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 مقدمة
 

القدرة الشرائية لحفاظ على تبر نظام املقاصة إحدى اآلليات العمومية املتخذة ليع

لى ضمان استقرار أسعار املواد االستهالكية إيهدف منذ نشأته حيث  للمواطنين في بالدنا،

لى املساهمة في تطوير إللمستهلك النهائي، باإلضافة الضرورية األساسية من أجل توفير الحماية 

 قطاعات اإلنتاجية.العديد من ال

 

خالل  عليها الحكومة تشتغلالهامة التي أحد األوراش انظام املقاصة  يشكل إصالحو 

 في ظل سياق دولي اتسم بتقلبات األسواق الدولية التي أثرت على جل البنيات االقتصادية. سنوات األخيرةال

 

عن االلتزام واإلرادة القوية لتثبيت التوازنات  الحكومة هاباشرتوقد أبانت التعديالت واإلصالحات التي 

تحقيق العدالة االجتماعية من خالل وذلك من أجل  االقتصادية للبالد وحسن تدبير النفقات العمومية،

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

 ملستوى املعيش ي للمواطن بشكل دائم.اوالبرامج االجتماعية الكفيلة بخلق فرص الشغل وتحسين 

 

وفي انتظار تفعيل السجل االجتماعي  2015سنة بعد رفع الدعم عن أسعار املحروقات في و 

صندوق املقاصة يواصل ، املوحد الذي سيمكن من إعادة هيكلة وتنسيق البرامج االجتماعية

وتشمل مهام جنوبية. وكذا الدعم املوجه لألقاليم ال ،دعم مادتي الغاز بوتان والسكرحاليا 

 صندوق املقاصة املحاور التالية:

 

  البوتان:دعم مادة الغاز 

 مستويين هما:على  صندوق املقاصة دعمه ملادة الغاز بوتان يواصل

 مركز للتعبئة(،  38)إلى مراكز التعبئة موانئ(  6)من محطات التزويد  نقل:ال

 والثمن األساس ي على مستوى جميع املناطق،حفاظا على نفس التكلفة وذلك 

 .ةنطقداخل نفس املدون احتساب فارق النقل 

 التكلفة لقنينة  حيث يتحمل صندوق املقاصة فارق السعر بين سعر: توزيعال

من  وتظل أسعار بيع غاز البوتان .للمواطنيناألساس ي وسعر البيع غاز البوتان 

بما في ذلك  ،درهم للطن 3333,33محددة في شركة( 13طرف شركات التوزيع )

 10كلغ، و 12درهما بالنسبة للقنينة من فئة  40تكاليف وهوامش التوزيع، أي 

داخل نفس كلغ، دون احتساب فارق النقل  3دراهم بالنسبة للقنينة من فئة 

 .1990 هذه األسعار لم تعرف أي تغيير منذ سنةتجدر اإلشارة إلى أن . و ةنطقامل
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 :دعم السكر  

 حاليةفي املستويات ال داخل السوق الوطنيةمن أجل الحفاظ على أسعار بيع السكر 

نتاج املحلي وتطوير السلسلة السكرية من طرف اإل  مع تشجيع ةاملحددة من طرف الدولة موازا

 لسعر السكر على مستويين: اجزافي ادعميقدم صندوق املقاصة ، الدولة عبر عدة برامج وطنية

 
 

  يف 2013 ينايرمنذ  حدداملمحليا كرر الذي يتم بيعه للسكر املموجه دعم جزافي 

سنة  درهم للطن 2.366، مقابل احتساب الرسوم معدرهم للطن  2.847مستوى 

. هذا االرتفاع ناتج عن تحمل الدولة ألثر إعادة تقييم الزراعات السكرية 2012

 شركات توزيع. 4. ويسهر على تزويد السوق الداخلي 2013و 2012خالل سنتي 

 

املمنوح باسترجاع الدعم الجزافي حاليا وتجدر اإلشارة إلى أن صندوق املقاصة يقوم 

من طرف له حالة استعمافقط في درهم للطن  1.000حدود للسكر املنتج محليا في 

 التي يتم تسويقا داخليا. شروبات الغازية والغير الغازيةنتجة للمشركات املال

 

  والذي يساوي الفرق بين تكلفة استيراد  للسكر الخام املستورددعم جزافي إضافي

درهم للطن ابتداء من يناير  5.335في املحدد حاليا السعر املرجعي السكر الخام و 

. ويأتي هذا الرفع من مستوى الدعم 2012سنة  درهم للطن 4.700، مقابل 2013

. وتقوم شركة 2013و 2012نتيجة إعادة تقييم الزراعات السكرية خالل سنتي 

 واحدة بكل عمليات استيراد السكر الخام.

 
 

  جنوبية:الدعم األقاليم 

، مادتي السكر والزيوت الغذائية التي يتم تسويقهما في جنوبيةيشمل دعم األقاليم ال

 .أقاليم العيون، بوجدور، الداخلة، طرفاية والسمارة

 

تغطية الفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع املحدد من طرف على هذا الدعم حتوي ي

 .تكاليف النقل والشحن والتفريغعلى الحكومة بهذه األقاليم وكذا 
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  دعم مادة الغاز بوتان الفصل األول:
 

 وضعية األسعار العاملية للنفط الخام  .1

 حركة مسار في أثرت التي والجوهرية املهمة املتغيرات من عديدال 2019 سنة النفط أسواقعرفت 

 الرتفاع داعما كانما  منها الخام، النفط أسعار على اقتصادية وأخرى  سياسية عوامل وقد سيطرت األسعار.

وكذا تأثر  اإلنتاج لتخفيض املستقلين واملنتجين "وبكللنفط "األ  املصدرة الدول  منظمة األسعار، كتدخل

 تصاعدأبرزها  ،األسعار النخفاض ضاغطا كانما ، ومنها الجيوسياسية االضطراباتبللنفط  مصدرة دول 

 أكبر) الصيني االقتصاد نموفي  تراجع من ذلك على ترتب وما والصين املتحدة الواليات بين التجارية الحرب

الصخري األمريكي  لنفطالذي شهده إنتاج ا القوي  النمو، وكذا (عاملي اقتصاد أكبر وثاني للنفط مستورد

 64 إلى الخام سعر النفط، حيث  تدنى املعدل السنوي لالعامهذا  خالل األسعار تراجعوالذي تسبب في 

 
 
 .%11، أي بنسبة انخفاض ناهزت 2018 سنة للبرميل دوالرا 72 الخام مقابل للبرميل دوالرا

مقارنة  2019سنة خالل متوسط سعر النفط الخام التي عرفها تطورات الالرسم البياني التالي يبين 

 .2018مع 

 

دوالر  12لم يتعدى  للغاية ضيق نطاق فينزوال و  صعودا 2019 سنة خالل النفط أسعار تأرجحت

 في حدود أبريل شهر خاللللبرميل الخام  سعرمتوسط  أعلىللطن بين أعلى وأدنى مستوى لها، حيث سجل 

 هجماتاملالحظ أنه رغم الو  شهري غشت وأكتوبر. للبرميل دوالرا 59 بنحو سعرمتوسط  أدنىو  دوالرا 71

 من عدد في اإلنتاج توقفو  شتنبر شهر منتصف السعوديةشرق  النفطية نشآتالغير املسبوقة على امل

 يؤدي إلى تجاوز السقف املسجل خالل شهر أبريل. لمالنفطية فإن ذلك  الحقول 
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، ارتفع املتوسط الشهري لسعر الخام 2019ألدنى مستوى خالل شهر غشت حيث أنه بعد تسجيله 

دوالر للبرميل خالل شهر أكتوبر  59 خالل شهر شتنبر ليتراجع بعد ذلك إلى للبرميل دوالرا 62إلى مستوى 

حيث سجل  تصاعدي، مسارسعر النفط الخام السنة ب أنهىقد و دوالر شهر نونبر.  60ويستقر في حدود 

اتفاق في شهر دجنبر، ويعزى هذا االرتفاع أساسا إلى تمديد  للبرميل دوالر 65 النفط الخام متوسط سعر

 وذلك يوميا، برميل مليون  2,1 إلى اإلنتاج في ضيخفتال حجم رفعالعاملي ب اإلنتاجزيادة تراجع و النفط منتجي 

 .2020 عام خالل املعروض في واسعة طفرة ملواجهة

 ملادة الغاز بوتانوضعية األسعار العاملية  .2

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

إذ تتأثر األسعار الدولية للغاز بوتان بنفس العوامل الجيوسياسية . اقوي اوارتباط االسنوية تقارب

 املوسمية )الشتاء/الصيف(..واالقتصادية لوضعية السوق العاملية للنفط وكذا التأثيرات 

 

دوالر للطن  423سنوي في حدود سعر  متوسط 2019 سنة خالل لغاز بوتانسجلت األسعار العاملية ل

 . %18، أي بانخفاض بنسبة 2018خالل سنة دوالر للطن  519سنوي ناهز  مقابل متوسط

 

بارتفاعات متزايدة على مستوى السوق العاملية خالل  2019عار الغاز البوتان سنة أس ستهلتاوقد 

 %9شهر يناير، أي بزيادة بنسبة  للطن دوالر 418السعر  متوسطالفصل األول من العام، حيث ناهز 

شهر فبراير وتشهد انتعاشا  للطن دوالر 492 مستوى  إلى االرتفاع، لتعاود 2018مقارنة مع شهر دجنبر 

ن.  ويرجع للطدوالر  511ملحوظا خالل شهر مارس وتسجل أعلى مستوياتها خالل السنة بمتوسط سعر 

هذا االرتفاع امللحوظ خالل الثالث أشهر األولى من السنة باألساس إلى العوامل املوسمية وإلى ارتفاع 

 ترة االنتخابية.الواردات الهندية من أجل تكوين مخزون وطني قبل الف

 

ات مهمة، ضانخفاسعر غاز البوتان أبريل وإلى غاية شهر شتنبر، سجل متوسط وانطالقا من شهر 

سجل أدنى مستوى له في شهر نيو ليدوالر للطن في يو  363 دوالر للطن في أبريل إلى 467من  تنتقلحيث ا

ويعزى هذا االنخفاض عموما إلى  شتنبر.شهر دوالر للطن  363ويعاود االرتفاع إلى  دوالر للطن 266غشت ب 

بفضل السوق العاملية ارتفاع العرض مقابل الطلب على مستوى تراجع الواردات الهندية والصينية وإلى 

 لواليات املتحدة.املعروض املهم ل

 

وخالل الفصل األخير من السنة، استرجعت األسعار العاملية للغاز بوتان بعض انتعاشها املسجل 

شهري أـكتوبر ونونبر  للطن دوالر 484و 455نة، حيث تراوح متوسط سعر الغاز بوتان بين بداية الس

 .دجنبرشهر  دوالر للطن 466ليستقر في حدود 
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 :2019-2018تطور متوسط سعر الغاز بوتان خالل فترة  انالرسم البياني التاليالجدول و يوضح 
 

 بالدوالر للطن

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

 سنوي ال

2018 546 463 484 493 538 532 545 566 638 609 433 383 519 

2019 418 492 511 467 422 363 374 266 363 455 484 466 423 

 

 

 

 حصيلة دعم مادة الغاز بوتان .3
 

 الدعم األحادي ملادة الغاز بوتان 3.1

ثمان املعتمدة على مستوى بنية األ الدعم األحادي ملادة الغاز بوتان نحت معدالت، 2019خالل سنة 

انخفاضا في املتوسط  2018سنة مقارنة مع هذه املعدالت  ، فقد سجلتتغيرات األسعار العامليةنفس منحى 

حيث كيلوغرام،  3للقنينة  23%كيلوغرام وبنسبة  12بالنسبة للقنينة  %24بنسبة لدعم األحادي السنوي ل

درهم للطن بالنسبة للقنينة  3.734,57إلى  2019تراجع معدل الدعم السنوي ملادة غاز بوتان خالل سنة 

كيلوغرام مقابل 3بالنسبة للقنينة  3.936,09وإلى  2018درهم للطن سنة  4.910,16كيلوغرام مقابل  12

 درهم للطن مقارنة مع السنة الفارطة.  5.111,68
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غاز البوتان ملادة تطور مستويات الدعم األحادي والرسم البياني التاليان لتالي جدول ايسطر ال

 .2018مقارنة مع سنة  2019 ةاألثمان الداخلية خالل سنعلى مستوى بنية املعتمدة 

 

 
نسب التغيير    % كلغ 3قنينة  كلغ 12قنينة 

2019/2018   

كلغ 12 2019 2018 2019 2018 كلغ 3   

 35- 36- 550,71 3 426,50 5 349,19 3 224,99 5 يناير

 26- 27- 819,54 3 184,56 5 618,02 3 983,04 4 فبراير

 8 8 628,78 4 294,11 4 427,26 4 092,59 4 مارس

 13 14 015,57 5 435,62 4 814,05 4 234,10 4 أبريل

 1 1 539,56 4 505,44 4 338,04 4 303,92 4 ماي

 19- 20- 142,50 4 138,87 5 940,98 3 937,35 4 يونيو

 34- 35- 392,93 3 116,81 5 191,41 3 915,29 4 يوليوز 

 33- 34- 527,19 3 267,13 5 325,67 3 065,61 5 غشت

 57- 59- 336,39 2 405,81 5 134,87 2 204,29 5 شتنبر

 47- 48- 277,01 3 142,79 6 075,49 3 941,27 5 أكتوبر

 29- 30- 346,33 4 116,50 6 144,82 4 914,98 5 نونبر

 8 9 656,57 4 306,01 4 455,05 4 104,49 4 دجنبر

 23- 24- 936,09 3 111,68 5 734,57 3 910,16 4 بالدرهم للطن متوسط الدعم األحادي

لقنينةحسب ا دعمال  58,92 44,81 15,34 11,81 -24 -23 
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 دعم قنينة غاز بوتان 3.2

 

على لك كذ 2019 ةخالل سنلغاز البوتان  األسعار العامليةانعكست التطورات التي شهدتها 

دعم النسبة حيث تراجعت  للقنينة املعتمد على مستوى بنية األثمان الداخلية،مستويات الدعم املوجه 

خالل هذه السنة  كيلوغرام 3للقنينة من فئة درهم  11,81و كيلوغرام 12للقنينة من فئة درهم  44,81إلى 

كيلوغرام خالل سنة  3للقنينة من فئة درهم  15,34كيلوغرام و 12للقنينة من فئة  درهم 58,92مقابل 

 3للقنينة من فئة  %23وبنقص بنسبة  كيلوغرام 12للقنينة من فئة  %24، أي بانخفاض بنسبة 2018

ثر انخفاضا خالل العشر والتي تعتبر األك 2016-2015سنتي  مسجلة بذلك نفس مستويات كيلوغرام

 سنوات األخيرة.

 

أعلى مستوى لدعم  أن 2019سنة لالغاز بوتان الداخلية ملادة يتضح من خالل تحليل تركيبة األثمان و 

من  للقنينة درهم 15,05كيلو غرام و 12للقنينة من فئة درهم  57,77بما قدره  أبريل سجل شهرالقنينة 

درهم  7,01كيلو غرام و 12لقنينة درهم  25,62شتنبر بما يناهز أدنى مستوى له شهر كيلو غرام و  3فئة 

 كيلو غرام. 3 لقنينة

 

 .2019 ةسنكيلو غرام برسم  12و 3بفئتيها غاز البوتان دعم قنينة الرسم البياني التالي يسطر تطور 
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كيلوغرام خالل سنة  12و 3يمثل الجدوالن التاليان تطور سعر تكلفة قنينة الغاز بوتان من فئة 

 وكذا تطور حصة الدعم وحصة ثمن البيع من هذه التكلفة خالل نفس الفترة.  2019
 

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

 سعر التكلفة 20,65 21,46 23,89 25,05 23,62 22,43 20,18 20,58 17,01 19,83 23,04 23,97

 بالدرهم للقنينة

قنينة 
3 

كلغ
 

 حصة الدعم 52% 53% 58% 60% 58% 55% 50% 51% 41% 50% 57% 58%

 حصة ثمن البيع 48% 47% 42% 40% 42% 45% 50% 49% 59% 50% 43% 42%

 

 

 

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

 سعر التكلفة 80,19 83,42 93,13 97,77 92,06 87,29 78,3 79,91 65,62 79,91 89,74 93,46

 بالدرهم للقنينة

قنينة
12
 

كلغ
 

 حصة الدعم 50% 52% 57% 59% 57% 54% 49% 50% 39% 48% 55% 57%

 حصة ثمن البيع 50% 48% 43% 41% 43% 46% 51% 50% 61% 52% 45% 43%

 

 

إجمالي سعر التكلفة سجلت  الجدولين أن حصة دعم قنينة الغاز بوتان منيتضح من خالل تحليل 

لقنينة  %60 نسبةبكيلو غرام و  12 لقنينة %59أبريل بنسبة  أعلى مستوى لها شهر 2019خالل سنة 

شتنبر بما شهر  اأدنى مستوى لهكيلوغرام إثر ارتفاع األسعار العاملية ملادة الغاز بوتان خالل هذه الفترة، و 3

كيلو غرام، وذلك تماشيا مع تراجع األسعار العاملية لهذه  3 لقنينة %41كيلو غرام و 12لقنينة  %39يناهز 

 املادة.
 

 الوطني ملادة الغاز بوتان االستهالك  3.3

، حيث منذ أكثر من عقدين بشكل مستمرارتفاعا حجم االستهالك الوطني السنوي للغاز بوتان عرف 

 2.389.130,94مقابل  2019سنة  طن 2.525.412,66 إلى ما قدرههذه املادة الكميات املستهلكة من بلغت 

 .6%بارتفاع بنسبة ، أي 2018 خالل سنة طن

 

لغاز النفط املسال من طرف  بالكامل عبر االستيراد املباشر ويتم تموين السوق الوطنية بغاز البوتان

الواليات املتحدة أصبحت ، 2019وخالل سنة  .املتواجدة على مستوى كل جهات اململكة تعبئةمراكز ال

، 2018% سنة  29من هذه املادة مقابل % من واردات اململكة 43غطت  إذاملزود األول للمغرب  األمريكية

األمريكي. في املقابل، انتعاش عرض النفط املذكورتين وذلك بفضل  % بين السنتين48 أي بارتفاع بنسبة
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برسم  %24و% 44مقابل  % على التوالي16و% 39إلى الجزائر و تراجعت حصة الواردات القادمة من أوروبا 

 . 2018سنة 

 

املصدر خالل سنتي حسب ان تغاز البو وزيع الكميات املستورة من مادة التالي تالرسم البياني يبين 

2018-2019. 

 

 
 

 

الغاز بوتان ة استهالك قنينيتبن أن  ،حسب فئة القنينةومن خالل تحليل توزيع الكميات املستهلكة 

في ، 2018سنة  88%مقابل  2019من االستهالك اإلجمالي خالل سنة  %89مثل  كيلوغرام 6و 12من فئة 

سنة  %12من االستهالك خالل هذه السنة مقابل  %11 في حدودكيلوغرام  3قنينة  حصةستقرت حين ا

2018. 
 

طن خالل   904,25 253 2كيلوغرام 6و 12الغاز بوتان من فئة ة قنينالوطني لستهالك ال اوقد بلغ 

استهالك . في املقابل سجل  %7بنسبة ، مسجال ارتفاعا 2018طن سنة  852,52 097 2مقابل  2019سنة 

 278,12 291طن مقابل  513,58 271 حيث بلغ %7سنة انخفاضا بنسبة الل نفس الخ كيلوغرام 3ة قنين

 .2018طن سنة 
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 :2019و 2018يبين الجدول التالي تطور الكميات املستهلكة من غاز البوطان خالل سنتي 

 بالطن 

 
 

تجدر اإلشارة كذلك إلى أن توزيع استهالك الغاز بوتان على مستوى املناطق لم يشهد أي تغيير بين و 

من التوزيع اإلجمالي، ولم تمثل املناطق  %99 ، فقد احتفظت املناطق الشمالية بنسبة2018و 2019سنتي 

 % فقط.1الجنوبية سوى 

 

 :2018و 2019استهالك مادة غاز البوتان الشهرية لسنتي ات ويوضح الرسم البياني التالي، تطور كمي
  

 
  

 170 000

 180 000

 190 000

 200 000

 210 000

 220 000

 230 000

 240 000

 250 000

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2018-2019تي سنخالل تطور كميات استهالك الغاز بوتان بالطن 

2019 2018

 2019 2018 الفئة
 تغيرات 

 2018 2019 /  

 

 كلغ 3قنينة 

 %-7 581,15 267 202,99 287 املناطق الشمالية

 %-4 932,43 3 075,13 4 املناطق الجنوبية

 %-7 513,58 271 278,12 291 كلغ 3مجموع قنينة 

 

 كلغ 6و  12قنينة 

 %7 512,73 226 2 433,98 072 2 املناطق الشمالية

 %8 391,52 27 418,84 25 املناطق الجنوبية

 %7 904,25 253 2 852,82 097 2 كلغ 6و 12مجموع قنينة 

 6% 417,83 525 2 130,94 389 2 اإلجمالي السنوي )بالطن(االستهالك 
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 تكاليف الدعم 3.4

 تكاليف توزيع مادة الغاز بوتان  3.4.1

ما يناهز  2019خالل سنة الذي استفادت منه شركات التوزيع  بلغ الدعم اإلجمالي لغاز البوتان

، 19%بنسبة  نخفاضا، مسجال بذلك ا2018خالل سنة  درهم ون ملي 11.732مقابل  درهميون مل 9.510

، وبالتالي انخفاض خالل هذه السنة أسعار الغاز بوتان على املستوى الدولي انخفاضويرجع ذلك إلى تأثير 

 ، 2019و 2018بين سنتي  %24أسعار الدعم األحادي بنسبة 

 

 توزع الدعم اإلجمالي لغاز البوتان حسب سعة القنينات كالتالي:يو 
 

 

 2019ويوضح الرسم البياني التالي، التطور الشهري ملبالغ دعم توزيع مادة الغاز البوتان خالل سنتي 

 :2018و

 

 

ارتفاعا طفيفا  2019شهدت تحمالت صندوق املقاصة لسنة فقد ، أعاله الرسم البيانيكما يوضح و 

، 2018% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 16من السنة قدر بنسبة  ابتداء من شهر مارس إلى شهر ماي

باستثناء %، 35قدرت ب  نخفاضالسنة بنسبة ا شطر األخير منخالل ال ملحوظا انخفاضالتشهد بعد ذلك 

 .2018، مقارنة مع نفس الفترة من سنة %12شهر دجنبر الذي عرف ارتفاعا بنسبة 

 %   2017/2018تغيرات  2019 2018 درهم ون بملي

 كلغ 6كلغ و 12قنينة 

 كلغ 3قنينة 

10.251 

 1.481    

8.435 

1.075 

18- 

27- 

 -19 9.510 11.732 بوتانمجموع  دعم توزيع الغاز 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2019 735 164,709 393,944 177,1042 4971037 623832 060,702 231,705 476,409 153,633 444,828 286,911 757,

2018 1063 063930 423,801 401,844 516,956 373,1049 8151020 5671040 582958 534,1138 7891111 444816 444,

2019-2018تطور مبالغ دعم الغاز بوتان بمليون درهم خالل سنتي 
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  :بوتاندعم نقل الغاز  3.4.2

  املنقولةحجم الكميات  

مقارنة مع سنة طفيفا ، ارتفاعا 2019عرف حجم الكميات املنقولة من مادة غاز البوتان خالل سنة 

 مقابل 2019طن سنة  2.183.877الكميات املنقولة من الغاز بوتان ما قدره سجلت ، حيث 4بلغ % 2018

 .2018طن خالل سنة  2.106.808
 

خالل سنتي  املنقولة من الغاز البوتان توزيع الكمياتالجدول والرسم البياني التاليين يبينان تطور 

  :2019و 2018

 

 

املنقولة من أماكن التزويد ملراكز ، أن نسبة الكميات التاليين ويتضح من خالل الرسمين البيانين

الشركة املغربية للتخزين  الكميات املنقولة من صةخفضت حانعرفت تغيرات طفيفة، حيث  التعبئة "

أماكن في حين تتقاسم باقي  ،2018% خالل سنة 52مقابل  2019% سنة 49إلى   املتواجدة باملحمدية 

 . من الكميات املنقولة %51نسبة التي تستفيد من دعم نقل الغاز بوتان مراكز التعبئة تزويد 

 

املتواجدة التي أصبحت تزود مراكز التعبئة  محطة طنجة املتوسطي تشغيل الشروع في وعلى إثر

سنة  %21إلى  2018سنة  %19 حيث انتقلت من ،ارتفعت حصتها من التوزيع اإلجمالي الشمالية،باملنطقة 

2019. 

  2018 2019 2019/2018تغيرات 

 بوتان بالطنكميات نقل الغاز  2.106.808 2.183.877  4%
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2019و2018توزيع الكميات املنقولة لغاز البوتان بالطن خالل سنتي 

2019 2018
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 املوجه للنقل الدعماليف تك 

 سنة مع مقارنة 2019 سنة خالل 5% بنسبة ارتفاعا بوتان الغاز لنقل املوجه الدعم قيمة شهدت

  ،2018 سنة درهم مليون  366 مقابل ،2019 سنة درهم مليون  384 إلى الدعم مبلغ وصل حيث ،2018

 موزعة كالتالي:

 

 

 :2018و 2019الشهرية لسنتي  بالغ دعم نقل مادة الغاز البوتانمقارنة مل ويوضح الرسم البياني التالي

 

 

25 000 000

27 000 000

29 000 000

31 000 000

33 000 000

35 000 000

37 000 000

39 000 000

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2019/2018التطور الشهري ملبالغ دعم نقل الغاز بوتان بمليون الدرهم 

2019 2018

  2018 2019 2019/2018تغيرات 

 دعم نقل الغاز بوتان  بمليون درهممبلغ  366 384 5 %

51,75%

19,17%

16,29%

6,49%
6,28%

يد نسب توزيع الكميات املنقولة حسب أماكن التزو

2018خالل سنة 

(المحمدية)الشركة المغربية للتخزين 

(أفريقيا غاز)محطة  طنجة المتوسطي  

(سالم غاز)محطة الناظور  

(غاز افريك)محطة أكادير 

(أفريقيا غاز)محطة الجرف األصفر  

48,58%

21,32%

16,56%

7,24%
6,30%

زويد نسب توزيع الكميات املنقولة حسب أماكن الت

2019خالل سنة 

(المحمدية)الشركة المغربية للتخزين 

(أفريقيا غاز)محطة  طنجة المتوسطي  

(سالم غاز)محطة الناظور  

(غاز افريك)محطة أكادير 

(أفريقيا غاز)محطة الجرف األصفر  
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:ثانيال الفصل  

 

السكر مادة دعم  
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دعم مادة السكر :ثانيالفصل ال  

 

 السكر الخاماألسعار العاملية ملادة وضعية  -1

متوسطا سنويا ناهز  2019الخام على مستوى األسواق الدولية خالل سنة  أسعار السكرسجلت 

، حيث بقيت في نفس املستويات خالل السنتين. وقد 2018سنة  دوالر للطن 293مقابل دوالر للطن  295

 للطندوالر  318وكأدنى مستوى لها شهر شتنبر  دوالر للطن 268بين  2019سنة  تراوحت هذه األسعار خالل

 كأعلى مستوى لها شهر دجنبر.

 

 :2019و 2018يسلط الرسم البياني التالي الضوء على تغيرات متوسط سعر السكر الخام لسنتي 

 

 
 

مليون  174انخفض إلى  2019/2018وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنتاج العاملي للسكر الخام خالل املوسم 

محاصيل قصب السكر في جنوب السابق نتيجة تراجع مليون طن بالنسبة للموسم الفالحي  183طن مقابل 

غير شروطا مناخية  -ن األكثر إنتاجا في هذا املجال االبلد -تايالند الحيث عاشت كل من الهند و  ،شرقي آسيا

 مواتية مما أثر بشكل سلبي على محاصيلهما الزراعية. 

 

وذلك بفضل فائض اإلنتاج مقابل وبالرغم من هذا التراجع، ظلت األسعار العاملية للسكر منخفضة 

من جهة، وانخفاض قيمة عملة البرازيل مقابل الدوالر األمريكي  2017و 2016الطلب للموسمين الفالحيين 

 األسعار، حيث تصنف تحديد مجال في" القائد" خالل نفس الفترة، من جهة أخرى. وتعتبر دولة البرازيل

 العاملية.  الصادرات من %50 بحصة العالم في للسكر ومصدر منتج أكبرك

 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2018 333323306283283295268251259314305301

2019 303308298299283297290277268297303318

 150

 200

 250

 300

 350

2019-2018تطور متوسط سعر السكر الخام بالدوالر للطن 
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 حصيلة الدعم  -2
 

 الوطني ستهالك اال  1-2

 

 الغذائي األمن توفير في يساهم إذ الوطني، االقتصاد صعيد على استراتيجية مكانة السكر قطاع يحتل

 وكذا اإلقليمية التنميةتشجيع و  والصناعي، الزراعي القطاع في للشغل فرص وخلق السكر، مادة من

 املزارعين. دخل تحسين

 

 حوالي، حيث بلغ 2019سنة  خاللعرف اإلنتاج املحلي من السكر األبيض املكرر تحسنا ملموسا 

 إلىفي اإلنتاج  األداء هذا ويعزى . %6,39، أي بزيادة بحوالي 2018سنة  ألف طن 556مقابل  ألف طن 591

بنسبة  2019-2018الفالحي وقصب السكر خالل موسم  السكري  الشمندر من املزروعةات املساح زيادة

املوسم الفالحي السابق  فيهكتار  58.091مقابل هكتار  67.548ما مجموعه  إلى وصلت التيو  16,28%

من جهة، وإلى  ،%3,74باإلضافة إلى ارتفاع كميات املحاصيل السكرية املعالجة خالل هذه السنة بنسبة 

الوطنية والتي تلعب دورا مهما في الرفع من مستوى على مستوى السلسلة اإلنتاجية  طوير تقنيات املكننةت

 املردودية في اإلنتاج، من جهة أخرى.

 
  الشمندر السكري قصب السكر المجموع

2019 2018 2019 2018 2019 2018   

 المساحات المزروعة )الف هكتار( 341 49 144 58 750 8 404 9 091 58 548 67

 المردودية )طن للهكتار( 59,54 66,90 70,00 59,10 129,54 126,00

 كميات المنتجات المعالجة )ألف طن( 401 3 608 3 613 556 014 4 164 4

591,20 555,70 46,70 58,20 544,50 497,50 
 كميات السكر األبيض المستخلص

 )ألف طن(

 

 األبيض املكرر باملنتجات املحلية السكر من الوطني االستهالك تغطيةنتيجة ملا سبق، سجلت نسبة و 

 املكررة السكر كميات علىسلبا  انعكس، مما 2018خالل سنة  %46مقابل  2019 برسم سنة 49%

 من املبيعات كمياتفي حين عرفت  ،%7يناهز  بماالتي انخفضت  املستورد الخام السكر من املستخلصة

 .%6 يناهز بماا ارتفاع محليا املنتج السكر من املستخلصة املكرر  السكر

 

مليون طن  1.197حوالي  2019سنة األبيض املكرر خالل ملادة السكر االستهالك الوطني بلغ وقد 

 . %1بنسبة  سنويا مسجال بذلك انخفاضا، 2018مليون طن سنة  1.207مقابل 
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ونسب تغطية هذا  السكر ادةالوطني مل ستهالكال ا تطور ان التاليالرسم البياني و  الجدول وضح ي

 .2019و 2018 سنتي برسماالستهالك 

 

 
 

 

صنف أن النوع االستهالك الوطني من مادة السكر املدعم حسب حليل توزيع تمن خالل يتضح 

% 56نسبة مثل ، حيث ستهالكعلى أكثر من نصف اال  2019و 2018استحوذ خالل سنتي السكر املحبب 

للسكر القالب  29%توزع باقي الكميات املستهلكة بين نسبة خالل السنتين، في حين يستهالك اال من إجمالي 

 %12و %30مقابل على التوالي  2019للسكر املجزئ الصغير خالل سنة  %2للسكر املجزئ الكبير و %13و

 .2018سنة  %3و
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2019-2018تطوراالستهالك الوطني ملادة السكر بالطن خالل سنتي  

2019 2018

 نسبة التغطية

 2019خالل سنة 

  2018 2019 % التطور 

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوطنياالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهالك اإلجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالي  1,207 1,197 -1 

 (طنمليون بالسكر املكرر )

كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتررة املست لصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن كميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات املال 556 591 +6 49,37%

 (طنألف بالسكر املنتج  محليا )

كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتررة املست لصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن كميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات املال 651 606 -7 50,62%

 (طنألف ب) السكر الخام املستورد 
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 .2019و 2018 سنتيحسب النوع خالل  السكر ادةالوطني مل ستهالكال اوزيع ت التالي الجدول يسطر 

 
 

 
 

 

 دعم السكر املستهلك املحلي  تكاليف 2.2
 3.437 درهم، مقابل مليون  3.407 قدرهما  2019اإلجمالي ملادة السكر املستهلك برسم سنة الدعم بلغ 

 %.1، مسجال بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 2018مليون درهم سنة 

 

 2018خالل سنتي  املستهلك السكر ملادة املمنوح الدعم والرسم البياني التاليان يسطران تطور  الجدول 

 :2019و

 

  

56%

29%

13%

2%

56%

30%

12%

2%

السكر المحبب

السكر القالب

السكر المجزئ الكبير

السكر المجزئ الصغير

2019و2018توزيع االستهالك الوطني للسكر حسب النوع برسم سنتي 

2018 2019

نوع السكر  حصة 

من إجمالي 

  االستهالك

كميات االستهالك 

 2019)بالطن( 

نوع السكر  حصة 

من إجمالي 

 االستهالك

كميات االستهالك 

 2018)بالطن( 

 نوع السكر

 السكر املحبب 672.874 56% 670.365 56%

 السكر القالب 357.906 30% 349.287 29%

 السكر املجزئ الكبير 149.931 13% 150.735 12%

 السكر املجزئ الصغير 26.471 2% 26.250 2%

100%  املجموع 1.207.182 100% 1.196.637 
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تكاليف دعم السكر 

2018املحلي   
تكاليف دعم السكر املحلي 

2019 
%   8201/9201تغيرات   

 1,02 817,21 786 283 657,21 922 280 يناير

 2,79 975,75 351 264 126,85 180 257 فبراير

 3,13 447,52 261 304 937,84 038 295 مارس

 8,08 650,01 561 336 605,08 403 311 أبريل

 10,71- 624,12 488 287 173,84 966 321 ماي

 0,49- 505,29 464 269 693,47 779 270 يونيو

 6,35 388,55 681 325 927,59 243 306 يوليوز 

 6,51- 286,17 273 288 607,20 352 308 غشت

 4,63- 501,21 750 276 454,96 191 290 شتنبر

 3,28 843,00 917 270 207,78 304 262 أكتوبر

 5,78- 203,95 300 251 887,51 729 266 نونبر

 6,67- 150,08 313 248 106,31 066 266 دجنبر

درهمالتكاليف بمجموع   3 437 173 691,10 3  407 151 392,86 -1 

200 000

250 000

300 000

350 000

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوز يونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2019-2018تطور مبالغ دعم مادة السكر املحلي خالل سنتي

2019 2018
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 السكر املستورد 32.

املستخلصة من ، بناء على املعطيات 2019سنة  املعدل السنوي لسعر استيراد السكر الخامبلغ 

دوالر للطن مقابل  332,74ما قدره  ،التي توصل بها صندوق املقاصةتسوية استيراد السكر الخام ملفات 

هذه املادة على إلى تدني أسعار باألساس جع ار  %4، أي بانخفاض بنسبة 2018دوالر للطن سنة  345,38

أعلى  الخام سعر السكرمتوسط سجل ، 2019 خالل سنةو  األسواق العاملية خالل هذه السنة.مستوى 

دوالر  322دوالر للطن وأدنى مستوى له شهر نونبر بما قدره  346بما يناهز  فبرايرشهر له معدل سنوي 

 .7للطن، أي بنسبة انخفاض قدرت ب %

 

 حسب األرقام املستخلصة من ملفات ةتطور متوسط األسعار الشهري الرسم البياني التالييوضح 

 :2018و 2019صندوق املقاصة خالل سنتي  الدعم التي توصل بها

 

 
 

املستخلصة من امللفات املعطيات  حسب 2019سجلت كميات واردات السكر الخام خالل سنة و 

خالل ي سبقتها، حيث انتقلت ت% مقارنة مع السنة ال14صندوق املقاصة، انخفاضا بنسبة  الواردة على

 .2018طن برسم  718.114مقابل طن  614.495لى إهذه الفترة 

 

 ، رغم استمرار2018مع سنة  مقارنة تراجعا 2019صندوق املقاصة لسنة  عائداتباملقابل، عرفت 

سنة مليون درهم  414 من حيث انتقلت ،في األسواق الدولية الخام االنخفاض الذي عرفته أسعار السكر

هذا التراجع في العائدات يجد  .%11أي بنسبة انخفاض ناهزت  2019 سنة مليون درهم 370إلى  2018

غطية االستهالك التي تمت معالجتها لت 2019تفسيره في انخفاض كميات واردات السكر الخام خالل سنة 

 الوطني من السكر األبيض.

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2018 3883713673593623443360323328304317

2019 03463253353363423403260327322328

0

100

200

300

400

فاة خالل مقارنة بين املتوسط الشهري لسعر السكر الخام املست لص من امللفات املص

2019و2018سنتي 
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 الجدول التالي يوضح تطور الكميات ومبالغ الدعم املوجه للسكر املستورد الخام:

 

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

 

 :2018و 2019سنتي خالل املستوردة الخام ويوضح الرسم البياني التالي تطور كميات السكر 

 
 

 

 

 

 

 

 

*درهمالمبالغ الدعم ب كميات السكر الخام املستورد بالطن    

2018 2019 2018 2019 

 - 852,21 520 23- - 190,00 63 يناير

63 000,00 فبراير  96 880,00 188,57 266 34-  -56 381 479,49 

 702,63 207 39- 590,94 800 36- 300,00 64 787,51 64 مارس

 509,50 538 19- 574,36 694 38- 780,00 32 800,00 66 أبريل

 985,50 292 19- 243,45 496 18- 200,00 32 677,00 32 ماي

 762,13 353 19- 582,30 883 39- 860,00 32 700,00 67 يونيو

 413,10 990 53- 560,22 867 62- 384,64 90 510,00 104 يوليوز 

 634,31 890 40- - 700,00 66 - غشت

 - 042,07 592 40- - 600,00 65 شتنبر

 563,38 325 41- 937,98 747 39- 421,00 67 020,00 65 أكتوبر

 613,61 962 40- 160,95 876 59- 120,00 66 430,00 93 نونبر

 377,23 626 39- 832,00 589 19- 850,00 64 400,00 31 دجنبر

718 114,51 املجموع  614 495,64    366,05 335 414-  -370 570 040,88    

0

50 000

100 000

150 000

200 000

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوز يونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2019-2018تطور كميات السكر الخام المستوردة بالطن

2019 2018
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 .استرجاع الدعم عن مادة السكر املحبب:3 

 

املبالغ املحصلة الخاصة باسترجاع الدعم عن السكر املحبب املستعمل من طرف شركات ناهزت 

سنة  مليون درهم 77، مقابل مبلغ 2019خالل سنة  مليون درهم 74 املشروبات الغازية والغير الغازية

مادة السكر كميات باألساس إلى انخفاض التراجع ويعزى هذا  .4%، أي بنسبة انخفاض قدرت ب 2018

في تركيبة املنتوجات الغازية التي تعد مرجعا في استخالص الدعم عن استعمال السكر في املستعملة 

 املشروبات الغازية والغير غازية.

 

ن خدم مطن من السكر املحبب املست 73.821عمال ، تم است2019أنه خالل سنة إلى  اإلشارةوتجدر 

% من مجموع الكميات املدعمة 11، أي بنسبة استهالك ناهزت في إنتاج املشروبات الغازية طرف الشركات

 من السكر املحبب خالل نفس الفترة.

 

 ويوضح الجدول التالي تطور التحصيالت الخاصة باسترجاع الدعم من شركات املشروبات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

  2018 2019 2018/2019تغيرات 

-4% 

 التحصيالت )بالدرهم( 77.167.638 73.821.524

كميتتتتتتتتتتتتتتات الستتتتتتتتتتتتتتكر املطابقتتتتتتتتتتتتتتة  77.167,64 73.821,52

 )بالطن(
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 الفصل الثالث:

 

  السكر مواد لتسويق الموجه الدعم

 الجنوبية األقاليم في الغذائية والزيوت
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لدعم الموجه لتسويق مواد السكر والزيوت الغذائية في األقاليم ا الثالث:الفصل 

 الجنوبية 

 

، مادتي السكر والزيوت الغذائية التي يتم تسويقهما في جنوبيةيشمل دعم األقاليم ال

 .أقاليم العيون، بوجدور، الداخلة والسمارة

 

كل إقليم، موزعة شهريا كميات محددة من مادتي السكر والزيوت الغذائية على مستوى تسويق ويتم 

 كالتالي:
 

 

طرفاية بكميات أخرى استثنائية من إضافة إلى هذه الكميات، يتم تزويد هذه األقاليم وكذلك إقليم 

 وتتوزع كالتالي: هذه املواد تخص شهر رمضان

 
 

 

أواخر شهر دجنبر  إطالق طلب عروضأساس  ويتم تحديد سعر تسويق مادة الزيوت الغذائية على

، بلغ 2019التي ستتكلف بتزويد األقاليم الجنوبية من هذه املادة. وخالل سنة  الختيار الشركة من كل سنة

.أما 2018درهم للتر سنة  10,494درهم للتر، مقابل  10,439سعر تسويق الزيوت الغذائية في هذه األقاليم 

  فهو ثابت وال يعرف أي تغيير. األقاليمبخصوص ثمن بيع مادة السكر في هذه 

 

 

  مادة الزيوت الغذائية بالطن مادة السكر  بالطن

 إقليم العيون  172,5 530,919

 إقليم بوجدور  39,6 181,52

 إقليم السمارة 112,4 274,808

 إقليم الداخلة 125,215 229,432
   

  مادة الزيوت الغذائية بالطن مادة السكر  بالطن

 إقليم العيون  52,750 42,20

 إقليم بوجدور  20,350 16,28

 إقليم السمارة 22,765 18,212

 إقليم الداخلة 57,930 46,352

 إقليم طرفاية  27,700 22,160
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مليون درهم  34,107ما يناهز  2019وقد سجل املبلغ اإلجمالي لدعم الزيوت الغذائية خالل سنة 

أما بخصوص مادة السكر،  .%1وصلت إلى ، أي بنسبة انخفاض 2018مليون درهم سنة  34,443مقابل 

سنتي  مليون درهم برسم 51فلم تشهد مبالغ الدعم الخاصة بها أي تغيير، حيث ناهزت قيمتها ما قدره 

 .2019و 2018

 السكر بموادجنوبية ال األقاليم لتموين املوجه بالدعم الخاصة اإلجمالية املالية القيمة بلغتوعليه، 

            قدره ما، وحققت بالتالي 2018تقريبا نفس مستوى الدعم لسنة  2019 سنة برسم الغذائية والزيوت

 .درهم مليون  85

 

 الجنوبية األقاليم بتموين الخاص الدعم مبالغ ان تطور يوضح انالتاليوالرسم البياني  الجدول 

 :2018مقابل سنة  2019سنة  برسم

 بمليون الدرهم

 تغيرات

2018/9012 %  
2019 2018  

0,98-  الزيوت الغذائية 34,443 34,107 

السكر  مادة  50,990 51,002 0,02  

0,38-  املجموع 85,433 85,109 
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