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 واد المدعمة إحصائيات الم

اآلليات العمومية المتخذة لحماية القدرة الشرائية إحدى ، يعتبر نظام المقاصة

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

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

الى المساهمة في تطوير باإلضافة  ،األساسية من أجل توفير الحماية للمستهلك النهائي

 العديد من القطاعات اإلنتاجية.

وعليه، يواصل صندوق المقاصة دعم مادتي الغاز بوتان والسكر وكذا الدعم الموجه 

 لألقاليم الصحراوية، وتشمل مهام صندوق المقاصة المحاور التالية:

 :دعم مادة الغاز البوتان 

 مستويين فقط هما:على  صندوق المقاصة دعمه لمادة الغاز بوتان يواصل

  على نفس  اإلى مراكز التعبئة حفاظمحطات التزويد الغاز بوتان: من نقل

 التكلفة بين جميع هذه المراكز.

  توزيع الغاز بوتان: حيث يتحمل صندوق المقاصة فارق السعر بين السعر

وتظل  ع.بما في ذلك تكاليف وهوامش التوزيالحقيقي وسعر البيع للمواطنين، 

درهما بالنسبة  40درهم للطن، أي  3333,33غاز البوتان محددة فيبيع أسعار 

كلغ، دون احتساب  3دراهم بالنسبة للقنينة من فئة  10كلغ، و 12للقنينة من فئة 

  .1990 فارق النقل بين المناطق. ولم تعرف هذه األسعار أي تغيير منذ سنة

 

 :دعم السكر  

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

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

 .دعم السكر المنتج محليا وكذا السكر المستورد

  درهم للطن )بدون احتساب  2.661الدعم الجزافي للسكر المنتج محليا محدد في

 ،2013ناير الرسوم( ابتداء من ي

  درهم للطن ابتداء من يناير  5.335للسكر الخام المستورد محدد في السعر المرجعي

2013 . 

حالة استعماله وتجدر اإلشارة إلى أن صندوق المقاصة يقوم باسترجاع هذا الدعم في 

من طرف شركات المشروبات الغازية والغير الغازية، وفي هذه الحالة يحدد االسترجاع 

 .رهم للطند 1.000 في
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 دعم األقاليم الصحراوية: 

يشمل دعم األقاليم الصحراوية، مادتي السكر والزيوت الغذائية التي يتم تسويقهما 

 .والسمارة، طرفاية في أقاليم العيون، بوجدور، الداخلة

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

 .وكذا تكاليف النقل والشحن والتفريغبهذه األقاليم 

I. حصيلة تكاليف الدعم: 

 :مادة الغاز بوتان .أ

المعدل  سجلحيث سعار العالمية، شهدت تكاليف دعم مادة الغاز بوتان ارتفاعا موازيا لأل

دوالر للطن  468ما قدره  2017السنوي لسعر الغاز بوتان في األسواق العالمية خالل سنة 

 أعلى، مسجال بذلك %30,72 أي بنسبة ارتفاع بلغت ،2016سنة دوالر للطن  358مقابل 

 بما يونيو شهر خالل مستوى وأدنى للطن، دوالر 560 قدره بما دجنبر شهر خالل له مستوى

 .للطن دوالر 333 قدره

 معدالت الدعم األحادي لمادة الغاز بوتان .1

 

 سعاربنية األ تركيبة مستوىالمعتمدة على  بوتان الغاز لمادة األحادي الدعم نحت معدالت

 شهر خالل لها مستوى أعلى بلغ حيث ،سعار العالميةاألتغيرات نفس منحى  2017سنة خالل 

ارتفاعا قدر  2017، وقد عرف متوسط الدعم األحادي لسنة يوليوز شهر خالل وأدناه مارس

 .2016مقارنة مع سنة  %42ب 

 بوتان الغاز لمادة األحادي الدعم أن ،2017برسم سنة  األثمان تركيبة تحليل خالل منويتضح 

 ،للطن درهم 5.463,12 سجل أعلى معدل له شهر مارس بما قدره كيلوغرام 12 قنينةل

، فقد كيلوغرام 3 لقنينة أما بالنسبةله شهر يوليوز.  مستوى أدنىك للطن درهم 2.938,26و

 خالل له مستوى وأدنى ،كأعلى نسبة دعم أحادي شهر مارس للطن درهم 5.664,64سجل 

 .للطن درهم 3.139,78 قدره بما يوليوز شهر

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

 .2017و 2016بنية تركيبة األثمان الداخلية خالل سنتي 
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 توزيع الغاز بوتان: .2

  االستهالك 
 

، ارتفاعا مقارنة 2017عرف حجم الكميات المستهلكة المدعمة من مادة غاز البوتان خالل سنة 

إلى ما قدره  ، حيث وصلت الكميات المستهلكة من الغاز بوتان3,33%بلغ  2016مع سنة 

يبين تطور  التالي الجدول. 2016طن خالل سنة  2.263.990قابل طن م 2.339.425

 .2017و 2016الكميات المستهلكة من غاز البوطان خالل سنتي 

 

ات  2017 2016 بالطن    2016/2017تغير

% 

 5,14- 290.943,54 306.710,45 كلغ  3مجموع قنينة 

 4,66 2.048.482,34 1.957.280,21 كلغ  6و 12مجموع قنينة  

 3,33 2.339.425,89 2.263.990,66 االستهالك اإلجمالي السنوي )بالطن(

 

% من االستهالك اإلجمالي 88كيلوغرام  6و 12از بوتان من فئة وقد مثل استهالك قنينات الغ

، في 2016مقارنة مع سنة  2%، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 2017للغاز بوتان خالل سنة 

من  12%، مقتصرا على حصة %5,14كيلوغرام بنسبة  3حين انخفض استهالك قنينة 

 االستهالك اإلجمالي لنفس الفترة.

 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2016الدعم األحادي  3 2222 7352 3962 7042 3212 3983 2382 8552 8853 7784 0333 577

2017الدعم األحادي  4 1335 0785 4634 5153 8793 2932 9383 1054 2534 6044 7725 131

لغاز بوتان لسنتي  2017-2016تطور الدعم األحادي لمادة ا
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 2017لم يشهد توزيع استهالك الغاز بوتان على مستوى المناطق، أي تغيير بين سنة في حين 

% من التوزيع اإلجمالي، ولم تمثل المناطق 99، فقد احتفظت المناطق الشمالية بنسبة 2016و

 % فقط بالنسبة.1الجنوبية سوى 

 

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

  :2016و

 

 تكاليف الدعم 
 

 6.821 مليار درهم مقابل 9.983ما يناهز  2017خالل سنة  بلغ الدعم اإلجمالي لغاز البوتان

، ويرجع ذلك باألساس إلى 46، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة %2016مليار درهم خالل سنة 

حسب  انتالبووتم توزيع الدعم اإلجمالي لغاز  .43أسعار الدعم األحادي بنسبة % تأثير ارتفاع

 كالتالي: سعة القنينات

 

ات  2017 2016 بمليون درهم  %   2016/2017تغير

 كلغ  6كلغ و  12قنينة 

 كلغ  3قنينة 

5.837 

984 

8.679 

1.304 

49 

35 

 46 9.983 6.821 مجموع  دعم توزي    ع الغاز بوتان

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

ر ي ا ن ري ي ا ر ب رسف لما ري ب يأ ا وم ي ن و وزي ي ل و برغشتي ن رشت وب ت ك رأ ب ن و رن ب دجن

بالطن سنة  بوتان  لغاز  ا 2016-2017تطور كميات استهالك 

2017 2016
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الرسم البياني التالي، التطور الشهري لمبالغ دعم توزيع مادة الغاز البوتان خالل ويوضح  

 :2016و 2017سنتي 

 

  دعم نقل الغاز بوتان: .3

 االستهالك 
 

مقارنة مع سنة  رتفاعا، ا2017عرف حجم الكميات المنقولة من مادة غاز البوتان خالل سنة 

طن  1.947.739، حيث بلغت الكميات المنقولة من الغاز بوتان ما قدره 2,31بلغ % 2016

 .2016طن خالل سنة  1.901.571مقابل  2017سنة 

 

:2017و 2016 سنتي خالل توزيع الكميات لنقل الغاز البوتان تطور يبين التالي الجدول  

ات    2016 2017 %   2016/2017تغير

 نقل الغاز بوتان بالطن كميات 1.901.570,75 1.947.739,45 2,31

 

  

0
200 000 000
400 000 000
600 000 000
800 000 000
1 000 000 000
1 200 000 000

الغاز بوتان بمليون درهم  2016-2017تطور مبالغ دعم 

2017 2016
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  2017لسنتي مادة غاز البوتان الشهرية  نقللرسم البياني التالي، تطور كمية ويوضح ا

 :2016و 

 

 تكلفة الدعم 

 

مقارنة مع  2017خالل سنة  5% الغاز بوتان ارتفاعا بنسبة قيمة الدعم الموجه لنقلشهدت 

مليون  317، مقابل 2017 مليون درهم سنة 332حيث وصل مبلغ الدعم إلى ، 2016 سنة

 :تتوزع كالتالي، 2016 درهم سنة

 2017ويوضح الرسم البياني التالي، مقاربة لمبالغ دعم نقل مادة الغاز البوتان، الشهرية لسنتي 

 أن تطور مبالغ الدعم يسير في نفس اتجاه تطور الكميات المنقولة:، حيث يالحظ 2016و

ات    2016 2017 %   2016/2017تغير

 مبلغ دعم نقل الغاز بوتان بمليون درهم 317 332 5

0,00

50 000,00

100 000,00
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200 000,00

ر ي ا ن ري ي ا ر ب رسف 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 رن ب ن ج د

2017/2016توزيع الكميات المنقولة لغاز البوتان بالطن 
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لدرهم  ا بمليون  بوتان  لغاز  ا نقل  مبالغ دعم  ل لتطور الشهري  2017-2016ا

2017 2016
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 مادة السكر: .ب

سنوات األخيرة تحوالت عميقة أسفرت عن  ربعفت السوق العالمية للسكر خالل األعر

ارتفاعات غير مسبوقة في األسعار العالمية للسكر الخام حيث انتقلت من متوسط سعر بلغ 

نتيجة انخفاض مستويات  2016دوالر للطن سنة  394إلى  2015 سنةدوالر للطن  336

  . 2017دوالر للطن سنة  378إلى  بعد ذلك مخزونات السكر العالمية لينخفض

 السكر المستورد: .1

، حسب األرقام المستخلصة 2017بلغ المعدل السنوي لسعر استيراد السكر الخام خالل سنة 

كر الخام والتي توصل بها صندوق المقاصة، ما قدره من الملفات الخاصة بتسوية استيراد الس

بنسبة  مسجال بذلك ارتفاعا، 2016دوالر للطن سنة  412,56مقابل دوالر للطن  444,46

 العالمية األسواق في الخام السكر أسعار عرفته الذي النسبي االرتفاع إلى ذلك ويرجع، %7,17

 .السنة هذه خالل

 497,79شهر مارس ما يناهز  2017خالل سنة  سنويأعلى معدل  السكر سعر وقد سجل

دوالر للطن، أي بنسبة انخفاض  361,8 قدره بماوكأدنى مستوى له شهر دجنبر  للطن دوالر

 .27,31%قدرت ب 

تطور متوسط األسعار الشهري حسب األرقام المستخلصة من  الرسم البياني التالييوضح 

 :2016و 2017ملفات صندوق المقاصة خالل سنتي 

  

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2017 495,50495,70490,63472,10497,79450,70402,80391,00372,13440,91462,49361,80

2016 367,35354,00350,00353,95399,50401,50447,77440,00452,50493,55490,00505,50

495,50497,79

372,13361,80 350,00

447,77
505,50

ن المتوسط الشهري لسعر السكر الخام المستخلص من الملفات المصفا ي مقارنة بير
ة خالل سنت 

2017و2016
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 المستورد الخام: السكر مادةالخاص بالدعم  .أ

 

مقارنة مع  18,40ارتفاعا بنسبة % 2017سجلت كميات واردات السكر الخام خالل سنة 

 طن. 808.645إلى  2016برسم طن  682.946السنة الني سبقتها حيث انتقلت من 

 

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

بالنسبة لدعم السكر الخام المستورد، انخفض معدل الدعم عن استيراد السكر الخام، حيث 

 قدره دعم، مقابل مبلغ 2017مليون درهم خالل سنة  229وصل مبلغ الدعم إلى ما يناهز 

 .2016سنة لمليون درهم  280

 

 الجدول التالي يوضح تطور الكميات ومبالغ الدعم الموجه للسكر المستورد الخام:

*مبالغ الدعم بمليون درهم كميات السكر الخام المستورد بالطن   

  2016 2017 2016 2017 

 879,20 300 85 037,78 228 20- 600,00 53 000,00 69 يناير

 001,57 872 51 439,13 364 17- 000,00 33 000,00 33 فبراير

 190,15 274 130 684,35 172 33- 033,39 85 300,00 62 مارس

 307,10 916 36 344,49 074 34- 000,00 30 000,00 60 أبريل

 274,64 249 29 268,78 443 1- 500,00 63 046,79 55 ماي

 041,28 950 23 177,07 547 10 450,00 32 000,00 95 يونيو

 237,70 577 4 100,13 056 74 550,00 132 600,00 98 يوليوز

 896,16 480 7- - 320,00 31 - غشت

 705,49 538 27- 216,63 874 25 910,00 60 250,00 34 شتنبر

 997,27 069 49- 135,12 343 168 281,88 160 000,00 114 أكتوبر

 884,91 047 16- - 000,00 66 - نونبر

 960,38 911 32- 517,46 396 107 000,00 60 750,00 61 دجنبر

 487,43 090 229 371,88 934 279 645,27 808 946,79 682 المجموع

 المبالغ السالبة هي مبالغ تم استرجاعها عن دعم السكر المستور الخام.*
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 :2016و 2017ويوضح الرسم البياني التالي مقاربة كميات السكر المستورد المحصلة لسنتي 

 

 :استهالك السكر المحليدعم .ب

استهالك الوطني لمادة السكر بأنواعها األربعة، السكر المقرط الصغير والكبير، القالب  ت كميةبلغ

طن لسنة  1.192.066مقابل  طن 1.216.684ما قدره ، 2017 وحبيبات السكر، وذلك خالل سنة

 . 2طفيفا بنسبة % رتفاعا، مسجال بذلك ا2016

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

ات  2017 2016   %   2016/2017تغير

 5- 92.106,26 96.848,15 يناير

اير  1- 91.676,13 93.038,01 فير

 11 108.010,17 96.926,54 مارس

 9 109.776,39 100.348,82 أبريل

 8 123.008,20 113.836,21 ماي

 14- 84.565,52 98.808,13 يونيو

 13 109.743,39 97.338,55 يوليوز

 3 116.025,36 112.498,44 غشت

 1- 96.301,25 97.235,73 شتنير 

 3 97.093,81 94.498,92 أكتوبر

 5 96.986,64 92.115,60 نونير 

 7- 91.391,40 98.573,26 دجنير 

0

100 000

200 000
2017-2016تطور كميات السكر الخام بالطن 

2017 2016
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 2 1.216.656,52 1.192.682,36 مجموع كميات السكر المستهلكة بالطن

إذا قمنا بتصنيف االستهالك الوطني من مادة السكر المدعم حسب نوعية السكر، فيتضح أن 

من إجمالي استهالك  56غالبية استهالك السكر المدعم يتكون من السكر المحبب الذي يمثل %

 .2016نسبة ذاتها التي شهدتها سنة وهي ال السكر

 

 المستهلك المحلي  دعم السكر كاليفت 

مليون درهم،  3.455، ما قدره 2017سنة برسم اإلجمالي لمادة السكر المستهلك  بلغ الدعم المالي

 .2، مسجال بذلك ارتفاعا طفيفا بنسبة %2016مليون درهم سنة  3.386 مقابل

 المستهلك: السكر لمادة الممنوح الدعم والرسم البياني التاليان يسطران تطور الجدول

ات  2017 2016   تغير
2016/2017   %  

5- 949,49 091 262 843,44 752 275 يناير  

اير 2- 277,58 683 258 340,42 904 264 فير  

 10 442,84 470 304 023,86 976 275 مارس

 9 941,02 389 311 181,87 720 285 أبريل

 7 512,30 367 347 411,40 122 324 ماي

14- 865,29 780 240 418,62 333 281 يونيو  

 13 056,33 469 312 119,02 149 277 يوليوز

 3 529,60 355 330 444,63 313 320 غشت

1- 668,63 195 274 388,34 856 276 شتنير   

 4 303,79 452 276 910,65 808 266 أكتوبر

 7 156,17 147 276 612,80 157 259 نونير 

6- 988,63 215 260 782,63 498 276 دجنير   

تكاليف بمليون درهممجموع   3 384 593 477,68 3 454 619 691,67 2 

0

50 000

100 000

150 000

طن  ل ا ب ر  سك ل ا ة  د ا م ت  ا ي م ك ل لشهري  ا تطور  ل 2017-2016ا
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 المحبب:عن مادة السكر  استرجاع الدعم.ت
المبالغ المحصلة الخاصة باسترجاع الدعم عن السكر المحبب المستعمل من طرف  بلغت

مقابل مبلغ ، 2017مليون درهم خالل سنة  90 شركات المشروبات الغازية والغير الغازية

 .0,68%أي بنسبة ارتفاع ضئيلة قدرت ب ، 2016نة س 89,6

 90.225,05 الدعم عن استعمال كمية تبلغ ، تم استرجاع2017وتجدر اإلشارة، أنه خالل سنة 

طن  686.186,05طن من السكر المحبب المستعمل من طرف الشركات، علما أنه قد تم دعم 

تهلكها شركات المشروبات من الكميات المدعمة تس 13,15%من هذا النوع، وبالتالي فإن 

 الغازية.

 من الدعم باسترجاع الخاصة التحصيالت تطور ينالتاليوالرسم البياني  ضح الجدوليوو

 المشروبات: شركات

 

 

 

 

ات    2016 2017 %   2016/2017تغير

0,68+ 
 التحصيالت )بالدرهم( 89.612.733 90.225.050

 )بالطن(كميات السكر المطابقة  89.612,73 90.225,05
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