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 مقدمة

 

خالل السنتين الماضيتين انخفاضا حادا حيث فقدت ثلثي  في األسواق العالمية شهدت أسعار النفط

دام ألكثر من ثالث سنوات . فبعد استقرار منذ إحدى عشر سنةانخفاض يعد أسوأ  هو ماوقيمتها، 

إلى أدنى  2014منذ يونيو  أسعار النفط دوالر للبرميل، تراجعت 110سعر البرميل في حدود ل

 .فقط دوالر للبرميل 45,18إلى  2015أواخر شهر دجنبر مستوى لها، لتصل 

ا مبرميل السعر  فقدث يح، 2016مطلع سنة  انخفاضهالعالمية  األسواق في النفط سعرويواصل 

 للبرميل. دوالر 30 مستوى دون لينزل ،السنة هذه منذ بداية قيمتهمن  %25 من ربايق

  

 

التغيير البنيوي في التوازن بين العرض والطلب أساسا إلى وتعزى أسباب هذا االنخفاض الحاد 

 العالمي. االقتصاد راجع وتيرة نموت، وارتفاع قيمة الدوالروكذا على النفط، 

  والطلب: العرض ميزان اختالل 

  ،بعد أن كانت تعد لسنوات عديدة بلدا  للبترول مصّدربلد ك المتحدة الواليات صعودأوال
بمقدار الضعف  الصخري النفط إنتاج ارتفاعويرجع ذلك إلى  مستوردا صافيا لهذه المادة،

التي  والسعودية روسياإنتاج  من كالا  بذلكمتجاوزة تقريبا خالل الست سنوات الماضية، 
ا  األكثر الدول قائمة رأس لىتتربع ع  ؛للبترول إنتاجا
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  :الحفاظ  التي أقرت ، بقيادة المملكة العربية السعودية،منظمة األوبيك استراتيجية دولثانيا

ن السوق العالمية عبر الشيء الذي لم يمكن من تحقيق تواز إنتاجها، سقف مستوى على

 العرض؛خفض 

 

  :ستؤدي حتما إلى زيادة  األسواق العالمية للخام كمصدر للنفط، إلىيران إعودة ثالثا

 500.000نتاج وتصدير إ يرانحيث قررت إ، النفط العالمي من العرضالفائض من 

ا  المتوفر النفط كمية في الزيادة هذه، برميل من النفط الخام يوميا  على تأثير لها سيكون عالميا

 العرض؛الرفع من 

  :وذلك إلى ضعف النمو االقتصادي للبلدان المتقدمة الذي يعزى تقلص الطلب العالمي رابعا

العالمية.  األسواقالقلق في ، وهو ما يضاعف 2008العالمية لسنة االقتصادية منذ األزمة 

في طور  البلدان ةالمتقدم البلدان باإلضافة إلى العالمي االقتصادي النمو ويشمل ضعف

لسنة  قتصادهاا نموه ن معدلأ الصينية الحكومة أعلنتإذ  الصين، وخاصة ،كذلك النمو

ن يخمس وعشر نمو عرفته الصين منذ مستوى أدنى وهو ،%6,9سيصل إلى  2015

  عالمي. ثاني اقتصاد نمو تباطؤذلك ظاهرة ب ؤكدوهو ما ي سنة،

على غرار ما عرفته أسعار  شهدت أسعار غاز البترول المسال انخفاضا هامافي نفس السياق، 

ال يمكن تحديد سعر مرجعي  ،نظرا لتعدد األسواق اإلقليمية لغاز البترول المسالو البترول الخام.

نفس  ينحو لبترول المسالالعالمي للغاز االسعر  ذلك فإن معو، هو الحال عليه بالنسبة للنفطللغاز كما 

 البرنت. منحى سعر

انخفاضا  2015سنة  ()سوق لندن الخام أما بالنسبة لمادة السكر، فقد عرفت السوق العالمية للسكر

دوالر للطن، وتحدد أعلى مستوى لسعر السكر الخام في  373,67هاما، حيث بلغ متوسط سعره 

دوالر للطن. ويرجع هذا االنخفاض أساسا إلى  329في دوالر للطن، وأدنى مستوى له  424

 يل وبالتاليارتفاع االحتياطي العالمي من السكر خالل الخمس سنوات األخيرة، نتيجة تراكم المحاص

 وفرة العرض العالمي لمادة السكر.

 درحةبال التغيّر هذا ويعزى 2016-2015، ارتفاعا خالل الموسم هذا المعدلويرتقب أن يعرف 

 التحديات من الكثير تفرض والتي ،"نينيو" بظاهرة المرتبطة السلبية يةمناخال الظروف إلى ىاألول

 . وتايالند الهند إلى البرازيل من ابتداء من المنتجين على

 األولية، للمواد األسعار العالمية بانخفاض ،2015 سنة خالل اتسم الذي الدولي السياق هذا ظل وفي

 صندوق لعب الدوالر، قيمة في اارتفاعو األولية، لموادا على العالمي الطلب تباطأ هرافقوالذي 

 النسيج وتنافسية للمواطنين الشرائية القدرة على الحفاظ أجل من للدولة كأداة مهما دورا المقاصة

أدى إلى  الذيمما تقليص نفقات الدعم الداخلي من جهة، وكذا المساهمة في  الوطني اإلنتاجي

 .المالية العمومية مؤشرات تحسين
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 عرض إلحصائيات المقاصة

I. تحمالت صندوق المقاصة: 

 :الغاز بوتانمادة  .أ

 مستويات:أربع على  يواصل صندوق المقاصة دعمه لمادة الغاز بوتان

  استيراد الغاز بوتان: حيث تتحمل الدولة أو تسترجع الفارق المسجل بين تكلفة
 االستيراد الفعلية وتكلفة االستيراد المحددة على مستوى بنية األسعار.

 
 من الموانئ إلى مراكز التعبئة وذلك للحفاظ على نفس التكلفة بين الغاز بوتان نقل :

ن خالل الرسم المتعلق بنقل الغاز ويتم تمويل هذه العملية جزئيا مجميع هذه المراكز. 
 .درهما للطن 50الوارد في بنية األسعار ب  بوتان

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

وتظل أسعار غاز  .وسعر البيع للمواطنين، بما في ذلك تكاليف وهوامش التوزيع
 12درهما بالنسبة للقنينة من فئة  40درهم للطن، أي  3333,33ان محددة فيتالبو
دون احتساب فارق النقل بين المناطق.  ،كلغ 3دراهم بالنسبة للقنينة من فئة  10، وكلغ

 .1990تغيير منذ سنة  ولم تعرف هذه األسعار أي
 

  الشركات عن فوائد التأخير عن التفريغ عند االستيراد حيث يعوض صندوق المقاصة
 تلك الفوائد.

 توزيع الغاز بوتان: (1

  االستهالك 
 

 ارتفاعا، 2015حجم الكميات المستهلكة المدعمة من مادة غاز البوتان خالل سنة عرف 

 حيث وصلت الكميات المستهلكة من الغاز بوتان ،2,49% بلغ 2014مقارنة مع سنة  طفيفا

  .2014خالل سنة  طن 2.112.541مقابل طن  2.165.052إلى ما قدره 
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الستهالك اإلجمالي من ا %84 كيلوغرام 6و 12مثل استهالك قنينات الغاز بوتان من فئة وقد 

، 2014مقارنة مع سنة  3,72% بنسبة، مسجال بذلك ارتفاعا 2015خالل سنة  للغاز بوتان

 من 16%ة حصمقتصرا على ، 4,10%كيلوغرام بنسبة  3في حين انخفض استهالك قنينة 

 .االستهالك اإلجمالي لنفس الفترة

 

 

، 2014و 2015أي تغيير بين سنة  استهالك الغاز بوتان على مستوى المناطق،لم يشهد توزيع 

 لمناطق الجنوبيةلم تمثل ا، ومن التوزيع اإلجمالي %99بنسبة قد احتفظت المناطق الشمالية ف

 بالنسبة.فقط  %1سوى 

 

 الجنوبيةالمناطق  المناطق الشمالية
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 2015كمية استهالك مادة غاز البوتان الشهرية لسنتي تطور ويوضح الرسم البياني التالي، 

 :2014و

 

 تكاليف الدعم 
 

مليار درهم  7,931ما يناهز  2015خالل سنة  بلغ الدعم اإلجمالي الصافي لغاز البوتان

، 42,59 بنسبة %مسجال بذلك انخفاضا ، 2014 سنةخالل مليار درهم  13,816مقابل 

 .45ة %إلى تأثير انخفاض أسعار الدعم األحادي بنسب باألساس يرجع ذلكو

 

كيلوغرام  5بين فئة القنينات التي تفوق تعبئتها  2015خالل سنة  لغاز البوتاناوتوزع دعم 

 كالتالي:كيلوغرام،  5وتلك التي هي دون 
 

 

خالل  لمبالغ دعم توزيع مادة الغاز البوتان شهريالتطور الويوضح الرسم البياني التالي، 

 :2014و 2015 سنتي
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 ستيراد الغاز بوتان:ا (2

 االستهالك وتكلفة الدعم 

خالل مليون درهم  455ة الواردات من الغاز بوتان وبخصوص استيراد الغاز بوتان، فقد بلغت قيم

مليون درهم لنفس الفترة من سنة  507مقابل  2015سنة ن م الفترة الممتدة بين يناير ونونبر

 .10% بنسبة بذلك انخفاضا ةمسجل ،2014

 دعم استيراد الغاز بوتان:والجدول التاليين كمية ومبالغ ويوضح الرسم البياني 

 

أصبحت جل ملفات استيراد مادة الغاز بوتان لصالح  2015حظ أنه ابتداء من شهر غشت الوي

 استرجاع المبالغ عن الشركات.، حيث بدأ في صندوق المقاصة
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 37، فإننا نجد أن %2015خالل سنة  حسب الموردين الكميات المستوردة توزيع وإذا قمنا بتحليل

حصة هذه الشركة من الدعم  في حين أنمن هذه الكميات مصدرها شركة "سوناطراك" الجزائرية، 

على اعتبار أن الملفات التي  ،جد ضئيلة مئوية ال تمثل سوى نسبة، اإلجمالي الستيراد الغاز بوتان

  تمت تصفيتها جلها مبالغ محصلة لفائدة صندوق المقاصة.

حصتها من  علما أن، 76شركة "بيتريديك" من مبالغ الدعم السنوية بنسبة %حصة  تقدربالمقابل 

  .34سوى % مثلال تالكميات المستوردة 

 

 :عم نقل الغاز بوتاند (3

 حجاماأل  
 

، ارتفاعا طفيفا مقارنة 2015عرف حجم الكميات المنقولة من مادة غاز البوتان خالل سنة 

الكميات المنقولة من الغاز بوتان ما قدره  بلغتحيث  ،2,91بلغ % 2014مع سنة 

، وهو تقريبا 2014طن خالل سنة  1.917.905مقابل  2015سنة طن  1.973.784

 .مادة غاز البوتان نفس االرتفاع الذي سجلته كمية استهالك
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نواحي الدار يتضح من خالل الرسمين البيانين، أن نسبة الكميات المنقولة لمراكز التعبئة "

من  40%، حيث احتفظت بنسبة 2014و 2015لم تعرف أي تغيير بين سنتي البيضاء" 

جزئيا من خالل الرسم  هايتم تمويل، هذه المراكزالتوزيع في  تكلفة، علما أن التوزيع اإلجمالي

 درهما للطن. 50 تكلفةالمتعلق بنقل الغاز بوتان الوارد في بنية األسعار ب

  من الكميات المنقولة. 60%في حين تتقاسم باقي مراكز التعبئة نسبة 
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كمية نقل مادة غاز البوتان الشهرية لسنتي التطور الشهري لويوضح الرسم البياني التالي، 

 :2014و 2015

 

 تكلفة الدعم 

 

مقارنة مع  2015سنة  % خالل4,23 بنسبة رتفاعاالغاز بوتان ا قيمة الدعم الموجه لنقلشهدت 

 254، مقابل 2015مليون درهم سنة  264 إلى ل مبلغ الدعم الصافيوصحيث ، 2014سنة 

 .2014مليون درهم سنة 
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دعم نقل مادة الغاز البوتان، الشهرية لسنتي ويوضح الرسم البياني التالي، مقاربة لمبالغ 

، حيث يالحظ أن تطور مبالغ الدعم يسير في نفس اتجاه تطور الكميات 2014و 2015

 :المنقولة

 

من الكميات المرحلة هي  %60وبربط الكميات المنقولة مع تكاليف دعم بند النقل يتضح لنا أن 

التي تستفيد من دعم النقل، وهو ما يجعل متوسط دعم نقل طن من مادة الغاز بوتان يصل إلى 

 درهم للطن الواحد. 223,40

 مادة السكر: (4

 لسكر المحلياستهالك ا: 

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

طن  1.202.703مقابل  طن 1.223.684، ما قدره 2015 سنةوحبيبات السكر، وذلك خالل 

 . 1,74% طفيفا بنسبة ، مسجال بذلك ارتفاعا2014سنة ل

 هالك الشهري لمادة السكر:الجدول والرسم البياني التاليين، يوضحان تطور االست
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تكون من تالسكر المدعم  ة منستهلكلماالكمية ويتضح من خالل الرسم البياني التالي، أن غالبية 

سنة تي شهدتها لاذاتها لنسبة ا، وهي من إجمالي استهالك السكر 55% السكر المحبب الذي يمثل

2014. 

 

 المستهلك المحلي  دعم السكر تكاليف 

مليون  3.484، ما قدره 2015لسنة اإلجمالي لمادة السكر المستهلك للفترة الممتدة  الدعم الماليلغ ب

 .1,74% ، مسجال بذلك ارتفاعا طفيفا بنسبة2014سنة  مليون درهم 3.424 درهم، مقابل

 المستهلك: السكر لمادة الممنوح الدعم والرسم البياني التاليان يسطران تطور الجدول
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 :استرجاع الدعم  2
 :المستورد الخام السكر استرجاع الدعم عن مادة .أ

، حسب األرقام المستخلصة 2015بلغ المعدل السنوي لسعر استيراد السكر الخام خالل سنة 

ة بتسوية استيراد السكر الخام والتي توصل بها صندوق المقاصة، ما قدره متعلقمن الملفات ال

مسجال بذلك ، 2014دوالر للطن سنة  432,80مقابل  2015دوالر للطن سنة  364,96

، ويرجع ذلك إلى االرتفاع النسبي الذي عرفته أسعار السكر الخام في %15ضا بنسبة انخفا

 األسواق العالمية خالل هذه السنة.
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، النخفاض سعر 2014و 2015ويوضح الرسمان البيانين التاليين، مقاربة شهرية لسنتي 

 استيراد السكر الخام، مقابل ارتفاع قيمة الدوالر العملة األساسية التي تتم بها عملية االستيراد:

 

 

 :المسترجعالدعم  االستهالك ومبالغ .ب

 

تأثير خاص والذي كان له  ،األسواق الدوليةبعد الهبوط القياسي الذي عرفته أسعار السكر في 

، 16% بالنسبة لدعم السكر الخام المستورد، ارتفعت اإليرادات عن استيراد السكر الخام بنسبة

 .2014مليون درهم سنة  199، مقابل 2015مليون درهم خالل سنة  230وصلت إلى حيث 
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الخام المستورد، سجلت كميات واردات السكر إيرادات السكر الذي عرفته رتفاع الاعلى خالف 

مقارنة مع السنة التي سبقتها، حيث انتقلت من  6,75تراجعا بنسبة % 2015الخام خالل سنة 

، كما يتضح من خالل 2015طن سنة  714.505,54إلى  2014طن سنة  766.206,87

 الجدول التالي:
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   :2014و 2015المستورد المحصلة لسنتي ويوضح الرسم البياني التالي مقاربة كميات السكر 
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من واردات السكر الخام، انحصرت بين موردين أساسين "ويلمار"  87% كما يالحظ أن

الذي اتسم  2014سنة الوضع لشركة "ألفيان"، خالفا لما كان عليه فقط  13و"سوكدين"، و%

 .التنوع وكثرة الموردينب

 

 :المحبب السكرمادة استرجاع الدعم عن  .ت

ناهزت المبالغ المحصلة الخاصة باسترجاع الدعم عن السكر المحبب المستعمل من طرف شركات 

 .2015مليون درهم خالل سنة  80 والغير الغازية المشروبات الغازية
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من السكر المحبب المستعمل  طن 80.050، تم استرجاع 2015وتجدر اإلشارة، أنه خالل سنة 

من  12% طن من هذا النوع، وبالتالي فإن 674.731علما أنه قد تم دعم  ،من طرف الشركات

 الكميات المدعمة تستهلكها شركات المشروبات الغازية.

)كوبومي، المشروبات الغازية أربع شركات تضم والتي  المجموعة للمشروبات الغازيةتمثل 

 44,74% (، نسبة والمجموعة المركزية للمشروبات الغازيةالشمال، المشروبات الغازية الجنوب 

موزعة من هاته االسترجاعات  55,26، بينما %من استرجاعات دعم السكر، شركة 11صل أ من

  بين السبع شركات المشروبات الغازية المتبقية.

 

لمشروبات الغازية األكثر استهالكا ل يحتل مرتبة الصدارة "كوكا كوالشروب "وتجدر اإلشارة أن م

 الرسم البياني التالي:  في وضحهو م، كما 32بنسبة %وذلك للسكر المحبب، 

55,26

% 

44,74

% 
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 :في األقاليم الجنوبية ستهالكيةالمواد االتوزيع الخاصة باالقتطاعات  .ث

 يتوصل صندوق المقاصةل اال ز، 2015لمواد البترولية نهاية سنة على الرغم من التحرير النهائي ل

ببم والبنزين بدون  50بالملفات المتعلقة بتوزيع المواد النفطية في األقاليم الجنوبية )مادتي الغازوال 

 .رصاص(

 2015لفائدة صندوق المقاصة، حيث سجلت سنة أصبحت الملفات هذه مبالغ وتجدر اإلشارة، أن 

سنة  الشركات صالحمليون درهم ل 166 مبلغ دعم قدر ب مليون درهم، مقابل 277ما يناهز 

2014. 

  

لغازوال مادة اتخص من المبالغ المحصلة  80ويتضح من خالل الرسمين البيانين التاليين، أن %

 % منها مستوردة. 62 وأن ،ببم 50
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