لسعر السكر الخام في األسواق العالمية خالل 
، وعرف ارتفاعا قدر ب 2014نة مع نفس الفترة من سنة مقار %8بنسبة  2015شهر أكتوبر 

 الشهر الماضي.مع مقارنة  6%

 

 

383,40 

371,80 

355,40 

376,70 

349,10 

370,30 

349,40 

341,40 

370,00 

391,40 

أكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيو مايأبريلمارس فبرايريناير

2015أكتوبر-تطورمتوسط سعر السكر يناير 
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 :الظرفية الوطنية

ببم، وعلى  50 لغازوالبرفع الدعم عن مادة اقطاع النفط الوطني تميز  نب الوضع الدولي،اإلى ج

 حاليا أيا من المواد النفطية.ال تدعم الدولة  فإنهذا األساس 

الدعم عن المواد البترولية، فإنه من المقرر تحرير هذا القطاع نهائيا  رفعوتجدر اإلشارة، أنه بعد 

 ، وذلك وفقا لالتفاقية المبرمة بين الحكومة والشركات النفطية.2015بداية شهر دجنبر 

 صندوق المقاصة دعمه لمادتي الغاز بوتان والسكر فقط. حاليا ويواصل

إلصالح ل مما فتح آفاقا ،انخفضت نفقات الميزانيةإلى أكثر من النصف،  أسعار النفط هبوط ومع

 أي علم أن، مع اليالتجار الميزان بالتأكيد على اإيجابي اتأثير ذا الوضعسيكون لهكما في المغرب، 

 .حجامتأثير األ بدليرجع أساسا إلى تأثير األسعار تكاليف الطاقة في ارتفاع 

ة، يلطاقحتياجاته امن ا %95ستورد ي المغربوبما أن لنفط، لالعالمية المستوردة  انبلدوعلى غرار ال

 دة منخالل الفترة الممتانخفضت قيمة واردات الطاقة انخفاض األسعار، وبناء عليه من فقد استفاد 

، حيث بلغت قيمة 2014 سنةمقارنة مع نفس الفترة من  %32,2بنسبة  2015شتنبر يناير إلى 

أرقام ) .2014مليار درهم لنفس الفترة من سنة  75مليار درهم مقابل  51ا يناهز الواردات م

عرفت تحسنا حيث بلغت  احتياطيات العمالت األجنبية وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب الصرف(.

 .على أساس سنوي%22,5بزيادة قدرها  أي ،2015 شتنبر 30غاية  درهم إلى مليار 214

 .درهم في سنة واحدة مليون 24.183بقيمة  انخفاضااقة والوقود واردات منتجات الطوقد عرفت 

 تحتل منتجات الطاقة حالياأصبحت فقد حتل المرتبة األولى من المنتجات المستوردة، كانت ت افيمو

والمعدات الصناعية  ك، مثل الكيماويات، واألمونياالنصف جاهزةمنتجات الالمركز الثالث بعد 

 .المتعلقة بالطيران والسيارات

ماليير درهم خالل هذه  10اعتبارا لما تم ذكره، فمن المرتقب أن تنخفض تكاليف المقاصة بنسبة 

 السنة.
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 المغرب:في السكر  سلسلة إنتاج

غذائية الصناعة ال مجاالتيحتل قطاع السكر مكانة استراتيجية في الفالحة المغربية ويعتبر من 

األكثر أهمية بالنسبة للمغرب، ولمواجهة للمنافسة الدولية والرهانات المرتبطة باألمن الغذائي، بذل 

المغرب جهودا كبيرة لضمان االكتفاء الذاتي لمادة السكر األبيض عن طريق زيادة الطاقة اإلنتاجية 

مليار درهم كحجم  5,5أكثر من مليون طن سنويا، وخصص  1,65 لتصل إلى اإلجمالية للتكرير

لالستثمار لرفع مستوى اإلنتاج وتحديث مرافق اإلنتاج، والرفع من القدرة على معالجة مادة السكر 

 .ماليين طن سنويا 5الخام إلى 

 إلى 2006في عام  السكر/ هكتار طن من 7 من في الهكتار الواحد السكر مردودية تارتفع كما
قد  بعض المناطق معدل، مع العلم أن 2015خالل سنة  المتوسطفي  سكر/ هكتار ألف طن 10

 باإلضافة إلى ن دخل المزارعين.يتحس وقد ساعد ذلك على ن من السكر/ هكتار،ط 11 يتجاوز
 سنةفي  طن 510.00 إلى 2006 سنةفي  طن 439.500 من اإلنتاج المحلي للسكر ارتفاع
تدخل في التي  جميع الخطوات ةنمكن تطوير وقد مكن، أيضا. %30بزيادة قدرها  أي ،2015
 .السنوات األخيرة تحسين وتطوير القطاع خالل من عملية اإلنتاج تركيبة
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 األداءات ومستحقات الدعم 

مليون درهم مقابل  12.636، ما قدره 2015أكتوبر  31بلغت أداءات صندوق المقاصة إلى غاية 

 .% 53، أي بنسبة انخفاض بلغت 2014الفترة من سنة مليون درهم لنفس  27.110

، تم تسديد جميع المتأخرات المتعلقة 2015وتجدر اإلشارة إلى أنه إلى حدود نهاية شهر مارس 

 بالمواد النفطية. 

مليون درهم، شكلت فيها قيمة الغاز  2.158أما فيما يتعلق بمستحقات الدعم، فقد بلغت حوالي 

 .مليون درهم 1.103 ما يقربمليون درهم، والسكر  1.055بوتان ما يناهز 

 ،%73، فقد حققت مستحقات الدعم انخفاضا كبيرا بنسبة 2014وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 

 مليون درهم. 7.980حيث كانت قد وصلت إلى 

غشت  ،يوليوزمليون درهم يشمل بصفة عامة مستحقات شهر  2.158وتجدر اإلشارة إلى أن مبلغ 

 غير مستحق(. شهر شتنبر) 2015 وشتنبر

 المواد المبلغ بمليون درهم               

  2014 2015 %نسبة التغيير ب

 الغاز بوتان 6.600 1.055 84-

 السكر  1.380 1.103 20-

 المجموع 7.980 2.158 73-

 

السكر
51%

الغاز بوتان
49%

توزيع متأخرات األداء
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 تحمالت صندوق المقاصة 

من  لىالثالثة فصول األو، خالل والسكر انتالبو غازمادتي ال دعممقاصة المتعلقة بالبلغت تحمالت 

 :موزعة كما يلي درهممليون  8.705ما يناهز ،2015سنة 

 مليون دهم. 5.982: الغاز بوتانتوزيع  

 مليون درهم 178نقل الغاز بوتان:  

 مليون درهم 346استيراد الغاز بوتان:  

 مليون درهم: 2.199السكر:  

 مليون درهم السكر المستهلك 2.320 

 مليون درهم السكر الخام المستورد 121- 

 

 .2015 غشت 31فترة يناير إلى ، فإن مبلغ الدعم يتعلق بالسكربخصوص مادة و

 

المواد ، فقد بلغت تحمالت دعم المقاصة بالنسبة لنفس 2014ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 

 مليون درهم. 13.658

 

األولى  أشهر تسعةاألرقام المحينة المتعلقة بملفات الدعم ل نوتجدر اإلشارة أن هذا التقرير يتضم

 .2015ر أكتوب 31، والتي توصل بها صندوق المقاصة إلى غاية 2015من سنة 

 

 

 

 

 



 الغازبوتان 

 

 



درهم،  مليون 5.982الغاز بوتان ما يعادل  استهالكدعم بلغ ، 2015 شتنبرإلى حدود متم شهر 

يقدر ب انخفاضا  مسجال بذلك ،2014 خالل نفس الفترة من سنةدرهم  مليون 11.106مقابل 

 .%46، وانخفاضا نسبيا يقدر ب درهم مليون 5.124

 

إلى كذا ، و%1,18بنسبة  ستهالكالرتفاع الطفيف الذي عرفه االل زدوجويرجع ذلك إلى التأثير الم

 .%47 الدعم األحادي بنسبةانخفاض أسعار 

 

 .%12,31بنسبة  نخفضا فقد، 2015 شتنبرو غشتشهري  غاز البوتان بينلدعم ال أما بالنسبة

الكميات المستهلكة  وإلى ارتفاع(، %13,62) سعاراأل نخفاضأساسا إلى اا االرتفاع رجع هذي

 (.%1,31)بنسبة 

 

 يخصص من الدعم %16 ، مقابلغاز البوتاناستهالك ال دعم من %84كلغ  12ويمثل دعم قنينة 

 .كلغ 3لقنينة 

 

 %2,5بارتفاع قدر ب مليون درهم  178فقد بلغ  غاز البوتان،التعويض على نقل  أما فيما يخص

 .%0,54، وهذا راجع باألساس إلى ارتفاع طفيف لالستهالك 2014مقارنة مع نفس الفترة من سنة 

مليون درهم لنفس الفترة من  346 ات من مادة الغاز بوتان ما يناهزردواال أخيرا، فقد بلغ دعمو

، مع العلم أن ملفات االستيراد 2014درهم لنفس الفترة من سنة مليون  265مقابل  2015سنة 

 غير كاملة.



 السكر 

 



تهالك كمية اسالمسجل في الرتفاع اوازي يالسكر ارتفاعا طفيفا  مادة قيمة الدعم الموجه إلىشهدت 

األربعة، السكر المقرط الصغير والكبير، القالب وحبيبات السكر، وذلك خالل الفترة  هالسكر بأنواع

 .%1قدر ب  2015 غشتالممتدة ما بين يناير و

 

مقابل ، 2015أشهر لسنة  ثمانيةمليون خالل ال 2.320بلغ دعم السكر المستهلك ما يناهز و

 .2014مليون درهم سنة  2.296

 

 . %16، فقد ارتفع بنسبة 2015أما بالنسبة لدعم السكر بين شهري يوليوز وغشت 

 

من القيمة اإلجمالية المستهلكة لمادة السكر سواء فيما  %56يمثل استهالك حبيبات السكر حصة 

 .2015أو سنة  2014يخص سنة 

 

 يراداتإلاية، حيث بلغت أما بالنسبة لدعم السكر الخام المستورد، فإنه تأثر بانخفاض األسعار الدول

مليون درهم في  182مليون درهم، مقابل  121عن استيراد السكر الخام في الفترة نفسها الناجمة 

 ، وذلك بعد الهبوط القياسي الذي عرفته أسعار السكر في األسواق الدولية العام الماضي.2014عام 

 

 


