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               4102رفبراي شهرالمقاصة  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 ركالناشئة، ونمو االستهالك في البلدان طئ 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  ،(رفع الحظر النفطي)إيران والعراق 

 منظمة الدول المصدرة للنفط ؛

 .لمتحدةا 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 412104حوالي إلى  فسيصلالخام سعر السكر أما فيما يخص 

ويفسر هذا . 1022نفس الفترة من سنة في دوالر للطن  424151األول من هذا العام مقابل 

الذي مليون طن، و 250يصل إلى  قد، والذي العالمي ألول مرةاالنخفاض بارتفاع اإلنتاج 

 .من السكر عالميالحتياطي إلى إعادة تشكيل اال بالتالي سيؤدي
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فمن المتوقع  ،الدولية السوق تغيرات وأخذا بعين االعتبار أما فيما يتعلق بالسياق الوطني،

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

 1وبوتان  منتجات النفط والغازدعم لمخصصة  مليار درهم 15منها مليار درهم،  22 مبلغ

 .(وطنيالالسكر والدقيق )لمنتجات الغذائية ا مخصصة لدعم مليار درهم

 

 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 1121وفصلي، حيث سينتقل دعم الغازوال من  تدريجي

 .1024درهم للتر في متم سنة  0150إلى  1024سنة 

 وفبراير لسنة يناير يلشهر مقاصةالبلغت تحمالت  اعتبارا لكل العوامل السالفة الذكر،و

مفصلة  درهم مليون 6.211، والسكر انطالبو غازالو البترولية وادلما دعمالمتعلقة ب ،1024

 : كما يلي

 .دهم ونملي 1.521 : الغازبوتان 

 .دهم ونملي 2.041 :النفطيةالمواد  

 .مليون درهم 445 :السكر 

 

، درهم ونملي 6.141 المقاصة مجموع دعمبلغ حيث ، 1022 نفس الفترة لسنةمع رنة مقاو

 .%2انخفاضا قدر ب فقد سجلت تكاليف المقاصة

 

 

 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 فترةال

 

 4102فبراير  4102يناير  (3م)ب 
 المجموع

4102 

 نفس الفترة

4103 
 نسبة التغيير

الحصة في 
 المنتوج اإلجمالي

 %1 %3,00+ 30..13 011.001-  011.001 البنزين الممتاز
 31الغازوال

PPM 
311.30. 313.040 0.113.131 131.110 +31% 10% 

 %011  24..30. 0.0.3.010 313.040 011.2.3 المجموع

 



  1024أبريل التقرير الشهري                                                                                                  صندوق المقاصة     

                                                   

4 

 

وتجدر اإلشارة أنه مع حلول شهر فبراير تم رفع الدعم عن مادة البنزين، لكن سعره سيبقى 

 .  مقننا

 

 

 الدولية السوق أسعار .2

 :و تطورت أسعار البيع في األسواق العالمية كالتالي 

 %نسبة التغيير 2512 فبراير 2512 يناير للطن/$ب 

 % 192- 101915 11,171 البنزين الممتاز

 PPM 11,115 121941 -1,1% 05الغازوال

 
 

 أثمان البيع .3

 مع، مقارنة 1024 في مطلع سنةPPM 10 لوازغاوال الممتازالبنزين  بيع أسعارتقلبت 

 :كاآلتي  1022 عام من الفترة نفس

 %نسبة التغيير 2512 فبراير 2513 فبراير 

 %091+  12.47 12.14 البنزين الممتاز

 PPM 4.10 4.44 +491% 05الغازوال

 

 

 

 93 851     109 167    

 757 991    

 1 075 939    

2013 2014 

 تطور الكميات المستهلكة من البنزين والغازوال

 البنزين الممتاز

 PPM 05الغازوال

Linéaire 
(  (PPM 05الغازوال
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 الدعم تحمالت  .2

 ما، 1024 وفبراير يناير يشهرل PPM 10الغازوالمادتي البنزين الممتاز و بلغ مبلغ دعم

 .1022 لنفس الفترة لسنةدرهم  ونملي 1.244مقابل  درهم ونملي 1.424 قدره

 

 بمليون درهم
 2512فبراير  2512يناير 

 المجموع

2512 

 نفس الفترة
2513 

 %نسبة التغيير

 %112- 13 32- 22- 15- البنزين الممتاز

 PPM 1.305 1.151 2.201 2.312 +391% 05الغازوال

  2.377 2.217 1.577 1.325 المجموع

 
 

 

 2فيول الكهرباء والفيول رقم  

 

 االستهالك .1

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

 :إلجمالي ما يلي ا االستهالك في منتج كل وحصةماضي ال العام

 

 

 

-500 

0 
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1000 

1500 

2000 

2500 

 2512يناير  2513يناير 

13 

-34 

2364 
2451 

 ب ب م 05تطور مبلغ دعم البنزين الممتاز والغازوال 

 البنزين الممتاز

 PPM 05الغازوال
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 الدولية السوق أسعار .2

 :تطورت أسعار بيع مادة الفيول في األسواق العالمية كالتالي 

 %نسبة التغيير 2512فبراير  2512يناير  للطن/$ب 

 %594+ 724911 722904 فيول الكهرباء العادي 

 %594+ 724911 722904 فيول الكهرباء الخاص

 %191- 071922 043925 2الفيول رقم 

 

 أثمان البيع .3

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

 :  كالتالي 1022 عام من

 

 

 134 902    

 53 186    

 160 222    

 121 298    

 40 469    

 98 679    

 2الفيول رقم  الفيول الكهرباء الخاص الفيول الكهرباء العادي  

 2512 -2513تطور كميات الفيول 

2013 

2014 

 2512يناير  2512يناير  بالطن
المجموع 

2512 
نفس الفترة 

2513 
نسبة 
 %التغيير

الحصة في 
 المنتوج الكلي

فيول الكهرباء 
 العادي 

12.531 07.201 121.214 132.152 -15% 21% 

فيول الكهرباء 
 الخاص

25.111 25.354 25.211 03.141 -23911% 11% 

 %34  115.222 14.171 - 14.171 2الفيول رقم 

 %155  324.315 215.221 77.017 142.471 المجموع
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 %نسبة التغيير 2512 فبراير 2512يناير  

 %5 2.342943 2.342943 فيول الكهرباء العادي 

 %5 2.155912 2.155912 فيول الكهرباء الخاص

 %2091+ 2.111952 0.412971 2الفيول رقم 

 

 الدعم تحمالت  .2

 (العادي والخاص)فيول الكهرباء الخاص ب 1024 وفبراير لسنة يناير يشهربلغ مبلغ الدعم ل

 سنةمن  لنفس الفترة مليون درهم 666مقابل  مليون درهم 616يناهز  ما  1الفيول رقم بو

1022. 

 

يناير  بمليون درهم
2512 

يناير 
2512 

المجموع 
2512 

نفس الفترة 
2513 

 %نسبة التغيير

 %21- 214 311 143 254 فيول الكهرباء العادي 

 %22- 221 142 13 11 فيول الكهرباء الخاص

 - 211 43 - 43 2الفيول رقم 

  1.555 104 271 342 المجموع

 .1وتجدر اإلشارة أنه مع مطلع شهر فبراير تم رفع الدعم عن مادة الفيول رقم 

 
 

 

 

 

 

 2الفيول رقم  الفيول الكهرباء الخاص الفيول الكهرباء العادي  

498 

240 
261 

391 

185 

83 

 2512- 2513تطور دعم الفيول 

2013 

2014 
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 الغازبوتان 

 

 االستهالك .1

 من فترةال نفس مع مقارنة 1024 وفبراير لسنة يناير يخالل شهر لغازبوتانا استهالكبلغ 

 :قدره  مافارط ال العام

 

 بالطن
 4102ر فبراي 4102يناير 

المجموع 
4102 

نفس الفترة 
4103 

 %نسبة التغيير

 %4,1- 330.411 344.411 .031.10 0.4.314 الغازبوطان

 

 
 

 الدولية لسوقا أسعار .2

 .%114بنسبة  1024لسنة  فبرايرويناير  يان ما بين شهرطانخفض سعر بيع الغاز بو

 %نسبة التغيير 2512يناير  2513 دجنبر 

 %092- 1.522925 1.082,95 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 

 

2013 2014 

 331 243    

 322 270    

 2512- 2513كميات الغاز بوطان 
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 الدعمتحمالت  .4

 ،درهممليون  1.521يعادل  ما 1024 وفبراير يناير يهرشلبوطان  مبلغ دعم الغاز وصل

، 1024 أبريلإلى غاية شهر  بيانات الملفات المودعة لدى صندوق المقاصةلك حسب ذو

، مسجلة بدلك ارتفاعا يقدر ب 1022بالنسبة لنفس الفترة من سنة مليار درهم  1.104مقابل 

22%. 

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

 

 
 

 

 

 توزيع الغاز بوتان
14% 

 النقل
1% 

 استيراد الغاز بوتان
1% 

 توزيع تحمالت الدعم للغاز بوتان

 استيراد الغاز بوتان النقل توزيع الغاز بوتان

 %النسب ب  قيمة بمليون درهمال المواد

 انطالغاز بو توزيع
1.462 14 

 النقل
25 1 

 انطاستيراد الغاز بو
22 1 

 155 2.432 المجموع
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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 ةرالفت

 
 2512 فبراير 2512يناير 

المجموع 
2512 

نفس الفترة 
2513 

نسبة التغيير 
 %ب 

الحصة في 
االستهالك 
 اإلجمالي

 %32 %191- 17.350 11.102 24.177 32.277 كلغ2السكر القالب 

 %191 %1292- 3.111 3.053 1.321 2.102 السكر المجزء الصغير

 %1293 %292+ 21.222 22.327 15.421 11.271 السكر المجزء الكبير

 %02 %1191+ 42.042 12.500 21.555 24.500 كلغ 05حبيبات السكر 

 

 
 

 الدولية السوق سعارأ .1

 :كالتالي 1024يناير وفبرايربين شهري  في السوق العالميةبيع السكر الخام تراوحت أثمان 

2512 يناير  2512 فبراير   %نسبة التغيير 

%792+ 202,27 421,57 السكر الخام  

  بيعال ناثمأ .2

 :التاليالجدول موضح في  وه، كما 1006سنة لم تعرف أثمان بيع السكر أي تغيير منذ 

 

 كلغ 05حبيبات السكر  السكر المجزء الكبير السكر المجزء الصغير كلغ2السكر القالب 

 2512-2513تطور كميات استهالك السكر بأنواعه 

2013 

2014 
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 كلغ/ثمن البيع بالدرهم المادة

    11,63 كلغ2السكر القالب 

 5,819 السكر قطع

 5,819 السكر الطوب

 4,503 كلغ05حبيبات السكر 

 الدعمتحمالت  .4

مسجلة بذلك درهم مليون  445، 1024 وفبراير يناير يلشهر بلغت قيمة تعويضات السكر

 :كالتاليموزعة  وهي ،1022سنة من بالمقارنة مع نفس الفترة  %10 انخفاضا بنسبة

 

 2512يناير  2513يناير  المواد
المجموع 

2512 
نفس الفترة 

2513 
 %نسبة التغيير

 %225- 07.323 11.511-- 32.422 -31.113 السكر المستورد

 %293+ 052.402 011.012 224.245 214.112 السكر المستهلك

 %2593- 012.177 227.074 210.104 231.121 المجموع

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

ماليين  5يناهز  ما 1024 وفبراير يناير يغازية، فقد بلغت خالل شهرالالغازية والغير 

 .درهم

 

 

  األداءات 

 20ة غاي إلى والسكر انطبو الغاز يومادت البترولية المواد دعم بشأن الخزينة أداءات بلغت

 لصندوق األداء متأخرات فإن وبالتالي مليار درهم، 612 يناهز ما، 1024 أبريل شهر نم

 موزعة ،1024 أبريلإلى غاية أواخر شهر  درهم ليارم 19,2 قدره ما بلغت ،المقاصة

 .انطبو غازال لىع%24 وبنسبة البترولية لموادا على %16 بنسبة

  %النسب ب بمليون درهم  القيمة المواد

 %24 4.514 انطالغاز بو

 %16 4.140 المواد البترولية

 %4 554 السكر بما فيه السكر الخام المستورد

 155 12.141 المجموع
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وصلت  قدف الديون إلى األبناك وشركات التمويل مستحقات ما فيما يتعلق بتحويلأ 

على ، من هذه السنة ىاألول أشهر ربعةاأل خالل درهم ارملي 214المبالغ المحالة إلى 

مليار  إلى 212إلى  أبريلوصل في متم شهر  لديون المحالة الغير المسددةاأن مبلغ 

 .درهم

 المنتجات على المتأخرات مجموع من٪ 611 تمثل في طور األداء الةحمالديون ال 

  .النفطية

 الغاز بوتان
31% 

 المواد البترولية
30% 

السكر بما فيه السكر 

 الخام المستورد
1% 

 توزيع متأخرات األداء

 السكر بما فيه السكر الخام المستورد المواد البترولية الغاز بوتان


