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 أنشطة صندوق المقاصة إلى غاية 20 أكتوبر 3102

 

 : التحمالت  0  

  بنسبة اتراجعتقلبات مهمة حيث سجل السنة  هذهعرف سعر البرنت في األسواق العالمية 

لكن ومع منتصف ، دوالر للبرميل 017وصل إلى  بمعدلإلى غاية شهر يوليوز، وذلك  %9

دوالر  001أعلى مستوياتها وهي  إلىشهر غشت بدأت األسعار في االرتفاع حيث قفزت 

 وهذا راجع أساسا لألزمة السياسية في سوريا.، للبرميل

عاودت أسعار البرنت في االنخفاض نظرا النفراج بوادر وابتداء من أواسط شهر شتنبر، 

، بمتوسط سعر وصل %77,7في  منذ بداية السنةر نسبة االنخفاض األزمة السورية، لتستق

 .دوالر للبرميل 011871إلى 

 في ستقرامتوسط سعر انخفضت أثمنته مسجلة بذلك فقد أسعار الغاز الطبيعي  وبخصوص

خالل  %4في أواخر شهر أكتوبر، أي بمعدل انخفاض يناهز  دوالر للطن 131871حدود 

 .لهذه السنة ىالعشرة األول األشهر

 بنسبةالعالمية تراجعا لنفس الفترة  سعاراأل فقد عرفت السكر يخص مادةأما فيما 

 دوالر للطن. 491843 السكر في األسواق العالمية بلغ متوسط سعر أن على 1831%

بط السعر رلمواد البترولية السائلة وذلك بلولإلشارة فقد تم اعتماد نظام المقايسة الجزئية 

، وهذا 3107من سنة  للنفط بتقلبات األسعار العالمية ابتداء من منتصف شهر شتنبرالوطني 

يعني أن أسعار بيع المواد البترولية في المغرب ستخضع لتقلبات األسعار العالمية، لكن 

واإلجراءات الضرورية  أن الحكومة ستتخذ جميع الضماناتإلى بشكل محدود، إضافة 

 .وات التحوط ودعم قطاع النقلبما فيها اعتماد أد المصاحبة

لسنة  ىالبيان التالي تطور تحمالت صندوق المقاصة خالل الثمانية أشهراألول يوضحو

تعتمد   3103أرقام سنة  أن، وتجدر اإلشارة إلى 3103مقارنة مع نفس الفترة لسنة  3107

 .3107أكتوبر  70على الملفات التي تم التوصل بها إلى غاية 
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وقد انخفضت  ،3107 ي يناير وأكتوبررشهما بين يوضح الجدول التالي تكاليف الدعم كما 

 .لسنة الفارطةمن ابالمقارنة مع نفس الفترة  37%هذه التكاليف بنسبة 

 تكاليف الدعم

 بمليون درهم

 

 محقق

 

 محقق

 

 محقق

 

 محقق

 

 محقق

 

 محقق

 

 محقق

 

 محقق

 

 مجموع

  غشت يوليوز يونيو ماي أبريل مارس فبراير يناير 

 9.280 .0.12 003 011 0.101 .0.30 0.2.1 0.330 0.2.1 الغازوال

المواد 

 البترولية

0.312 0.011 3.100 3.110 0.213 0..00 0.01. 3.1.3 15.283 

 2.414 3.3 257 .22 2.3 200 223 311 .30 السكر

 -06 0- 0- 0- 0- 0- 0- 5- 4- االسترجاعات

حصيلة 

 المواد
3.228 .2 284 4.094 .2 534 2.711 2.857 3.482 3.727 33.001 
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 األداءات :  3 

ي الغاز بوتان والسكر إلى غاية أداءات الخزينة بشأن دعم المواد البترولية ومادت بلغت

 787مليار درهم )ال يتضمن هذا الرقم مبلغ  73 ما يناهز 3107 أكتوبرن شهر م 70

متأخرات األداء لصندوق وبالتالي فإن مليار درهم التي تم اعتماده ولكن لم يتم صرفه(، 

 على 31% موزعة بنسبة ،لنفس الفترة ليار درهمم 0381 قدره ما بلغت ،المقاصة

 غاز بوتان.ال لىع 70% وبنسبة لمواد البتروليةا

 %النسب ب  بمليون درهم  القيمة المواد

 30 2.120 الغاز بوتان

 31 12..0 المواد البترولية

توردالسكر بما فيه السكر الخام المس  0.031 0 

 1 03 األقاليم الصحراوية

 011 03..03 المجموع

 

وصلت المبالغ فقد  األبناك وشركات التمويل إلىالديون  مستحقات أما فيما يتعلق بتحويل

، ووصلت الديون 3107أكتوبر ن شهر م 70حدود  إلى درهم ارمليالمحالة إلى ثمانية 

الغاز بوتان

31%

المواد البترولية

60%

ر السكر بما فيه السك

الخام المستورد

9%

األقاليم الصحراوية

0%

توزيع متأخرات األداء

الغاز بوتان المواد البترولية السكر بما فيه السكر الخام المستورد األقاليم الصحراوية
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ن مجموع متأخرات م %7813مليون درهم، أي ما يعادل  119المحالة الغير المسددة إلى 

 األداء.

 

 :الغازبوتان   2  

الغاز بوتان، حسب ما تنم عنه إحصائيات الملفات  لدعم مادة صندوق المقاصةبلغ تحمل 

ن شهر م 70إلى حدود  3107برسم سنة  مليار درهم 981 المودعة لدى صندوق المقاصة،

 .أكتوبر

 من الدعم اإلجمالي لهذه المادة. 93%ل دعم قطاع توزيع الغاز بوتان نسبة مثو ي

 توزيع تحمالت الدعم  الغاز بوتان ‘‘فى عام 3102 ‘‘

 بمليون درهم  القيمة المواد

 0.102 توزيع الغاز بوتان

 021    النقل

 333    استيراد الغاز بوتان

 0.110 المجموع

 

توزيع الغاز بوتان
96%

النقل
1%

اناستيراد الغاز بوت
3%

توزيع تحمالت الدعم للغاز بوتان

توزيع الغاز بوتان النقل استيراد الغاز بوتان
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 : المواد النفطية 1 

نهاية  إلى، حسب إحصائيات الملفات المودعة 3107برسم سنة  بلغ تحمل دعم المواد النفطية

مخصصة لدعم الغازوال منها  77% ،مليار درهم 0381 يناهز ماأكتوبر ن شهر م 70

 .والبنزين الممتاز

 ‘‘ 3102فى عام ‘‘توزيع تحمالت دعم المواد النفطية  

 بمليون درهم  القيمة المواد

1PPM.  ممتازلابنزين الو الغازوال   021.03  

 2.010   الخاصعادي و الكهرباء الفيول  ،الفيول الصناعي

لصيد الشاطئياغازوال   10      

 03.111 المجموع

 

 

 

 

 السكر:  .  

 

  

 

 
 



                       التقرير الشهري ألكتوبر                                                                   صندوق المقاصة     

                              
6 

كمية  إجمالي الدعم المخصص لهذه المادة، مع العلم أن من 94%دعم السكر المحلي  يشكل

 .مالكمية اإلجمالية لمادة السكر المدع من 13%ال تمثل سوى  المحلي السكر

 لهذه السنة. ىأشهر األول الثمانية درهم خالل مليار 384 و قد بلغت قيمة تعويضات السكر

 توزيع تحمالت دعم السكر  ‘‘في عام 3102 ‘‘

 بمليون درهم  القيمة المواد

 020.131    السكر المستورد

 121..330 السكر المحلي

 3103.133 المجموع

 

 

 

 : االسترجاعات  3  

المحبب من طرف شركات  ن السكرعسجلت االقتطاعات الخاصة باسترجاع الدعم 

مليون  30 ما يناهز من هذه السنةغشت  70حدود  إلى   والغير الغازية المشروبات الغازية

 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. 01%ب  قدري امسجلة بذلك ارتفاعدرهم 



                       التقرير الشهري ألكتوبر                                                                   صندوق المقاصة     

                              
7 

 

 

 االسترجاعات
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 %01 010... 3...30 03.2.3 0.210 0.012 1.101 7.498 3.330 03..1 1.130 المشروبات

            

            

            


