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               4102 غشت شهرالمقاصة  صندوق نشطةأ

 

 

 يةوطنالظرفية العالمية وال 

في األسواق العالمية سنة  البترولية المنتجاتأسعار  انخفضت ،1022 سنة عكسعلى 

 باألساس إلى:االنخفاض  هذا عزىوي 1024

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

 ؛ لدول الناميةا في ستهالكاال

إيران انتعاش العرض في السوق العالمية بسبب تراجع التوترات الجيوسياسية في  

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

 الدول المصدرة للنفط ؛

 .المتحدة الواليات في الصخري النفط إنتاج نمو 

 العمل لىالليبية والنيجيرية إ النفط حقول عادت سنوات ثالث حوالي دام تذبذب و توقّفبعد 

ز يوليو 22برنت أدنى مستوياته منذ ال ، وبالتالي سجلالنفط من إنتاجها نسق تستعيدل تدريجيا  

، مع وفرة المعروض النفطي على الطلب الضعيف في دوالر للبرميل 22,39حيث بلغ  2102

 .أوروبا وآسيا

 توجيه بعدوسط  في الشرق األ متأزما الجيوسياسيهذه المستجدات، الزال الوضع ل كومع 

 عليها تسيطر التي النفط مصافي مستهدفة المتحدة الواليات تقودها التي الجوية الضربات

 حول المخاوف الذي من المحتمل أن يزيد من و، والعراق سوريا شرق في اإلسالمية الدولة

 السوق العالمية. مداداتإ

 منر أكتوبإلى نهاية شهر  العالمية األسواق في البرنت سعربلغ معدل ذا األساس، على هو

 ، مسجال1022سنة من نفس الفترة ل 20,859بل اقم، للبرميل دوالر ,,2048 ةالسنهذه 

 .%284لك انخفاضا بنسبة ذب
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إلى نهاية  دوالر للطن 444800حوالي  قد بلغفالخام سعر السكر  متوسط أما فيما يخص

أي بمعدل  1022نفس الفترة من سنة في دوالر للطن  495840مقابل  ،1024 نبرشهر شت

  .%20وصل 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 

 5وبوتان  منتجات النفط والغازدعم لمخصصة  مليار درهم ,1منها 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 1825وفصلي، حيث سينتقل دعم الغازوال من  تدريجي

 .1024درهم للتر في متم سنة  08,0إلى  1024سنة 

 

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

 الكهرباء.

 22مند فاتح يناير إلى حدود  مقاصةالبلغت تحمالت  اعتبارا لكل العوامل السالفة الذكر،و

 مليون ,,12.2، والسكر انطالبو غازالو البترولية وادلما دعمالمتعلقة ب ،1024 لسنة غشت

 : مفصلة كما يلي درهم

 .دهم ونملي 9.541 : الغازبوتان 

 موزعة كما يلي: دهم ونملي ,9.50 :النفطيةالمواد  

 مليون درهم 4.040ب ب م:  50لغازوال ا   

 مليون درهم 5,والبنزين الممتاز :  

 مليون درهم 2.452، الفيول الكهرباء العادي والفيول الكهرباء الخاص: 1الفيول رقم  

 .مليون درهم ,1.20 :السكر 

 

 ونملي 12.902 المقاصة مجموع دعمبلغ حيث ، 1022 نفس الفترة لسنةمع رنة مقاو

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

 

ملفات الدعم للفترة الممتدة الخاصة باألرقام يتضمن تحيين  در اإلشارة أن هذا التقريركما تج

لملفات التي توصل بها صندوق المقاصة إلى ا على لك استناداذ، و1024 يوليوزوبين يناير 

 .1024 أكتوبر 22غاية 
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 PPM 05 لغازواال 

 

 االستهالك .1

 : يلي ما ماضي،ال العام من فترةال نفس مع مقارنة PPM 50 لوازغاال استهالك بلغ

 

 

 

 

 الدولية السوق أسعار .2

 و تطورت أسعار البيع في األسواق العالمية كالتالي :

 %نسبة التغيير 2512 غشت 31إلى  16 2512 يناير 10إلى  1 /للطن$ب 

 PPM 933,03 918,10 - 6 05الغازوال

 
 
 
 

4 105 993   

3 661 053   

2104 2013

تطور الكميات المستهلكة من البنزين والغازوال

Linéaire 
( 50الغازوال

PPM)

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

4141 

 نفس الفترة

4143 
نسبة 
 التغيير

الغازوال
01 PPM 

053.515 041.055 611.166 151.503 314.141 633.355 000.433 316.655 1.410.553 3.664.103 +44% 
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 ومعدل الدعم األحادي أثمان البيع .3

، مقارنة 1024 في مطلع سنة PPM50 لوازغاالومعدل الدعم األحادي لمادة  أسعارتقلبت 

 :كاآلتي  لنفس السنةغشت شهر  مع

 الدعم األحادي أثمان البيع 

 يناير 25إلى  2 
1024 

 غشت 22إلى  20
1024 

نسبة 
 %التغيير

 يناير 25إلى  2
1024 

 غشت 22إلى  20
1024 

نسبة 
 %التغيير

 05الغازوال
PPM 

 02,2- درهم/لتر 1,2533 رهم/لتر 2,6312  13+ درهم/لتر  9,69   درهم/لتر 8,02

 

 الدعم حمالت ت .2

 3.635 قدره ما، 1024 لسنة غشت 22إلى غاية  PPM 50الغازوالمادة  بلغ مبلغ دعم

 .1022 لنفس الفترة لسنةدرهم  ونملي 11.583مقابل  درهم ونملي

بمليون 
 درهم

12يناير. 12فبراير.  12مارس.  12أبريل.  12ماي.  12يونيو.  12يوليوز.  12غشت.   
 مجموع
2512 

ة نفس الفتر
2513 

نسبة 
 %التغيير

 05الغازوال
PPM 

1.232 1.162 1.295 830 031 1.539 980 239  353.6  9511.5  -31  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2014 2013

7 670   

11 090   

ب ب م50تطور مبلغ دعم  الغازوال 

2014

2013
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 الغازبوتان 

 

 االستهالك .1

 فترةال نفس مع مقارنة 1024 لسنة ىاألولثمانية أشهر الخالل  لغازبوتانا اذوك استهالكبلغ 

 قدره : مافارط ال العام من

41.يناير بالطن 41.رفبراي  41مارس.  41أبريل.  41ماي.  41يونيو.  41يوليوز.  41غشت.   
المجموع 

4141 
ة نفس الفتر
4143 

نسبة 
 %التغيير

134.411.4 434.114 454.134 430.340 451.143 453.103 451.544 405.563 454.151 الغازبوطان  304.340.4  +6  
استيراد 
 الغازبوتان

454.111 51.161 441.636 - - -   153.011 111.336 +41  

 

 
 الدولية لسوقا أسعار .2

 .% 11بنسبة  1024لسنة  غشتويناير  يان ما بين شهرطانخفض سعر بيع الغاز بو

 %نسبة التغيير 2512 غشت 2512ر يناي 

 22- 825,35 1.582,90 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 

 

 

2014 2013

1 431 200   
1 352 325   

487 500   
404 736   

2014-2013الغازبوتان واستيرادتوزيع كميات 

الغازبوطان

اناستيراد الغازبوت



 4102 أكتوبرالتقرير الشهري                                                                                                 صندوق المقاصة     

                                                    

7 

 

 الدعمتحمالت  .4

مليون  9.541يعادل  ما 1024 لسنة غشت 22إلى غاية بوطان  مبلغ دعم الغاز وصل

 أكتوبرإلى غاية شهر  المقاصةلك حسب بيانات الملفات المودعة لدى صندوق ذو ،درهم

، مسجلة بدلك 1022بالنسبة لنفس الفترة من سنة مليار درهم  410.,، مقابل 1024

 .%24ارتفاعا يقدر ب 

 .التوزيع تكاليفب تعلقي هذا الدعم من %90 أن إلى اإلشارة تجدرو

 

 

96%الغاز بوطان 

المواد البترولية
2%

كر السكر بما فيه الس
2%الخام المستورد 

2014-2013دعم غازبوتان 

الغاز بوطان المواد البترولية السكر بما فيه السكر الخام المستورد

قيمة بمليون ال المواد
 2512درهم لسنة 

قيمة بمليون درهم ال
 2513لسنة 

 %النسب ب 

 انطتوزيع الغاز بو
9.102 ,.09, +12 

 النقل
242 242 +23 

 انطاستيراد الغاز بو
290 2,4 +0 

 12+ 8.226 9.032 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

 السكر القالب 
 كلغ2

السكر المجزء 
 لصغيرا

السكر المجزء 
 الكبير

 حبيبات السكر
 كلغ 05

 المجموع

 51.460 15.100 44.135 2.102 32.233 2512يناير 

 53.431 16.111 41.515 4.311 28.633 2512 فبراير

 55.150 04.115 44.435 4.436 32.313 2512مارس 

 413.315 00.504 44.151 4.411 33.563 2512أبريل 

 444.144 60.134 44.455 4.451 32.121 2512ماي 

 445.456 34.046 44.450 4.155 33.383 2512يونيو 

 51.533 01.145 5.315 4.046 41.631 4141يوليوز 

 413.144 05.431 5.111 4.514 36.530 4141غشت 

 516.331 115.144 53.513 40.540 403.614 4141 المجموع

 511.353 133.535 51.353 46.614 405.140 2513نفس الفترة 

 %1,3+ %3+ %3- %0- %4- % ب التغيير نسبة

  %00 %44 %4 %34 الحصة في االستهالك اإلجمالي

 

 

توزيع الغاز بوطان النقل استيراد الغاز بوطان

9 203   

173   
196   

8 098   

141   
187   

2014-2013تكاليف دعم الغازبوتان 

2014

2013
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 الدولية السوق سعارأ .1

 1024أشهر األولى لسنة  ثمانيةالخالل  في السوق العالميةبيع السكر الخام تراوحت أثمان 

 كالتالي:

 %نسبة التغيير 2512 غشت 2512 ريناي 

212 السكر الخام ,53 29,292  +2%  

  بيعال ناثمأ .2

 التالي:الجدول موضح في  وه، كما 1000سنة 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

مسجلة درهم مليون  ,1.20، 1024 لسنةغشت  22إلى غاية  بلغت قيمة تعويضات السكر

 كالتالي:موزعة  وهي ،1022سنة من بالمقارنة مع نفس الفترة  %22 بذلك انخفاضا بنسبة

 

كلغ2السكر القالب  رالسكر المجزء الصغي رالسكر المجزء الكبي كلغ50حبيبات السكر 

253 642   

15 825   

87 843   

449 022   

259 415   

16 642   

90 797   

433 939   

2014-2013كميات استهالك السكر بأنواعه 

2014

2013
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 المواد
 يناير

2512 
 فبراير

 2512 
مارس 
2512 

 أبريل
2512 

 ماي
2512 

 يونيو
2512 

 يوليوز
2512 

 غشت
2512 

المجموع 
2512 

نفس الفترة 
2513 

 ةنسب
  %التغيير

السكر 
 المستورد

36.193- 32.822- -36.395 -03.180 -3.166 -8.903 -9.102 -3.915 -188.130 133.528 - 

السكر 
 المستهلك

268.112 228.285 239.352 292.123 318.900 339.362 221.608 350.828 2.290.828 2.285.533 -5,3 

 13- 2.213.151 2.153.633 351.918 232.056 335.250 311.389 225.962 222.012 210.608 231.921 المجموع

 

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

  ماليين درهم. 59يناهز  ما 1024 غشت 22إلى حدود غازية، فقد بلغت الالغازية والغير 


