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               4102 ماي 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 ركنمو االستهالك في البلدان الناشئة، وطئ ابتالطلب العالمي بسبب  انخفاض 

 ؛ لدول الناميةا في ستهالكاال

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

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

 

 من ،في الشمالالمتمركز أساسا و في العراق متزايدال الجيوسياسيضع توتر الول ونظرا

 في ثاني أكبر منتج من المواد النفطية باعتبار العراق السوق إمدادات تضطربأن  رجحالم

ونيجيريا  في ليبيا توتراتال موقعبت نومحللال به عكس ما تنبأا ذجاء هو ذا، هوبكاألدول 

اتجاه   حول يظل استمرار المخاوف المحيطة في العراق تصاعد حدة النزاعمع  و ،فقط

 .أمرا واردا  بسبب انقطاع اإلمدادات األثمان نحو االرتفاع
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 من إلى نهاية شهر يوليوز العالمية األسواق في البرنت سعربلغ معدل ذا األساس، على هو

دوالر للبرميل من نفس الفترة سنة  200,8، مقابل للبرميل دوالر 208,9 ةالسنهذه 

 .%2يناهز  رتفاع، أي بمعدل ا1022

 نصفالخالل  دوالر للطن 410,92حوالي  قد بلغفالخام سعر السكر  متوسط أما فيما يخص

، أي بمعدل 1022نفس الفترة من سنة في دوالر للطن  490,21األول من هذا العام مقابل 

  .%8وصل إلى انخفاض 

 

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 18منها مليار درهم،  22 مبلغ

 .(وطنياللمنتجات الغذائية )السكر والدقيق 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 1,21وفصلي، حيث سينتقل دعم الغازوال من  تدريجي

 .1024درهم للتر في متم سنة  0,80إلى  1024سنة 

 

 الموجه إلنتاج استهالك الفيولدعم ومع بداية شهر يونيو، لم يعد صندوق المقاصة يتحمل 

 الكهرباء.

 20مند فاتح يناير إلى حدود  مقاصةالبلغت تحمالت  اعتبارا لكل العوامل السالفة الذكر،و

 مليون 24.122، والسكر انطالبو غازالو البترولية وادلما دعمالمتعلقة ب ،1024 لسنة ماي

 : مفصلة كما يلي درهم

 .دهم ونملي 2.289 : الغازبوتان 

 .دهم ونملي 2.824 :النفطيةالمواد  

 .مليون درهم 2.142 :السكر 

 

 ونملي 21.880 المقاصة مجموع دعمبلغ حيث ، 1022 نفس الفترة لسنةمع رنة مقاو

 .%20 انخفاضا قدر ب فقد سجلت تكاليف المقاصة، درهم

 

 مارس، فبرايرالخاصة بشهر يناير، األرقام يتضمن تحيين  التقريردر اإلشارة أن هذا كما تج

 22لملفات التي توصل بها صندوق المقاصة إلى غاية ا على لك استناداذ، و1024 وأبريل

 .1024 زويولي
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 PPM 05 لغازواوال الرصاص من الخاليالبنزين  

 

 االستهالك .1

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

 : يلي ماك ماضي،ال العام من فترةال

 

 

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

 سيبقى مقننا.  

 

 

 

 

 

55 876   109 167   

2 072 217   

2 481 712   

2013 2014

تطور الكميات المستهلكة من البنزين والغازوال

البنزين الممتاز

50PPMالغازوال

Linéaire 
( 50الغازوال

PPM)

 41ماي. 41أبريل. 41مارس. 41.فبراير 41.يناير (3ب )م
 مجموع

4141 

 نفس الفترة

4143 
نسبة 
 التغيير

 %17+ 10..77 411.401 - - - - 411.401 البنزين الممتاز

 71الغازوال

PPM 
713.3.1 741.434 04..71. 101.411 317.141 4.1.4.144 4.114.441 +41% 

 %44+ 113..4.44 11..4.711 317.141 101.411 .71..04 741.434 0.4.774 المجموع
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 الدولية السوق أسعار .2

 األسواق العالمية كالتالي :و تطورت أسعار البيع في 

 %نسبة التغيير 2512 ماي 05إلى  10 2512 يناير 10إلى  1 /للطن$ب 

 %0+ 1.521,02 972,22 البنزين الممتاز

 PPM 970,07 900,09 - 2% 05الغازوال

 
 

 أثمان البيع .0

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

 :كاآلتي  لنفس السنة مايشهر 

 %نسبة التغيير 2512 ماي 05إلى  10 2512 يناير 10إلى  1 

 %9+  10.10 12.52 البنزين الممتاز

 PPM 2.02 9.25 +2% 05الغازوال

 

 الدعم حمالت  .2

 أشهر األولى لسنة خمسةلخالل ا PPM 10الغازوالمادتي البنزين الممتاز و بلغ مبلغ دعم

 .1022 لنفس الفترة لسنةدرهم  ونملي 2.242مقابل  درهم ونملي 1.112 قدره ما، 1024

 

 بمليون درهم
 12ماي. 12أبريل. 12مارس. 12.فبراير 12.يناير

 مجموع

2512 

نفس الفترة 
2510 

نسبة 
 %التغيير

البنزين 
 الممتاز

20 - - - - 20 29 +70% 

 05الغازوال
PPM 

1.210 1.109 1.2.9 72. 059 0.10. ..092 -22% 

 %21- 20... 0.221 059 .72 1.2.9 1.109 1.292 المجموع
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 2فيول الكهرباء والفيول رقم  

 

  االستهالك .1

 

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

 :ماضي ما يلي ال العام

 

2013 2014

49   85   

6 643   

5 221   

ب ب م50تطور مبلغ دعم البنزين الممتاز والغازوال 

البنزين الممتاز

50PPMالغازوال

 12ماي. 12أبريل. 12مارس. 12فبراير. 12.يناير بالطن
مجموع 
2512 

نفس الفترة 
2510 

نسبة 
 %التغيير

فيول الكهرباء 
 العادي 

.2.702 07.209 .2.202 00..25 22.5.5 227.900 002.00. -10% 

فيول الكهرباء 
 الخاص

25.1.1 25.052 12.921 09.220 09.521 102.212 11..790 +10% 

 %12+ 27.922 79..92 - - - - 79..92 2الفيول رقم 

 %2- 020.007 021.522 20.121 90.020 79.219 77.0.7 127.072 المجموع
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 الدولية السوق أسعار .2

 تطورت أسعار بيع مادة الفيول في األسواق العالمية كالتالي :

 %نسبة التغيير 2512 ماي 05إلى  10 2512 يناير 10إلى  1 /للطن$ب 

 %1,0- 079,20 022,72 فيول الكهرباء العادي 

 %1,1- 702,50 725,05 الكهرباء الخاص فيول

 %1,0- 079,20 022,72 2الفيول رقم 

 

 أثمان البيع .0

بين النصف األول  ما 1الفيول رقم و (العادي والخاص)الكهرباء فيول  بيع أسعارت ارتفع

 :  كالتالي مايمن شهر يناير والنصف الثاني من شهر 

 %نسبة التغيير 2512 ماي 05إلى  10 2512 يناير 10إلى  1 

 %5 2.022,20 2.022,20 فيول الكهرباء العادي 

 %5 55,92..2 55,92..2 فيول الكهرباء الخاص

 %10+ 0.702,20 0.515,02 2الفيول رقم 

 

 الدعم تحمالت  .2

العادي )فيول الكهرباء لخاص با 1024 لسنةأشهر األولى  خمسةخالل البلغ مبلغ الدعم 

لنفس  مليون درهم 2.910مقابل  مليون درهم 2.222يناهز  ما  1الفيول رقم بو (والخاص

 .1022 سنةمن  الفترة

 

فيول الكهرباء العادي  فيول الكهرباء الخاص 2الفيول رقم 

338 556   

116 793   

87 988   

287 935   

134 414   

98 679   

2014-2013تطور كميات الفيول 

2013

2014
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 بمليون درهم
يناير 

.12 
 12ماي. 12أبريل. 12مارس . 12. فبراير

المجموع 
2512 

نفس 
الفترة 
2510 

نسبة 
 %التغيير

فيول الكهرباء 
 العادي 

220 120 211 170 121 901 1.229 -20% 

فيول الكهرباء 
 الخاص

91 90 .9 17. 175 099 002 +12% 

 %02- 102 20 - - - - 20 2الفيول رقم 

 %15- 1.925 10..1 225 029 225 .27 097 المجموع

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

 
 

 الغازبوتان 

 

 االستهالك .1

 العام من فترةال نفس مع مقارنة 1024 لسنةأشهر  خمسةالخالل  لغازبوتانا استهالكبلغ 

 قدره : مافارط ال

 

 بالطن
 41.رفبراي 41.يناير

المجموع  41ماي. 41أبريل. 41مارس.
4141 

نفس الفترة 
4143 

نسبة 
 %التغيير

 %4+ 41..13. 117..7. 401.104 404.013 14..4.1 1...471 4.4.714 الغازبوطان
استيراد 

 الغازبوتان
4.1.141 .1.714 403..01 04.113 41.00. 741.341 143.747 -31% 

 

فيول الكهرباء العادي فيول الكهرباء الخاص 2الفيول رقم 

1 249   

534   

134   

931   

599   

83   

2014-2013تطور دعم الفيول 

 2 013

 2 014
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 الدولية لسوقا أسعار .2

 .% 28بنسبة  1024لسنة  وماييناير  يان ما بين شهرطانخفض سعر بيع الغاز بو

 %نسبة التغيير 2512 ماي 2512ر يناي 

 %20- .217,1 1.522,90 انطبو الغاز

 

  بيعأثمان ال .0

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

 .دراهم 20 كلغ في 2درهم، وثمن قنينة 

 

 الدعمتحمالت  .4

مليون  2.289يعادل  ما 1024 لسنة أشهر ربعةخالل األبوطان  مبلغ دعم الغاز وصل

 زيوليوإلى غاية شهر  لك حسب بيانات الملفات المودعة لدى صندوق المقاصةذو ،درهم

، مسجلة بدلك 1022بالنسبة لنفس الفترة من سنة مليار درهم  1.049، مقابل 1024

 .%9ارتفاعا يقدر ب 

 .التوزيع تكاليفب تعلقي هذا الدعم من %91 أن إلى اإلشارة تجدرو

2013 2014

843 824   858 045   

713 525   

الغازبوطان   317 514

استيراد 
الغازبوتان
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توزيع الغاز بوطان
95%

النقل
2%

استيراد الغاز بوطان
3%

2014-2013دعم الغازبوتان 

توزيع الغاز بوطان النقل استيراد الغاز بوطان

قيمة بمليون ال المواد
 2512درهم لسنة 

قيمة بمليون درهم ال
 2510لسنة 

 %النسب ب 

 انطتوزيع الغاز بو
1.891 1.401 +9% 

 النقل
91 80 +19% 

 انطاستيراد الغاز بو
101 124 -20% 

 %2+ 0.729 129.. 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

 

 
 يناير 
2512 

 فبراير
 2512 

مارس 
2512 

أبريل 
2512 

 12ماي.

المجموع 
2512 

نفس الفترة 
2510 

نسبة 
ب التغيير 
% 

الحصة في 
االستهالك 
 اإلجمالي

السكر القالب 
 كلغ2

02.277 22..77 02.010 00.5.0 02.121 102..05 1.0.297 -0% 0% 

السكر المجزء 
 الصغير

2.102 1.029 2.10. 2.252 2.125 15.212 15.7.. -0% 2% 

السكر المجزء 
 الكبير

11.279 15.229 11.209 12.595 12.229 07.92. 09.701 -0% 12% 

 05حبيبات السكر 
 كلغ

22.500 2..555 02.252 00.902 .0.202 2.7.227 200.020 +.% 02% 

 

توزيع الغاز بوطان النقل استيراد الغاز بوطان

4460

74

180

4883

63

268

2014-2013تكاليف دعم الغازبوتان 

2013

2014
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 الدولية السوق سعارأ .1

 1024أشهر األولى لسنة  خمسةالخالل  العالميةفي السوق بيع السكر الخام تراوحت أثمان 

 كالتالي:

 %نسبة التغيير 2512 ماي 2512 ريناي 

212 السكر الخام ,57 19,002  +2%  

  بيعال ناثمأ .2

 التالي:الجدول موضح في  وه، كما 1002سنة لم تعرف أثمان بيع السكر أي تغيير منذ 

 

 ثمن البيع بالدرهم/كلغ المادة

    11,63 كلغ2السكر القالب 

 5,819 السكر قطع

 5,819 السكر الطوب

 4,503 كلغ05حبيبات السكر 

 الدعمتحمالت  .4

درهم مليون  2.142، 1024 األولى لسنة شهرخمسة أالخالل  بلغت قيمة تعويضات السكر

موزعة  وهي ،1022سنة من بالمقارنة مع نفس الفترة  %10 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة

 كالتالي:

 

كلغ2السكر القالب  رالسكر المجزء الصغي السكر المجزء الكبير كلغ50حبيبات السكر 

163 497   

10 766   

59 731   

253 343   

158 650   

10 418   

57 946   

267 847   

2013

2014
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 المواد
 يناير

2512 
 فبراير

 2512 
مارس 
2512 

 أبريل
2512 

 ماي
2512 

المجموع 
2512 

نفس الفترة 
2510 

نسبة 
 %التغيير

 %192- 121.292 .10...1- ..7.1- 00.120- 795..0- -02.222 -190..0 السكر المستورد

 %1+ 1.027.020 1.259.555 012.900 292.127 279.052 222.225 2.2.112 السكر المستهلك

 %25- 1.0.2.220 1.222.222 011.729 225.9.2 222.012 02..210 201.921 المجموع

 

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

  ماليين درهم. 14يناهز  ما 1024 أبريل 20إلى حدود غازية، فقد بلغت الالغازية والغير 


