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 مقدمة
 

 

أهم األوراش االقتصادية الوطنية دينامية كبيرة  عرف ورش إصالح نظام املقاصة الذي يعتبر من

 خالل الخمس سنوات األخيرة.

 

أثبت الدراسات والتحليالت محدودية هذا النظام ووجود عدة اختالالت تكمن أساسا في تفاقم قد ف

نفقات الدعم وعدم استقرار الغالف املالي املخصص لها وكذا خضوع هذا النظام لتقلبات األسعار 

 2015-2011للمواد املدعمة، حيث سجلت نفقات املقاصة خالل الفترة املمتدة من العاملية 

وما  2013برسم سنة  مليار درهم 56,6و 2012سنة  مليار درهم 52مستويات قياسية ناهزت 

 خالل هذه الفترة. مليار درهم 200مجموعه 

 

وإلى غاية سنة  2013مة منذ ووعيا منها بالعواقب املالية واالقتصادية لهذه النفقات، باشرت الحكو 

أساسا إلى تحقيق العدالة االجتماعية من خالل  فبإصالحات هيكلية لنظام املقاصة تهد 2016

توجيه الدعم إلى الفئات الهشة واملستحقة، وكذا إلى توجيه املوارد املالية العمومية إلى دعم 

ملستوى املعيش ي للمواطن اين والبرامج االجتماعية الكفيلة بخلق فرص الشغل وتحس اتاالستثمار 

 بشكل دائم.

 

وقد مكنت هذه التدابير املتخذة خالل هذه الفترة من الخروج من وضعية كانت فيها األسعار 

إلى وضعية تعكس فيها أكثر  ،حين حصة الدعم معرضة لجميع التقلبات الدوليةي الداخلية ثابتة ف

 ،عنه تحكم أنجع في نفقات الدعم مع تقليصهامما أسفر  ،األسعار املطبقة حقيقة السوق العاملية

، وإنهاء العمل بالسياسة 2015وتصفية تدريجية ملتأخرات املقاصة التي أصبحت منعدمة بداية 

االستهالكية وفسح املجال لرؤية اقتصادية شمولية ترمي إلى التنمية املستدامة للقطاعات 

 االقتصادية وتعزيز البرامج االجتماعية.
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 الظرفية العاملية وتطور األسعار  :األولالفصل 
 

 النفط الخام  .1
 

املحللين كانت معظم التوقعات ترجح انتعاش أسعار النفط، ووصل األمر ببعض  2018قبل بداية سنة 

تدعم هذه النظرة اإليجابية، إذ  2017في نهاية دوالر للبرميل، وكانت األسعار  100توقع وصول األسعار إلى 

 .سنةال أواخردوالًرا في  65سعر برميل النفط  سجل

مر بثالث مراحل، األولى انتهت في أواخر شهر أبريل عندما المس  2018سنة خالل  النفط أن سعر غير

 60النفط فوق سعر  ، وخالل هذه املرحلة كانللبرميل دوالًرا 70مستوى  2015 سنة السعر ألول مرة منذ

نحو سبعة أشهر،  دجنبر أيشهر ، املرحلة الثانية بدأت مع انتهاء األولى واستمرت حتى مطلع للبرميل دوالًرا

 .2014 سنة حقق فيها النفط مكاسب كبيرة ووصل إلى مستويات لم يحققها منذ

النفط في  سعر انت ضخمة وفقدلكن في املرحلة الثالثة وبالرغم من أنها كانت مدة قصيرة إال أن الخسائر ك

من السعر الذي  %17مدة قصيرة كل مكاسبه في نحو عام ونصف تقريًبا، وأنهى العام على سعر أقل بنحو 

% 29عر النفط نحو س فقد متوسطبدأ العام به، لكن اتجاه منحنى األسعار عموًما يشير إلى هبوط حاد، إذ 

متوسط عند مستوى  2018شهر دجنبر ، إذ أنهى خام برنت ةاألخيرة من السن ثالثة أشهرالمن قيمته خالل 

 سنة دوالًرا عن املستويات التي أنهى النفط عندها 7هذا السعر أقل بحوالي يعتبر دوالًرا للبرميل، و  57سعر 

 .للبرميل دوالًرا 64، والبالغة 2017

 .2018و 2017الرسم البياني التالي يبين تطورات متوسط سعر النفط الخام ما بين سنة 

دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر غشت يوليوز يونيو  مايأبريل مارس  فبراير يناير 

2017 555552545147495155586364

2018 696566727775747379806557
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 البوتان غاز .2

 

يعرف تطور سعري غاز البوتان والنفط الخام على مستوى السوق الدولية عند مقارنة املستويات السنوية 

دوالر  500قرب  عدة تذبذبات لكنها بقيت 2018سنة ر الغاز بوتان اسعأ شهدتتقارب وارتباط قوي. فقد 

، هذا دوالرا للطن 600ة فوق ، حيث سجلت بعدها ارتفاعات متتالي2018للطن، إلى حدود شهر شتنبر 

 والر للطن.د 383ما يناهز جل شهر دجنبر وسنى متوسط له االرتفاع لم يدم طويال حيث انخفض إلى أد

 

خالل دوالر للطن  468مقابل متوسط  2018برسم سنة الر للطن دو  519 طوسجل سعر غاز البوتان متوس

 . %11 نسبةببارتفاع أي  ،2017 سنة

 

 :2018-2017رات متوسط سعر الغاز بوتان خالل فترة تطو ني التالي الرسم البيايوضح 

 

 

 

 

 

 

 

دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر غشت يوليوز يونيو  مايأبريل مارس  فبراير يناير 

2018 546463484493538532545566638609433383

2017 520545457405365333372476511520552560
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 السكر .3

 

 عرففقد  .العديد من املتغيرات 2018 سنةشهدت السوق العاملية للسكر الخام خالل وفي نفس السياق، 

 مستوى  لىإ متوسط سعر السكر الخامحيث انخفض  ،األسعارفي العام تغيرات بسيطة  من الربع األول 

هذا  ويرجع ،شهر يناير والر للطند 323 بعد تسجيله متوسط سعر ناهز دوالر للطن نهاية شهر مارس 309

 .مع نهاية نظام الحصص ي خصوصاإلى زيادة اإلنتاج من السكر لالتحاد األوروب أساسا االنخفاض
 

بفضل وفرة العرض على ، 2018واصلت األسعار الدولية للسكر انخفاضاتها في الربع الثاني والثالث من عام 

لسكر للبلدان املصدرة كالهند، تايالند واالتحاد األوروبي، حيث الطلب نتيجة ارتفاع اإلنتاج العاملي ملادة ا

دوالر للطن شهر شتنبر مقارنة مع بداية السنة، ليسجل أدنى مستوى له منذ  51تراجع السعر بما يناهز 

 دوالر للطن. 258تسع سنوات، أي 

 ملا سبق من وضعا  2018من عام  األخيرالربع  وشهد
ً
السكر سعار أارتفعت  حيث ،لألسعار انخفاضمخالفا

دوالر للطن، ويعزى هذا  300 لتستقر نهاية السنة في حدود، دوالر للطن 314 تسجلل أكتوبرشهر الخام 

اإليثانول من قصب  زيادة إنتاجاالرتفاع إلى الظروف املناخية السلبية واتجاه بعض املنتجين األساسيين إلى 

 السكر. 

 :2018و 2017تغيرات متوسط سعر السكر الخام لسنتي  يسلط الرسم البياني التالي الضوء على

 

  

دجنبر نونبر أكتوبر شتنبر غشت يوليوز يونيو  مايأبريل مارس  فبراير يناير 

2018 323309310286290295267251258314306299

2017 440448435404390342354350332340339340
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:ثانيالفصل ال  

إحصائيات المواد المدعمة   
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 واد املدعمة إحصائيات امل :ثانيالالفصل 

 

إحدى اآلليات العمومية املتخذة لحماية القدرة ، وكما سبقت اإلشارة إليه، يعتبر نظام املقاصة

األوراش الهامة التي تشتغل عليها  كما يشكل إصالحه أحد ،الشرائية للمواطنين في بالدنا

الحكومة. ويهدف هذا النظام منذ نشأته الى ضمان استقرار أسعار املواد االستهالكية األساسية 

باإلضافة الى املساهمة في تطوير العديد من  ،من أجل توفير الحماية للمستهلك النهائي

 القطاعات اإلنتاجية.

الغاز بوتان والسكر وكذا الدعم املوجه لألقاليم  وعليه، يواصل صندوق املقاصة دعم مادتي

 الصحراوية، وتشمل مهام صندوق املقاصة املحاور التالية:

 

 :دعم مادة الغاز البوتان 

 مستويين فقط هما:على  صندوق املقاصة دعمه ملادة الغاز بوتان يواصل

  على نفس  اإلى مراكز التعبئة حفاظمحطات التزويد : من الغاز بوتاننقل

 لتكلفة بين جميع هذه املراكز.ا

 حيث يتحمل صندوق املقاصة فارق السعر بين توزيع الغاز بوتان :

بما في ذلك تكاليف وهوامش السعر الحقيقي وسعر البيع للمواطنين، 

درهم للطن،  3333,33غاز البوتان محددة فيبيع وتظل أسعار  التوزيع.

دراهم بالنسبة  10كلغ، و 12درهما بالنسبة للقنينة من فئة  40أي 

كلغ، دون احتساب فارق النقل بين املناطق. ولم تعرف  3للقنينة من فئة 

  .1990 هذه األسعار أي تغيير منذ سنة

 

 :دعم السكر  

من أجل الحفاظ على أسعار بيع السكر في املستويات التي عرفتها سابقا مع تشجيع 

. ويخص دعم 1996من يوليوز  الخفض من تكاليف اإلنتاج، تم العمل بدعم جزافي ابتداء

 .السكر املنتج محليا وكذا السكر املستورد
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  درهم للطن )بدون  2.661الدعم الجزافي للسكر املنتج محليا محدد في

 ،2013احتساب الرسوم( ابتداء من يناير 

  درهم للطن  5.335للسكر الخام املستورد محدد في السعر املرجعي

 . 2013ابتداء من يناير 

حالة استعماله من طرف اإلشارة إلى أن صندوق املقاصة يقوم باسترجاع هذا الدعم في وتجدر 

 .درهم للطن 1.000 شركات املشروبات الغازية والغير الغازية، وفي هذه الحالة يحدد االسترجاع في

 

 دعم األقاليم الصحراوية: 

تم تسويقهما في يشمل دعم األقاليم الصحراوية، مادتي السكر والزيوت الغذائية التي ي

 .والسمارة، طرفاية أقاليم العيون، بوجدور، الداخلة

يشمل هذا الدعم تغطية الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع املحدد من طرف الحكومة 

 .بهذه األقاليم وكذا تكاليف النقل والشحن والتفريغ

 

I. حصيلة تكاليف الدعم 

 بوتان مادة الغاز .1

املعدل السنوي لسعر  سجلحيث سعار العاملية، تان ارتفاعا موازيا لأل شهدت تكاليف دعم مادة الغاز بو 

دوالر للطن سنة  468دوالر للطن مقابل  519ما قدره  2018الغاز بوتان في األسواق العاملية خالل سنة 

دوالر  638بما قدره  شتنبر%، مسجال بذلك أعلى مستوى له خالل شهر 11أي بنسبة ارتفاع بلغت  ،2017

 دوالر للطن. 383بما قدره  دجنبرأدنى مستوى خالل شهر للطن، و 
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 معدالت الدعم األحادي ملادة الغاز بوتان 1.1

 2018خالل سنة  املعتمدة على مستوى تركيبة بنية األسعار الدعم األحادي ملادة الغاز بوتان نحت معدالت

، مارسوأدناه خالل شهر  أكتوبر، حيث بلغ أعلى مستوى لها خالل شهر تغيرات األسعار العامليةنفس منحى 

 .2017% مقارنة مع سنة 15ارتفاعا قدر ب  2018وقد عرف متوسط الدعم األحادي لسنة 

 12، أن الدعم األحادي ملادة الغاز بوتان لقنينة 2018برسم سنة ويتضح من خالل تحليل تركيبة األثمان 

درهم للطن كأدنى  4.092,59رهم للطن، ود 5.941,27 ما قدرهب أكتوبرشهر كيلوغرام سجل أعلى معدل له 

درهم للطن كأعلى نسبة دعم  6.142,79كيلوغرام، فقد سجل  3. أما بالنسبة لقنينة مارسشهر  مستوى له

 درهم للطن. 4.294,11بما قدره  مارس، وأدنى مستوى له خالل شهر أكتوبرشهر  أحادي

بالنسبة لغاز البوتان على مستوى بنية تركيبة  الرسم البياني التالي يسطر تطور مستويات الدعم األحادي

 .2018و 2017األثمان الداخلية خالل سنتي 

 

 

  

يناير فبراير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنبر أكتوبر نونبر دجنبر

2017الدعم األحادي  4 133 5 078 5 463 4 515 3 879 3 293 2 938 3 105 4 253 4 604 4 772 5 131

2018الدعم األحادي  5 225 4 983 4 093 4 234 4 304 4 937 4 915 5 066 5 204 5 941 5 915 4 104
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2018-2017كلغ بالدرهم للطن ملادة الغاز بوتان لسنتي 12تطور الدعم األحادي لقنينة 
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 توزيع الغاز بوتان 2.1

  االستهالك 
 

، ارتفاعا مقارنة مع سنة 2018عرف حجم الكميات املستهلكة املدعمة من مادة غاز البوتان خالل سنة 

طن مقابل  2.389.130,94إلى ما قدره  الغاز بوتان، حيث وصلت الكميات املستهلكة من 2,12%بلغ  2017

  .2017طن خالل سنة  2.339.425

 

 :2018و 2017الجدول التالي يبين تطور الكميات املستهلكة من غاز البوطان خالل سنتي 

 

 

% من االستهالك اإلجمالي للغاز بوتان 87كيلوغرام  6و 12وقد مثل استهالك قنينات الغاز بوتان من فئة 

 3اقتصر استهالك قنينة ، في حين 2017مقارنة مع سنة  محتفظا بذلك بنفس الحصة، 2018خالل سنة 

 .فقط من االستهالك اإلجمالي حالل نفس الفترة 12,6ى حصة %كيلوغرام عل

 

 2018 2017 الفئة
تغيرات 

2017/2018   % 

 

كلغ 3قنينة   

 0,12 287.202,99 286.856,41 املناطق الشمالية

 -0,29 4.075,13 4.087,13 املناطق الجنوبية

 0,11 291.278,12 290.943,54 كلغ 3مجموع قنينة 

 

كلغ 6و  12قنينة   

 2,36 2.072.433,98 2.024.723,82 املناطق الشمالية

 7 25.418,84 23.758,52 املناطق الجنوبية

 2,41 2.097.852,82 2.048.482,34 كلغ 6و 12مجموع قنينة 

 2,12 2.389.130,94 2.339.425,89 تهالك اإلجمالي السنوي )بالطن(االس
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لم يشهد أي تغيير بين سنتي  ك الغاز بوتان على مستوى املناطقتوزيع استهالتجدر اإلشارة كذلك إلى أن 

مثل املناطق % من التوزيع اإلجمالي، ولم ت99فقد احتفظت املناطق الشمالية بنسبة  ،2017و 2018

 .قط% ف1الجنوبية سوى 

 

  :2017و 2018ويوضح الرسم البياني التالي، تطور كمية استهالك مادة غاز البوتان الشهرية لسنتي 

 

 تكاليف الدعم 
 

مليار درهم  9.980مليار درهم مقابل  11.732ما يناهز  2018خالل سنة  بلغ الدعم اإلجمالي لغاز البوتان

يرجع ذلك باألساس إلى تأثير ارتفاع أسعار ، و 17,55، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة %2017خالل سنة 

 وتم توزيع الدعم اإلجمالي لغاز البوتان حسب سعة القنينات كالتالي: .15,43الدعم األحادي بنسبة %
 

 
 

 

 %   2017/2018تغيرات  2018 2017 بمليون درهم

 كلغ 6كلغ و 12قنينة 

 كلغ 3قنينة 

9.882 

98 

11.613 

119 

17,51 

21,42 

 17,55 11.732 9.980 يع الغاز بوتانمجموع  دعم توز 
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دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2017-2018تطور كميات استهالك الغاز بوتان بالطن سنة 

2018كميات استهالك  2017كميات استهالك 
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 2018ويوضح الرسم البياني التالي، التطور الشهري ملبالغ دعم توزيع مادة الغاز البوتان خالل سنتي 

 :2017و

 

 األول خالل النصف  طفيفاارتفاعا  2018دت تحمالت صندوق املقاصة لسنة ومن خالل الرسم البياني، شه

خالل  لتشهد بعد ذلك ارتفاعا ملحوظا، 2017رنة مع نفس الفترة من سنة % مقا7من السنة قدر بنسبة 

موازاة مع التغييرات التي سجلت على مستوى تركيبة %، 29نسبة ارتفاع قدرت ب بالنصف الثاني من السنة 

% مقارنة مع نفس الفترة 5بدورها ارتفاعين أولهما خالل النصف األول بنسبة  عرفتوالتي  بنية األسعار،

 %.26، والثاني خالل النصف الثاني من السنة قدر ب 2017سنة  من

 

  دعم نقل الغاز بوتان: 3.1

 االستهالك 
 

بلغ  2017، ارتفاعا مقارنة مع سنة 2018عرف حجم الكميات املنقولة من مادة غاز البوتان خالل سنة 

 1.942.170مقابل  2018طن سنة  2.074.868، حيث بلغت الكميات املنقولة من الغاز بوتان ما قدره %7

 .2017طن خالل سنة 
 

 

 

 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2017توزيع الغاز بوتان  8248781 125939824659584622766856921982

2018توزيع الغاز بوتان  1 0639308018459561 0501 0211 0419591 1391 111816

 500

 1 000

 1 500

درهم  يون  مبل ان  وت ب ز  غا ل ا دعم  لغ  ا مب 2018-2017تطور 
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 2017خالل سنتي  الغاز البوتان املنقولة من توزيع الكمياتتطور  انيبين ينالتالي والرسم البياني الجدول 

  :2018و

 

 

 

 

 

 

 تكلفة الدعم 

 

، 2017مقارنة مع سنة  2018خالل سنة  %4الغاز بوتان ارتفاعا بنسبة  قلقيمة الدعم املوجه لنشهدت 

 كالتالي: ةوزعممليون درهم سنة  350، مقابل 2018ون درهم سنة ملي 361حيث وصل مبلغ الدعم إلى 

 

  2017 2018 %  2017/2018تغيرات 

 كميات نقل الغاز بوتان بالطن 1.942.170 2.074.868 7

  2017 2018 %   2017/2018تغيرات 

 مبلغ دعم نقل الغاز بوتان بمليون درهم 350 361 3
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 :2017و 2018ة ملبالغ دعم نقل مادة الغاز البوتان، الشهرية لسنتي نالتالي، مقار  ويوضح الرسم البياني

 

 مادة السكر:   2.

احتياطي السكر العاملي، نتيجة ارتفاع  ارتفاع مستوى  2018عرفت السوق العاملية للسكر خالل سنة 

ين األكثر إنتاجا في البلد - دنوتايال كل من الهند  السكر في جنوب شرقي آسيا حيث عاشتمحاصيل قصب 

ساهمت بشكل كبير في ارتفاع املحاصيل، إضافة إلى نهاية العمل بنظام شروطا مناخية مثالية  -هذا املجال 

انخفاض  على إيجابيا هم بدورها في فائض إنتاج عاملي انعكسالتس ،االتحاد األوروبي الحصص داخل

 .السكر العاملية أسعار

 410مقابل  دوالر للطن 302ما قدره  2018خالل الفصل األول من سنة  خامسعر السكر ال وعليه، بلغ متوسط

وباإلجمال فقد انخفض متوسط سعر  ،26%أي بانخفاض قدره  2017دوالر للطن لنفس الفترة من سنة 

 .2017% تقريبا مقارنة بعام 22بنسبة  2018السكر الخام سنة 

 السكر املستورد 1.2

، حسب األرقام املستخلصة من امللفات 2018سكر الخام خالل سنة بلغ املعدل السنوي لسعر استيراد ال

دوالر للطن مقابل  345الخاصة بتسوية استيراد السكر الخام والتي توصل بها صندوق املقاصة، ما قدره 

أسعار السكر الخام  تدني، ويرجع ذلك إلى 22%بنسبة  ، مسجال بذلك انخفاضا2017دوالر للطن سنة  441

 عاملية خالل هذه السنة.في األسواق ال
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دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2018/2017التطور الشهري ملبالغ دعم نقل الغاز بوتان مبليون الدرهم 

2018 2017
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دوالر للطن وكأدنى  388ما يناهز ب ينايرشهر  2018وقد سجل سعر السكر أعلى معدل سنوي خالل سنة 

 .22دوالر للطن، أي بنسبة انخفاض قدرت ب % 304بما قدره  نونبرمستوى له شهر 

صة من ملفات صندوق تطور متوسط األسعار الشهري حسب األرقام املستخل الرسم البياني التالييوضح 

 :2017و 2018املقاصة خالل سنتي 
 

 

 املستورد الخام السكر الدعم الخاص بمادة .أ

 

حسب األرقام املستخلصة من امللفات الخاصة  2018سنة سجلت كميات واردات السكر الخام خالل 

ع السنة الني مقارنة م %7بنسبة  انخفاضا بتسوية استيراد السكر الخام والتي توصل بها صندوق املقاصة،

 طن. 751.114 إلى 2017طن برسم  808.645حيث انتقلت من  ،سبقتها

 

تأثير خاص بالنسبة لدعم والذي كان له  ،وبعد االنخفاض الذي عرفته أسعار السكر في األسواق الدولية

عائدات 2018سجل سنة السكر الخام املستورد، انخفض معدل الدعم عن استيراد السكر الخام، حيث 

، مسجال بذلك انخفاضا 2017مليون درهم خالل سنة  229مليون درهم مقابل أداء  430قدرت ب  مهمة

 %.88مهما وصل إلى 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2018 388371367359362344336-323328304317

2017 496496491472498451403391372441462362
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 الجدول التالي يوضح تطور الكميات ومبالغ الدعم املوجه للسكر املستورد الخام:

 كر املستور الخام.املبالغ السالبة هي مبالغ تم استرجاعها عن دعم الس*

 

 :2017و 2018ويوضح الرسم البياني التالي تطور كميات السكر املستوردة لسنتي 

 

*مبالغ الدعم بمليون درهم كميات السكر الخام املستورد بالطن    

2017 2018 2017 8201  

63 190,00 600,00 53 يناير  85 300 879,20 -23 520 852,21 

 545,44 917 50- 001,57 872 51 000,00 96 000,00 33 فبراير

 590,94 800 36- 190,15 274 130 787,51 64 033,39 85 مارس

 574,36 694 38- 307,10 916 36 800,00 66 000,00 30 أبريل

 243,45 496 18- 274,64 249 29 677,00 32 500,00 63 ماي

 582,30 883 39- 041,28 950 23 700,00 67 450,00 32 يونيو

 560,22 867 62- 237,70 577 4 510,00 104 550,00 132 يوليوز 

  896,16 480 7-  320,00 31 غشت

 042,07 592 40- 705,49 538 27- 600,00 65 910,00 60 شتنبر

 937,98 747 39- 997,27 069 49- 020,00 65 281,88 160 أكتوبر

 160,95 876 59- 884,91 047 16- 430,00 93 000,00 66 نونبر

 832,00 589 19- 960,38 911 32- 400,00 31 000,00 60 دجنبر

 024,26 987 430- 487,43 090 229 114,51 751 645,27 808 املجموع
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 دعم استهالك السكر املحلي .ب

 بلغت كمية استهالك الوطني ملادة السكر بأنواعها األربعة، السكر املقرط الصغير والكبير، القالب وحبيبات السكر

طفيفا  نخفاضا، مسجال بذلك ا2017طن لسنة  1.216.685مقابل  طن 1.207.184ما قدره  2018خالل سنة 

 %. 1بنسبة 

 الجدول والرسم البياني التاليين، يوضحان تطور االستهالك الشهري ملادة السكر:

 %   2017/2018تغيرات  2018 2017  

 7 98.664 92.106 يناير

 1- 90.325 91.676 فبراير

 4- 103.622 108.010 مارس

 - 109.369 109.776  أبريل

 8- 113.079 123.008 ماي

 12 95.102 84.566 يونيو

 2- 107.557 109.743 يوليوز 

 7- 108.298 116.025 غشت

 6 101.919 96.301 شتنبر

 5- 92.125 97.094 أكتوبر

 3- 93.679 96.987 نونبر

 2 93.446 91.391 دجنبر

 1- 1.207.184 1.216.685 مجموع كميات السكر املستهلكة بالطن
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إذا قمنا بتصنيف االستهالك الوطني من مادة السكر املدعم حسب نوعية السكر، فيتضح أن غالبية 

وهي النسبة  من إجمالي استهالك السكر %56استهالك السكر املدعم يتكون من السكر املحبب الذي يمثل 

  البياني التاليين:كما هو موضح في الجدول والرسم  2017ذاتها التي شهدتها سنة 

نسبة نوع السكر من 

 إجمالي االستهالك

كميات االستهالك 

 2018)بالطن( 

كميات االستهالك )بالطن( 

2017 
 نوع السكر

 السكر املحبب 686.214 672.874 56%

 السكر القالب 359.689 357.906 30%

 السكر املجزئ الكبير 145.331 149.931 12%

 ملجزئ الصغيرالسكر ا 25.451 26.471 2%

 املجموع 1.192.682,36 1.216.656,52 100%

-
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2018-2017التطور الشهري لكميات مادة السكر بالطن 

2018 2017

56%
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2018نسبة توزيع السكر حسب النوع سنة 

السكر حبيبات السكر المقرط الصغير السكر المقرط الكبير القالب

56%

2%

12%

30%

2017نسبة توزيع السكر حسب النوع سنة 

السكر حبيبات السكر المقرط الصغير السكر المقرط الكبير القالب
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 دعم السكر املستهلك املحلي  كاليفت 

مليون  3.455 مليون درهم، مقابل 3.437، ما قدره 2017سنة برسم اإلجمالي ملادة السكر املستهلك  بلغ الدعم املالي

 %.1طفيفا بنسبة  ، مسجال بذلك انخفاضا2016درهم سنة 

 املستهلك: السكر ملادة املمنوح الدعم لرسم البياني التاليان يسطران تطور وا الجدول 

%   2017/2018تغيرات  2018 2017    

 7 657,21 922 280 949,49 091 262 يناير

 1- 126,85 180 257 277,58 683 258 فبراير

 3 937,84 038 295 442,84 470 304 مارس

 0 605,08 403 311 941,02 389 311 أبريل

 7- 173,84 966 321 512,30 367 347 ماي

 12 693,47 779 270 865,29 780 240 يونيو

 2- 927,59 243 306 056,33 469 312 يوليوز 

 7- 607,20 352 308 529,60 355 330 غشت

 6 454,96 191 290 668,63 195 274 شتنبر

 5- 207,78 304 262 303,79 452 276 أكتوبر

 3- 887,51 729 266 156,17 147 276 نونبر

 2- 106,31 066 266 988,63 215 260 دجنبر

 1- 691,10 173 437 3 691,67 619 454 3 مجموع تكاليف بمليون درهم

 -
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2017-2018التطور الشهري ملبالغ الدعم مبليون درهم 

2017 2018
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 استرجاع الدعم عن مادة السكر املحبب: 3.   

 

شروبات بلغت املبالغ املحصلة الخاصة باسترجاع الدعم عن السكر املحبب املستعمل من طرف شركات امل

، أي بنسبة 2017سنة  مليون درهم 90، مقابل مبلغ 2018مليون درهم خالل سنة  78 الغازية والغير الغازية

نخفاض مستوى استعمال مادة السكر في ، ويعزى هذا باألساس إلى ا14%ب  مهمة قدرتنخفاض جد ا

الغازية  السكر في املشروباتعم عن استعمال التي تعد مرجعا في استخالص الداملنتوجات الغازية  تركيبة

 والغير غازية.

من السكر املحبب املستعمل من طرف  طن 77.619,49 ، تم استرجاع2018وتجدر اإلشارة، أنه خالل سنة 

من السكر املحبب خالل نفس  الكميات املدعمة مجموع من %11,53 بنسبة استهالك ناهزت أيالشركات، 

 .الفترة

 تحصيالت الخاصة باسترجاع الدعم من شركات املشروبات:ويوضح الجدول التالي تطور ال 

 

 

 

 

 

 يةالدعم املوجه لتسويق مواد السكر والزيوت الغذائية في األقاليم الجنوب. 4
 

بلغت القيمة املالية اإلجمالية الخاصة بالدعم املوجه لتموين األقاليم الصحراوية بمواد السكر والزيوت 

موزعة بين متأخرات السنوات الفارطة املنقولة على  مليون درهم، 116ما قدره  2018الغذائية برسم سنة 

 .مليون درهم 72قدره بما  2018مليون درهم، وامللفات املتعلقة بسنة  44بما قدره  2017

الدعم املوجه لتموين األقاليم الصحراوية بمواد ملفات تجدر اإلشارة أن صندوق املقاصة الزال يتوصل بو 

 .2018السكر والزيوت الغذائية املتعلقة برسم سنة 

 

 

 2017/2018تغيرات 

   % 
2018 2017  

14+ 

 التحصيالت )بالدرهم( 90.225.374 77.619.491

كميااااااااااااااات السااااااااااااااكر املطابقااااااااااااااة  90.225,37 77.619,49

 )بالطن(


