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               4102 يناير المقاصة شهر صندوق نشطةأ

 
 

 

 يةوطنالظرفية العالمية وال 

 

في األسواق العالمية سنة  البترولية المنتجاتستواصل أسعار  ،1022 على غرار سنة

 : إلى االنخفاض هذا عزىوي قطاع،الحسب ما تنبأ به خبراء التنازلي  منحاها 1024

ود ركنمو االستهالك في البلدان الناشئة، وطئ ابتالطلب العالمي بسبب  انخفاض 

 ؛ لدول الناميةا في ستهالكاال

انتعاش العرض في السوق العالمية بسبب تراجع متوقع في التوترات الجيوسياسية في  

وكذا ارتفاع إنتاج الدول غير األعضاء في  ،إيران والعراق )رفع الحظر النفطي(

 منظمة الدول المصدرة للنفط ؛

 .المتحدة الواليات في الصخري النفط إنتاج نمو 

 

السوق األسعار في من تقلبات  ،محتملة في اإلنتاجالزيادة هذه ال من المرجح أن تقلصو

 النفط متوسط سعريتراوح من المرتقب أن ، إذ على أسعار النفطخفاضا ناتأثر أن والعالمية 

 .للبرميل دوالر 201و 200بين  الخام ما

 

 أسواق بعض في توترات روزبارتفاعا جراء  االتجاه هذا الممكن أن ينقلب من ،أنهعلى 

 .ونيجيريا ليبياك ينالتقليدي ننتجيالم

  

الربع خالل  دوالر للطن 412,00حوالي إلى  فسيصلالخام سعر السكر أما فيما يخص 

. ويفسر هذا 1022نفس الفترة من سنة في دوالر للطن  424,51األول من هذا العام مقابل 
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الذي طن، ومليون  250يصل إلى  قد، والذي االنخفاض بارتفاع اإلنتاج العالمي ألول مرة

 .من السكر عالميالحتياطي إلى إعادة تشكيل اال بالتالي سيؤدي

 

فمن المتوقع  ،الدولية السوق تغيرات وأخذا بعين االعتبار أما فيما يتعلق بالسياق الوطني،

 1024لسنة قانون المالية والذي خصصت له ميزانية ، 1024 سنة الدعم تكاليفانخفاض 

بوتان  منتجات النفط والغازدعم لمخصصة  منها مليار درهم 15منها مليار درهم،  22 مبلغ

 .(وطنياللمنتجات الغذائية )السكر والدقيق ا مخصصة لدعم مليار درهم 1و

 

 تيماد عن الدعم رفعب السيد رئيس الحكومة القاضي قرار إلى كذلك يعزى هذا االنخفاضو

بشكل  الغازوال، ستهالكإلى ا الموجه دعمال صيقل، وت1 رقم الفيول ةوماد الممتاز البنزين

من  درهم للتر خالل الفصل األول 1,21وفصلي، حيث سينتقل دعم الغازوال من  تدريجي

 .1024درهم للتر في متم سنة  0,50إلى  1024سنة 

 

المتعلقة  ،1024 يناير لشهر مقاصةالبلغت تحمالت  اعتبارا لكل العوامل السالفة الذكر،و

 : مفصلة كما يلي درهم مليون 2.125، والسكر انطالبو غازالو البترولية وادلما دعمب

 .دهم ونملي 2.141 : الغازبوتان 

 .دهم ونملي 2.110 : المواد النفطية 

 .مليون درهم 121 :السكر 

 

 .درهم ونملي 2.120 المقاصة مجموع دعم، بلغ 1022شهر يناير مع رنة مقاو

 

 

 PPM 05 لغازواوال الرصاص من الخاليالبنزين  

 

 االستهالك .1

 نفس مع مقارنة PPM 10 لوازغاوال الرصاص من الخالي الممتازالبنزين  استهالك بلغ

 : يلي ما جمالياإل االستهالك في جومنت كل حصةكذا و ماضي،ال العام من الشهر

 

 

 

 

 



 4102مارس التقرير الشهري                                                                                                  صندوق المقاصة     

                                                    

4 

 

 نسبة التغيير 3512يناير  3513يناير  (3م)ب 

الحصة في 
منتوج ال
 يمجمالاإل

 %20 % 52+ 200.111 11.501 الممتاز البنزين

 05الغازوال
PPM 

211.001 122.115 +40% 52% 

 

 

 الدولية السوق أسعار .3

 و تطورت أسعار البيع في األسواق العالمية كالتالي :

 

 %نسبة التغيير 3512يناير  3513 دمجنبر /للطن$ب 

 5,1-% 61, 971 273,73 البنزين الممتاز

 PPM 950,57 960,96 %-5,2 05الغازوال

 

 

 أثمان البيع .3

 نفس مع، مقارنة 1024في يناير  PPM 10 لوازغاوال الممتازالبنزين  بيع أسعارتقلبت 

 :كاآلتي  1022 عام من الشهر
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 %نسبة التغيير 3512يناير  3513يناير  

 1,31-% 13.53 13.11 البنزين الممتاز

 PPM 1.10 1.02 %+4,78 05الغازوال

 

 الدعم تحمالت  .2

 قدره ما، 1024 يناير شهرفي  PPM 10الغازوالمادتي البنزين الممتاز و بلغ مبلغ دعم

 .1022 شهر ينايرفي درهم  ونملي 2.222مقابل  درهم ونملي 2.152

 

 %نسبة التغيير 3512يناير  3513يناير  بمليون درهم

7- البنزين الممتاز  15 %-05 

 PPM 1.321 1.110 %+61,4 05الغازوال

 

 
 

 

 3فيول الكهرباء والفيول رقم  

 

 االستهالك .1

 من الشهر نفس مع مقارنة 1والفيول رقم  (العادي والخاص)الكهرباء فيول  استهالكبلغ 

 :إلجمالي ما يلي ا االستهالك في منتج كل وحصةماضي ال العام
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 %نسبة التغيير 3512يناير        3513يناير       بالطن
الحصة في 
 المنتوج الكلي

 35,3% %2+ 51.532 55.113 فيول الكهرباء العادي 

 10,6% %7- 11.031 33.113 فيول الكهرباء الخاص

 54% +16% 22.025 17.211 3الفيول رقم 

 
 

 الدولية السوق أسعار .3

 تطورت أسعار بيع مادة الفيول في األسواق العالمية كالتالي :

 

 %نسبة التغيير 3512يناير  3513 دمجنبر /للطن$ب 

 +0,69% 742,58 661,66 فيول الكهرباء العادي 

 +0,69% 742,58 661,66 فيول الكهرباء الخاص

 -6% 583,40 599,66 3الفيول رقم 

 

 أثمان البيع .3

 الشهر نفس مع مقارنة 1الفيول رقم و (العادي والخاص)الكهرباء فيول  بيع أسعارت ارتفع

 :  كالتالي 1022 عام من

 

 

66 113   

22 113   

87 988   

61 639   

18 521   

94 590   

الفيول الكهرباء العادي  الفيول الكهرباء الخاص 2الفيول رقم 

2013يناير  2014يناير 
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 %نسبة التغيير 3512 يناير 3513يناير  

 0% 48694,96 48694,96 فيول الكهرباء العادي 

 0% 48100,94 48100,94 فيول الكهرباء الخاص

,6% 5.010,57 48111,04 3الفيول رقم   +4  

 

 الدعم تحمالت  .2

الفيول رقم بو (العادي والخاص)فيول الكهرباء الخاص ب 1024 يناير شهربلغ مبلغ الدعم ل

 .1022 سنةمن  لنفس الفترة مليون درهم 411مقابل  مليون درهم 214يناهز  ما  1

 

 %نسبة التغيير 3512يناير  3513يناير  بمليون درهم

64- 206 461 فيول الكهرباء العادي   

66- 94 91 فيول الكهرباء الخاص  

46- 79 134 3الفيول رقم   

 

 
 

 

 

 

 

 

الفيول الكهرباء العادي  الفيول الكهرباء الخاص 2الفيول رقم 
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 الغازبوتان 

 

 االستهالك .1

 مافارط ال العام من الشهر نفس مع مقارنة 1024خالل شهر يناير  لغازبوتانا استهالكبلغ 

 قدره :

 

 

 %نسبة التغيير 3512يناير  3513يناير  بالطن

% 6948204 6648461 انطالغازبو 1+  

 

 
 

 الدولية لسوقا أسعار .3

 .%5بنسبة  1024وشهر يناير   1022ان ما بين شهر دجنبر طانخفض سعر بيع الغاز بو

 

 %نسبة التغيير 3512يناير  3513 دمجنبر 

 %6,9- 1.082,95 1.359,04 انطبو الغاز

 

  بيعأثمان ال .3

 40 حواليفي  كلغ 21أدنى تغيير، واستقر ثمن قنينة  انطبو الغاز بيع سعرلم يعرف 

 .دراهم 20 كلغ في 2درهم، وثمن قنينة 
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 الدعمتحمالت  .4

لك ذو ،درهممليون  2.141يعادل  ما 1024هر يناير شفي بوطان  مبلغ دعم الغاز وصل

، مقابل 1024إلى غاية شهر مارس  حسب بيانات الملفات المودعة لدى صندوق المقاصة

 .1022بالنسبة لنفس الفترة من سنة مليار درهم  2.222

 .التوزيع تكاليفب تعلقي هذا الدعم من ٪98 أن إلى اإلشارة تجدرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

توزيع الغاز بوطان
98%

النقل
1%

اناستيراد الغاز بوط
1%

توزيع الغاز بوطان

النقل

ناستيراد الغاز بوطا

 %النسب ب  قيمة بمليون درهمال المواد

انطتوزيع الغاز بو  
2.101 12  

 النقل
10 1 

انطاستيراد الغاز بو  
10 1 

 الممجموع
1.525 155 
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 السكر 

 

 االستهالك .1

 نفس مع مقارنة السكر حبيباتو قالبوال : السكر المقرط السكر بأنواعه استهالككمية تتوزع 

 : يلي كما الكلي االستهالك في جومنت كل وحصة ماضيال العام من الشهر

 

 االستهالك في حصةال %ب نسبة التغيير  1024يناير  1022يناير  
 مجمالياإل

 34,5% +0,5 33.277 33.352 كلغ3السكر القالب 

 12,2% +18 3.102 1.135 السكر الممجزء الصغير

 السكر الممجزء الكبير
15.175 

11.272 
 

1+ %2,3 

 51% 23+ 21.500 31.273 كلغ 05حبيبات السكر 

 

 
 

 الدولية السوق سعارأ .1

 1024ويناير  1022بين شهري دجنبر  في السوق العالميةبيع السكر الخام تراوحت أثمان 

 : كالتالي

 

 %نسبة التغيير 3512يناير         3513 دمجنبر 

 2,1%- 446,06 442,60 السكر الخام

 

كلغ2السكر القالب  السكر الممجزء 
الصغير

يرالسكر الممجزء الكب 50حبيبات السكر 
كلغ

2013يناير  2014يناير 
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  بيعال ناثمأ .2

 : الجدول التاليموضح في  وه، كما 1001سنة لم تعرف أثمان بيع السكر أي تغيير منذ 

 

 

 ثمن البيع بالدرهم/كلغ المادة

    11,63 كلغ3السكر القالب 

 5,819 السكر قطع

 5,819 السكر الطوب

 4,503 كلغ05حبيبات السكر 

 الدعمتحمالت  .4

مسجلة بذلك انخفاضا درهم مليون  121، 1024 لشهر يناير بلغت قيمة تعويضات السكر

 :موزعة كالتالي  ، وهي4102 سنةمن بالمقارنة مع نفس الفترة  %21 بنسبة

 

 %نسبة التغيير 1024يناير  1022يناير  المواد

دالسكر المستور    37.271 -35.123 -251 

كالمستهل السكر  337.112 351.112 +22  

15- 331.231 372.023 المجموع  

بات فيما يخص قيمة استرجاع الدعم عن السكر المستعمل من طرف شركات المشرو أما

 ماليين درهم. 4يناهز  ما 1024غازية، فقد بلغت خالل شهر يناير الالغازية والغير 

 

 

  األداءات 

 

 22ة  غاي إلى والسكر انطبو الغاز يومادت البترولية المواد دعم بشأن الخزينة أداءات بلغت

 لصندوق األداء متأخرات فإن وبالتالي مليار درهم، 4,5 يناهز ما، 1024 مارس شهر نم

 بنسبة موزعة ،1024مارس إلى غاية أواخر شهر  درهم ليارم 13 قدره ما بلغت ،المقاصة

 .انطبو غازال لىع%25 وبنسبة البترولية لموادا على 14%
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 النسب ب  بمليون درهم  القيمة المواد

 25 0.521 انطالغاز بو

 14 5.273 المواد البترولية

 0 252 السكر بما فيه السكر الخام المستورد

 0 12 األقاليم الصحراوية

 200 22.001 المجموع

 

وصلت  قدف الديون إلى األبناك وشركات التمويل مستحقات ما فيما يتعلق بتحويلأ 

على ، من هذه السنة ىاألول ثالثة أشهرال خالل مليون درهم 555المبالغ المحالة إلى 

مليار  إلى 2,2إلى  مارسوصل في متم شهر  لديون المحالة الغير المسددةاأن مبلغ 

 .درهم

 المنتجات على المتأخرات مجموع من ٪22 تمثل في طور األداء الةحمالديون ال 

  .النفطية

الغاز بوطان

39%

المواد البترولية

54%

السكر بما فيه السكر 
الخام المستورد

7%

األقاليم الصحراوية
0%

توزيع متأخرات األداء

الغاز بوطان

المواد البترولية

السكر بما فيه السكر الخام
المستورد

األقاليم الصحراوية


