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I. مقدمة 
 

بدأ ، وتطبيقا لمالعمومية للمؤسساتاالنخراط في ورش الحكامة الجيدة على حرصا منه 

 .2013ة سن منذ هشهرية وسنوية حول منجزات ريراتقبإعداد صندوق المقاصة الشفافية، قام 

ت يلقي الضوء على أهم مؤشرا شهريا اتقرير صندوق المقاصةينشر  ،السياقنفس وفي 

ولي مع ربط هذه المؤشرات بالسياق الد الفتراتمختلف  عبر الدعم، وكذا على تطورها

 .والوطني وكذلك باإلطار القانوني

ندوق ص عدة، وحرصا منه على التجديد والتطوير والمالئمة، أيوكما الثالث السنوات الماض

  :رئيسيةمحاور ثالث  شملوي ،في حلة جديدة لهذه السنة المقاصة تقريره الشهري

 ؛لسكرامادة كذا لسوق لسوق العالمية للمواد النفطية، وإعداد دراسة استشرافية ل 

  المدعمة؛شرح وتوضيح القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاعات 

  الدعممؤشرات  ألبرز ومبسط بيانات واضح كشفتقديم. 
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II. الدوليسياق ال 

  قسوإلعادة توازن ال النفط إنتاج تراجع: النفط .1

 نسبيا تحسنا النفط أسعار شهدت وقد. سنةال ههذمهمة  جدا تقلبات األسود الذهب عرف سعر

 دوالر 26 وصل إلىأنه  علما، دوالرا 50 ميلبرال سعربذلك  ليتجاوز الجزائر اجتماع بعد

 خالل شهري دوالرا 50سعر البرميل  تجاوزوقد  .العام هذا من سابق وقت في للبرميل

 .للبرميل دوالرا 47 إلىحاليا ويصل ، وأكتوبر يونيو

 

، اريخيت اتفاقب ،بالجزائر 2016 برفي شهر شتن وبكلمنظمة األ االستثنائي االجتماع توج

 ليونم 33و 32,5 بينحصره تم ألعضاء المنظمة و النفط نتاججديد إل سقف تحديد تمحيث 

  .يوميا برميل

إال أن هذا  ،لللبرميدوالر  50 فوق ما إلى النفط أسعار ، من انتعاشمبدئيال تفاقاال هذا مكن

 اإلنتاج غبل وقد .دوالر 44 إلى من جديد سعر البرميل انخفض لم يدم طويال، حيثاالنتعاش 

 مليون 11,2ها وحد روسيامنه  أنتجت ،يوميا برميل مليون 33,8 أكتوبر شهر في اإلجمالي

 . وهو رقم قياسي برميل

 بين اتالمفاوض ، من خالل(أوبك) للبترول المصدرة البلدان منظمة تعمل الصدد، هذا وفي

 اللمسات وضعإلى  توافق إلى لتوصلا آمال ظل في األعضاء، غير الدولو أعضائها

 30 في (لنمساا) فيينا الذي سيعقد في الوزاري االجتماعفي إطار  ،النفط إنتاج لكبح األخيرة

 .النفط أسواق داخلبين العرض والطلب  توازن تحقيق أجل من وذلكمن شهر نونبر، 

طريقة احترام القرار ضرورية من أجل على افتراض وجود اتفاق بين األعضاء، تبقى و

من  ينتجون أقل وإيران، العراق ،ليبيا، نيجيرياك ،نأن بعض المنتجي نجد حيث ،تفعيله

34,74 35,97 
39,60 

48,13 49,69 49,68 

42,46 

48,30 49,12 
51,58 

47,08 

يناير فبراير مارس  أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنبر أكتوبر نونبر

متوسط سعر البرنت بالدوالر للطن
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 ترددتقد  بالتاليو، تعانيه بلدانهم من اضطرابات سياسية ، نظرا لمالهم الحصص المحددة

 .عليه المتفق اإلنتاج احترام مستوى في هذه البلدان

خالل  لطلبا في الزيادة أن المؤكد من وليس ا،مهم والطلب العرض بين الفارق الكبير يبقىو

 .هرأش لعدةارتفاع مخزون النفط  يستمر قد، وئضالفا من للحد ةكافي ستكون 2017 سنة

 ناتتكههناك و فيينا، في" أوبك" اجتماع عنه سيتمخض ما الصبر بفارغ األسواق تترقب

 والرا  د 50 فوق األسعار رفع بغية المنظمة، خارج من المنتجين كبار مع التعاون بإقرار

 .للبرميل

 رباقي ما يمثلون لوحدهم وروسيا وبكاأل منظمةل البلدان األعضاء أن اإلشارة، وتجدر

 أن حين في. يوميا برميل مليون 96 ب حاليا قدري الذي للنفط، العالمي نتاجاإل نصف

 مما وميا،ي برميل مليون 95 هذه السنة بلغت من الثالث خالل الفصل العالمي الطلب تقديرات

 .في اليوم برميل مليون حواليب العرضفي  زيادة يعني أن هناك

 للطاقة يةالدول والوكالة وبكمنظمة األ المنخرطة في النفطية الدولق فتت السياق، هذا في

(IEA) قد  الطلب في معتدلة وزيادة عرضال خفض عدم: الوضع الحالي تشخيص حول

 اللخ فطية إالللسوق الن التوازن عودوبالتالي لن ي ،من السنة المقبلة ولالنصف األ في يستمر

 .2017من سنة  الثاني النصف

 خطوةق االتفا يمكن أن يكون هذا هل: امطروح السؤاليبقى واردا، و التفاؤل قىيب حاليا

 نم حاليا عانيأن السوق النفطية ت اعلم والطلب، العرض بين التوازن لتحقيق كافية

 الخارجية السياسة التخوفات من وخصوصا األوسط، الشرق في الجيوسياسية الصراعات

 .الجديد األمريكي رئيسلل المستقبلية

 

  المسال: البترول غاز .2

 غازعن  عبارة ،من المركبات الهيدروكربونية يتكون حفوريأ وقود هو المسال البترول غاز

 يتمو .فصولال حسب هذه الغازات نسبوتتغير  ،(C3H8)ن البروبا( وC4H10) البوتان

 هنقلويسهل  كثيرا حجمه يقل وبذلك عليه الضغط زيادة طريق عن البترول غاز تسييل

 .نهيخزتو

 للغاز لحقو من هاستخراج يتم العالم في المنتج البوتان وغاز البروبان من %60 من أكثر

 .الخام النفط تكرير خالل من تصنيعها يتم الباقية% 40و الطبيعي،
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مع بداية و .هنقلو هتخزين لسهولة نظرا   ،واسع نطاق على اليوم المسال البترول غاز ستخدمي

 .تالستينا في هتخزينل صهاريج تم تطويروقنينات، الالثالثينات، انتشر توزيعه في 

 طبخ،ال) المنزلي كالقطاع االقتصادية القطاعات بعض في المسال البترول غاز يستعملو

 تربيةال الفالحية، المعدات بعض لتشغيل) الفالحي القطاع في ،(والتدفئة الماء تسخين

 نسيجال البتروكيماويات الصناعة المعادن، صناعة) الصناعة قطاع وفي ،...(الحيوانية

  (.…الهواء بالونات اللعب، قوارب للسيارات، وقود) وكوقود ،...(والورق

 70 منها سنويا، طن مليون 275 يقارب ما المسال البترول غاز من العالمي االستهالك بلغي

 ابيباألن خطوط عبر برا، الباقي نقل يتم بينما البحر، طريق عن نقلها يتم طن مليون

 . والقطارات

 مقارنة ة،الدولي التجارة من ضئيلة نسبة سوى المسال البترول الغاز تجارة تمثل ذلك، ومع

 .األخرى الهيدروكربونية الغازات تجارة مع

% 57 قابلم العالمية، التجارة من% 6 سوى المسال البترول لغاز الدولية التجارة تمثل ال

 لبترولا لغاز النهائي المنتوج أن إلى ذلك في السبب ويرجع. الطبيعي للغاز% 26و للنفط

 ضغط في الكامن) النقل تكاليف ارتفاع بسبب االستهالك، أماكن إلى أقرب يكون المسال

 .األنابيب شبكات ضعف وإلى ،(التخزين

 ظران للطاقة، العالمي االستهالك من% 3 سوى المسال البترول الغاز استهالك يمثل ال

 (.ددةالمتج والطاقات والغاز الكهرباء) األخرى للطاقات والمتزايدة القوية للمنافسة

 كما للغاز يمرجع سعر تحديد يمكن ال المسال، البترول لغاز اإلقليمية األسواق لتعدد ونظرا

 نفس ينحو الالمس البترول للغاز العالمي السعر فإن ذلك ومع للنفط، بالنسبة عليه الحال هو

 .البرنت سعر منحى

 سكرلل العالمي عجزالمستوى مراجعة  :ة للسكرسوق الدوليال .3

 المقبل؟ الموسم الفالحي في لسكرل العالمي السوق في العجز مرحلةهل ستنتهي 

 العالمي السوق في العجز ها بخصوصتوقعاتجل ( ISO) الدولية السكر منظمة راجعت

من هذه  برننو في نشر الذي السنوي ربعال لتقريرها وفقا ،2016/2017خالل الموسم  لسكرل

 .السنة

 اتوقعاته تخفضبالتالي و الطلب،العالمي  يفوق االستهالك أن منظمةالتتوقع حيث 

صرحت المنظمة أنه ، حيث 2016/2017لموسم  المتوقع لسكرل عجز العالميبخصوص ال
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خالل تقرير  طن مليون 7,048 مع عجز قدر ب رنةمقا طنمليون  6,193 يصل إلىس

 .سابق

سجل فيها التي سي على التوالي الثانية السنة هذه كونتس ،المنظمة وقعاتت تحققت ما وإذا

 ن منايخفضس موسمينال ينهذ" ت المنظمة أيضا أنحذرقد و .لسكرالعالمية ل سوقلل اجزع

 ."سعاراأل رفع في انساهميبالتالي سو طن، مليون 11,1بحوالي  لسكرل العالمي االحتياطي

الي فإن التوقعات المستقبلية للمنظمة بخصوص الموسم الفالحي الت ذلك، على وعالوة

 على ،"ما حد لىإ اتوازن"سيحققان  يالعالم واالستهالك اإلنتاجن أ أتنب ،2017/2018

 من التيو المقبلة، اشهر مناخية اعتداال خالل اإلحدى وعشرونال الظروفتشهد  أن افتراض

 .لسكرلالعالمي  العجز مرحلة من تحد أن شأنها

 بين زنتواللمحتمل  سيناريو لتوقعات استجابة ،األسعار في تراخ المنظمة أن "أي ضيفتو

 ضعف بسببأن يتالشى  يمكن ،2017/2018في الموسم الفالحي  العالمي والطلب العرض

 نمخزو معدل انخفضوقد ".  2017 برشتن -أكتوبر لمخزون المرتقب خالل دورةا مستوى

يه وصل إل مستوى أدنىوتعد هذه النسبة  ،%43,5إلى 2016/2017خالل الموسم الفالحي 

 .2010/2011الفالحي موسم ال منذ

جلت سحيث  ،%74السكر العالمية، بنسبة  أسعار ارتفاع في بالفعل السوق عجز ساهم وقد

 هال سعر أعلى إلى لتصل ،للطن دوالر 343 بحوالي، 2015في شهر غشت  مستوياتها أدنى

 .دوالر للطن 597 حيث بلغت 2016شهر شتنبر يف ،ونصف سنوات ثالثة منذ

 بببس المحاصيل حجمبانخفاض  الزيادة هذه ،"الفاو" والزراعة األغذية منظمةوتفسر 

ي والت ازيل،البر وسط جنوب األكثر إنتاجا في منطقةالالتي شهدتها  السيئة مناخيةال الظروف

 منتج أكبر ثاني الهند، اإلنتاج في أنوتتابع المنظمة أيضا، . للسكر ومصدر منتج أكبر تعد

( لهندا السكر في إنتاج ى فيولاألالمنطقة ) ماهاراشترا والية في تقلصا يعرف للسكر،

 زيادة يف ساهمسيوبالتالي  المحلي، الطلب لتلبية مادة السكر استيراد على البالد سيجبر

 .السكر أسعار

 سعر لمعد وتجاوز ،تقريبا ا منذ سنةعارتفا السكر سعارعرفت أ ،اعتبارا لما سبق ذكره

 %29ل دبمع زيادة بذلك مسجال ،للطن دوالر 500 سقففي األسواق العالمية  الخام السكر

 لتاليوبا ،2016نبر تمع شهر ش مقارنة %9قدره بما  وانخفاضا ،السنة بداية مع مقارنة

 .2014سنة  في المسجلة المستوياتإلى  األسعاررجعت 



 تقرير حول أنشطة صندوق المقاصة
 

Page 8 sur 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407,00 406,90 
444,70 

467,40 483,80 

552,50 
528,40 529,20 

597,20 
579,40 

526,00 

ر ي ا ن ري ي ا ر ب رس ف لما ي ر ب يأ وما ي ن و وزي ي ل و رغشتي ب ن رشت ب و ت ك رأ ب ن و ن

معدل سعر السكر بالدوالر للطن
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III. الوطني لسياقا 
 

في  لسكراارتفاع سعر اقتصادية عالمية تتسم بتراجع سعر المواد البترولية و ظل ظرفيةفي 

الدعم  فقاتبهدف تقليص ن مقاصة، قامت الحكومة المغربية بإصالح نظام الاألسواق العالمية

 المالية العمومية. تحسينوالداخلي 

 قطاع الطاقة في المغرب: .1

 من %96 المغرب ستورديحيث  ،توازنات المالية العمومية للمغرب النفط تفجر فاتورة

صارمة  صادقتا سياسة نهجب عجز،هذا ال تقليص نحو المغرب حاليا تجهوي .ةيطاقال احتياجاته

  .تنويع باقته الطاقية وكذا الطاقة، استهالك مجال في

 ألولىا أشهر عشرةال خالل النفط استيراد فاتورة تراجعت الصرف، مكتب إلحصائيات وفقاو

الفاتورة  ذهه قيمة وصلت وهكذا. الفارطة السنة من الفترة نفس مع مقارنة الجارية السنة من

 بلغت جعترا بنسبة أي السنة الفارطة، رهممليار د 56,268مقابل مليار درهم  44,160 إلى

21,5 %. 

 ،%17,5ب  خرىاأل محروقاتالو النفط غاز واردات تراجع إلى االنخفاض هذا عزىيو

 .%13,6ب  الفحمو

 النفط داستيرا فاتورة تراجع من رغمبال أنه ،نشرته اإلحصائية آخر في الصرف مكتب وأكد

 حيث ،طةالفار السنة مع مقارنة الفترة نفس خالل %7,5بنسبة  ارتفعت الواردات قيمة فإن

 مقابل درهم مليار 333,65 إلى الماضي أكتوبر شهر غاية إلى الواردات قيمة وصلت

 .الماضية السنة من نفس الفترة خالل درهم مليار 310,5

 من ثنائيةاالست العالمية مستفيدا بذلك من الظروف ية مستدامة،مناخ سياسة المغرب ويعتمد

 لمواتيةا مناخيةال البيئة هذه. حاالري وطاقة الشمسية الطاقة أجل تنمية وتطوير كل من

 .ات المتجددة، من أجل الحفاظ على البيئةطاقال إنتاجزيادة  علىستساعده حتما 

 في" 22ية "كوب المناخ اتتغيرال بشأن الدولي المتحدة األمم مؤتمر استضافة خالل منو

على  الضوء لمغربسلط ا ،نبرنو من شهر 18 في والذي انتهت أشغاله ،مراكش مدينة

 عب دورتل نأ، األحيان بعض يمكن في الدولة أنبرهن كذلك و ،المجهودات االنتقالية الحالية

 .بنجاحمستثمر ال

 



 تقرير حول أنشطة صندوق المقاصة
 

Page 10 sur 17 
 

 لمتجددة،ا الطاقات مجال في استباقية سياسة ،2009 سنة منذ المغرب تبني ،السياق هذا وفي

 مصدرها يتوزع ،2020 سنة بحلول الكهربائية الطاقة من %42 إنتاج إلى يهدف حيث

د زادت هيدروليكية. وق كطاقة %14، والرياح طاقة %14و الشمسية، لطاقةا %14 كالتالي:

 .2030 في أفق سنة %52نسبة هذا الطموح إلى 

 ألف 500 إنشاءوب درهم، مليار 500ب  ةيالطاق فاتورته تقليصب المغرب يلتزم وبالتالي،

 اريالحر لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات من طن مليون 300 خفض اذكو ،منصب شغل

(CO2) .تشريعية وإصالحات برامج في عدة المغرب انخرط الهدف، هذا ولتحقيق 

 قتصادلال الرئيسية القطاعات داخل الطاقة ستخدامال وكفاءات تقنيات إلدخال وتنظيمية

 .طاقةال هدر ومكافحة الطاقة، تكاليف خفض الطاقة، لمصادر الرشيد االستخدام الوطني،

( COP22) يةالمناخ اتتغيرال بشأن الدولي المتحدة األمم مؤتمرل 22ت الدورة ساعد وقد

كذا و ،صلةال ذات القرارات وتنفيذ باريس اتفاق وتفعيل قدمافي المضي  مراكش، فيالمنعقد 

 مكافحةو المستدامة للتنمية أهداف بين والتنسيق شامل، نهجفي اتباع  المشاركين التزام

 ية.المناخ اتتغيرال

 اركة،طراف المشاأللدى  الطموح مستوىل تدريجيال رفعال أهمية على ،القمة أكد أعضاءو

 على امة،ومستد عادلة تنمية إلى لوصولل واالستثمار، واألبحاث الدعم برامجوذلك بواسطة 

 الطاقة داماستخ وتشجيع تدوير وإعادة الطبيعية، للموارد رشيد استخدام يعتمد اقتصاد أساس

 .والمتجددة المستدامة

 بتاريخ 1242-16 رقمدخل القرار  2016تجدر اإلشارة أنه ابتداء من فاتح يونيو  ،وأخيرا

 رالوزيالقاضي بتحرير واردات الغاز بوتان، للسيد  (2016 أبريل 25) 1437 رجب 17

 متعلق كذلكوال ، حيز التنفيذ،ةماوالحك العامة بالشؤون المكلف الحكومة رئيسدى ل نتدبالم

 .البوتان غاز بيعكذلك ثمن و بتحديد تركيبة جديدة لبنية األسعار

 : المغربقطاع السكر في  .2

 األمن فيرتو في همايس ، إذصعيد االقتصاد الوطنيعلى  استراتيجيةمكانة  يحتل قطاع السكر

 بروزو ،الزراعي والصناعي القطاع في شغللل فرص خلقو د،للبال السكر مادة من الغذائي

 .المزارعين دخل تحسينكذا و اإلقليمية التنمية مجاالت

 لفأ 607بحوالي  األبيض سكرمن ال اقياسي اإنتاج، 2016-2015الموسم الفالحي  سجل

 %42 مقابل) .%50نسبة  السكرمادة  من الوطنية االحتياجات تغطيةبلغت نسبة حيث  طن،

 (.كنسبة تغطية خالل الموسم السابق



 تقرير حول أنشطة صندوق المقاصة
 

Page 11 sur 17 
 

ضل ، بفهكتار 57.600من الشمندر السكري لتصل إلى  ةزروعالم المساحة تطورت وهكذا،

ناحية من ال السكر صناعةوتطوير  المنتجين أداء تحسين إلى تهدف واسعة عمل خطة إطالق

 الفنية والتقنية.

 من %80 حواليب) رولبذل مبكرال ستخداماال توسع الفنية الناحية منوتجدر اإلشارة، أنه 

بذور و ةذات دقة عالي براعمالأحادية بذور و ،(2015في أواخر أكتوبر  المزروعة المساحة

 بأصحا جميع بين متينة شراكة إطار ضمن ،كله هذا يندرجو. ميكانيكيا هاتعازر تتم

 .مزارع ألف 80سيما  ،لحاالمص

 المغرب مخطط إطار في الدولة تمنحها التي الحوافزو المساعدات وكذا ،اتجهودمال هذه لج

 عن %1 بنسبة زيادة تهارافق، السكر شمندر من طن مليون 4,2 إنتاج ت منمكن األخضر،

 .هكتار/طن 73المحاصيل بلغت  ارتفاع طريق

 /طن 14بمعدل إنتاج ) هكتار /طن 12 معدله ما الواحد، الهكتار في السكر محصول سجلو

 لدولا دلمردو عادلم ردودم وهو ،(تادلة منطقة في هكتار/طن 13و، دكالةفي منطقة كتار ه

 .يالسكراألعلى إنتاجا لمادة الشمندر 
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IV. تحمالت صندوق المقاصة 

  

 هياران إلى باألساس االنخفاض هذا ويرجع مهما، انخفاضا المقاصة صندوق تحمالت عرفت

 تيال النفطية المواد أسعار تحرير سياسة وإلى المدعمة، للموادفي األسواق العالمية  األسعار

 .المغرب اعتمدها

 لتوزيعا خالل من بوتان الغاز مادة المقاصة صندوق يدعم ،2016 يونيو فاتح من ابتداء 

  .السكر ومادة األولي، والنقل

 مع نةمقار 2016 لسنة العشرة أشهر برسم والسكر، بوتان الغاز مادتي دعم تحمالت بلغت

 30 غاية إلى المقاصة صندوق بها توصل التي الملفات حسب ،2015 سنة من الفترة نفس

 :يلي ما ،2016 نونبر

معدل التطور 

 %ب
 المواد المدعمة 2015 2016

 توزيع الغاز بوتان 6.574 5.433 17-

 الغاز بوتان

 -53 377 
استيراد الغاز بوتان 

 ماي 31يناير إلى 

 مجموع الغاز بوتان 6.951 5.380 23-

-1 2.852 2.883 
السكر المستهلك 

 السكر        المحلي

 
- 172 -140 

السكر الخام 

 المستورد

 مجموع السكر 2.743 3.024 10

 المجموع 9.694 8.404 13-

 

لفات بم ملفات الدعم الخاصة، ال تشمل مادة الغاز بوتانلصندوق المقاصة تحمالت مم: 

 .النقل

 



 تقرير حول أنشطة صندوق المقاصة
 

Page 13 sur 17 
 

 

 

 

 

 
أشهر  ةعشرخالل ال ، بلغ دعم استهالك الغاز بوتان2016ر نونبر إلى حدود متم شه

فترة لنفس المليون درهم  6.574درهم، مقابل  مليون 5.433ما يعادل  2016لسنة 

مليون درهم، وانخفاضا  1.141مسجال بذلك انخفاضا يقدر ب  ،2015سنة من 

 .%17نسبيا يقدر ب 

 

، وكذا 6الذي عرفه االستهالك بنسبة %الرتفاع المزدوج لويرجع ذلك إلى التأثير 

 %.23إلى انخفاض أسعار الدعم األحادي بنسبة 

 

قط ف %14% من دعم استهالك الغاز البوتان، مقابل 82كلغ  12ويمثل دعم قنينة 

 كلغ. 6لقنينة  %4و كلغ 3يخصص لقنينة  الذي من الدعم
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، إيرادات مدره مليون 53 بوتان الغاز من الواردات قيمة بلغت فقد بوتان، الغاز استيراد وبخصوص

 ت بلغتتحمال مقابل 2016 سنة من مايو يناير بين الممتدة الفترة خالل لصالح صندوق المقاصة،

 .2015 سنة من الفترة لنفس درهم مليون 377

 

 .، خالل نفس الفترة%16وقد عرفت الكميات المستوردة انخفاضا قدر ب 

 

، ائريةمصدرها شركة "سوناطراك" الجزالمستوردة % من الكميات 60 أزيد من أن وتجدر اإلشارة

 وشركة "بيتريديك".
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 السكر 

 االنخفاضوازي يطفيفا  نخفاضاالسكر ا مادة قيمة الدعم الموجه إلىشهدت 

ر، الكبيواألربعة، السكر المقرط الصغير  هكمية استهالك السكر بأنواعالمسجل في 

 2016 أكتوبرالقالب وحبيبات السكر، وذلك خالل الفترة الممتدة ما بين يناير و

 %.1,06قدر ب  والذي

 

لسنة  العشرة أشهرمليون خالل  2.852وبلغ دعم السكر المستهلك ما يناهز 

 .لنفس الفترة 2015مليون درهم سنة  2.882، مقابل 2016

 

تهلكة % من القيمة اإلجمالية المس55 أزيد من مثل حصة استهالك حبيبات السكرت

 .2016أو سنة  2015سنة خالل لمادة السكر سواء 
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رقام ، حسب األ2016بلغ المعدل السنوي لسعر استيراد السكر الخام خالل سنة 

ها صل بالمستخلصة من الملفات المتعلقة بتسوية استيراد السكر الخام والتي تو

 370,66مقابل  2016دوالر للطن سنة  413,51صندوق المقاصة، ما قدره 

ويرجع ذلك إلى %، 12، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 2015دوالر للطن سنة 

 سنة.ه الاالرتفاع الذي عرفته أسعار السكر الخام في األسواق العالمية خالل هذ

يناهز  ما 2016ة أشهر لسنة شرستيراد السكر الخام خالل العال مبلغ الدعم بلغ

سنة مليون درهم لنفس الفترة ل 140قدرت ب  إيرادات مليون درهم، مقابل 172

2015. 

 %.18كر الخام خالل نفس الفترة ارتفاعا بنسبة سجلت كميات واردات الس

 .2015فا لما كان عليه الوضع سنة خال لمادة السكر تنوع الموردينكما يالحظ 
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