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               4102 شتنبر شهرالمقاصة  صندوق نشطةأ

 

 

 يةوطنالظرفية العالمية وال 

 1024في األسواق العالمية سنة  البترولية المنتجاتأسعار  انخفضت ،1022 سنة عكسعلى 

 باألساس إلى:االنخفاض  هذا عزىوي

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

 ؛ لدول الناميةا في ستهالكاال

انتعاش العرض في السوق العالمية بسبب تراجع التوترات الجيوسياسية في إيران  

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

 المصدرة للنفط ؛

 .المتحدة الواليات في الصخري النفط إنتاج نمو 

 العمل ىلالليبية 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 96,87حيث بلغ  2012

 .أوروبا وآسيا

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

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

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

 السوق العالمية.

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

لك ذب ، مسجال1022سنة من نفس الفترة ل 208,32بل اقم، للبرميل دوالر 201,44 ةالسن

 .%3انخفاضا بنسبة 
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نهاية شهر إلى  دوالر للطن 444,08حوالي  قد بلغفالخام سعر السكر  متوسط أما فيما يخص

أي بمعدل  1022نفس الفترة من سنة في دوالر للطن  442,66مقابل  ،1024 نبرشت

  .%20وصل إلى انخفاض 

 

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

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

 3وبوتان  منتجات النفط والغازدعم لمخصصة  مليار درهم 18منها مليار درهم،  22 مبلغ

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

 

 يتماد 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 1,23وفصلي، حيث سينتقل دعم الغازوال من  تدريجي

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

 

 جالموجه إلنتا 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 12.222، والسكر انطالبو غازالو البترولية وادلما دعمالمتعلقة ب ،1024 لسنة شتنبر

 : مفصلة كما يلي درهم

 .دهم ونملي 20.618 : الغازبوتان 

 موزعة كما يلي: دهم ونملي 20.083 :النفطيةالمواد  

 مليون درهم 8.144ب ب م:  30لغازوال ا   

 مليون درهم 83والبنزين الممتاز :  

 مليون درهم 2.432، الفيول الكهرباء العادي والفيول الكهرباء الخاص: 1الفيول رقم  

 .مليون درهم 1.428 :السكر 

 

، درهم ونملي 14.121 المقاصة مجموع دعمبلغ حيث ، 1022 نفس الفترة لسنةمع رنة مقاو

 .%23 انخفاضا قدر ب فقد سجلت تكاليف المقاصة

 

تدة ملفات الدعم للفترة الممالخاصة باألرقام يتضمن تحيين  در اإلشارة أن هذا التقريركما تج

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

 .1024 نونبر 20غاية 
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 PPM 05 لغازواال 

 

 االستهالك .1

 : يلي ما ماضي،ال العام من فترةال نفس مع مقارنة PPM 30 لوازغاال استهالك بلغ

 

 (3ب )م الفترة

 583.808 4102 .يناير
 514.656 4102 .فبراير

 640.135 4102مارس 
 491.890 4102 .أبريل
 341.950 4102.ماي 
 633.835 4102 .يونيو

 565.248 4102 .يوليوز
 448.107 4102.غشت 

 422.717 4102. رشتنب
 4.642.346 4102المجموع 

 4.354.096 4102نفس الفترة 
 7+ %نسبة التغيير

 

 

 

 

4 642 346   

4 354 096   

2014 2013

2014-2013ب ب م 50تطور كمية الغاوال 

Linéaire ( (ب ب م50الغاوال 
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 الدولية السوق أسعار .2

 و تطورت أسعار البيع في األسواق العالمية كالتالي :

 %التغيير نسبة 4102 شتنبر 20 إلى 06 4102 يناير 01 إلى 0 للطن/$ ب

 PPM 932,13 889,55 - 9 11الغازوال

 
 

 ومعدل الدعم األحادي أثمان البيع .3

، مقارنة 1024 في مطلع سنة PPM30 لوازغاالومعدل الدعم األحادي لمادة  أسعارتقلبت 

 :كاآلتي  لنفس السنة شتنبرشهر  مع

 األحادي الدعم البيع أثمان 

 يناير 01 إلى 0 
4102 

 شتنبر 10 إلى 01
4102 

 نسبة
 %التغيير

 يناير 01 إلى 0
4102 

 شتنبر 10 إلى 01
4102 

 نسبة
 %التغيير

 11الغازوال
PPM 

 13- لتر/درهم 0,0246 لتر/رهم 4,6204  02+  لتر/درهم 9,69   لتر/درهم 8,12

 

 الدعم حمالت ت .4

 7.248 قدره ما، 1024 لسنة شتنبر 20إلى غاية  PPM 30الغازوالمادة  بلغ مبلغ دعم

 .1022 لنفس الفترة لسنةدرهم  ونملي 13.157مقابل  درهم ونملي

 

 درهم بمليون الفترة

 1.433 4102. يناير

 1.165 4102. فبراير

 1.284 4102 مارس

 836 4102. أبريل

 532 4102. ماي

 1.039 4102. يونيو

 992 4102. يوليوز

 508 4102. غشت

 458 4102. رشتنب

 8.247 4102 المجموع

 13.108 4102 الفترة نفس

 37- %التغيير نسبة
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 الغازبوتان 

 

 االستهالك .1

 فترةال نفس مع مقارنة 1024 لسنة ىاألولة أشهر تسعالخالل  لغازبوتانا اذوك استهالكبلغ 

 قدره : مافارط ال العام من

 بالطن الغازبوتان استيراد بالطن الغازبوتان الفترة

 202.999 182.484 4102. يناير

 95.113 159.867 4102. فبراير

 224.520 184.821 4102 مارس

 142.163 183.457 4102. أبريل

 174.564 190.420 4102. ماي

 112.482 180.288 4102. يونيو

  183.279 4102. يوليوز

  173.493 4102. غشت

  168.562 4102. شتنبر

 951.841 1.606.671 4102 المجموع

 913.942 1.499.886 4102 الفترة نفس

 4+ 7+ %التغيير نسبة

2014 2013

247 8  

108 13

ب ب م50تطور مبلغ دعم  الغازوال 

2014

2013



 نونبرالتقرير الشهري                                                                                                 صندوق المقاصة     
4102                                                     

7 

 
 

 الدولية لسوقا أسعار .2

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

 %نسبة التغيير 2514 شتنبر 2514ر يناي 

 28- 851,55 1.572,50 انطبو الغاز

 

  بيعأثمان ال .3

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

 .دراهم 20 كلغ في 2وثمن قنينة 

 

 الدعمتحمالت  .4

مليون  20.618يعادل  ما 1024 لسنة نبرشت 20إلى غاية بوطان  مبلغ دعم الغاز وصل

، 1024 رنونبإلى غاية شهر  المودعة لدى صندوق المقاصة لك حسب بيانات الملفاتذو ،درهم

، مسجلة بدلك ارتفاعا يقدر ب 1022بالنسبة لنفس الفترة من سنة مليار درهم  4.446مقابل 

24%. 

 .التوزيع تكاليفب تعلقي هذا الدعم من %46 أن إلى اإلشارة تجدرو

2014 2013

1 606 671   
1 499 886   

951 841   913 942   

2014-2013توزيع واستيراد كميات الغازبوتان 

الغازبوتان بالطن

استيراد الغازبوتان بالطن
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توزيع الغاز بوطان
96%

النقل
2%

استيراد الغاز 
بوطان

2%

2014دعم الغازبوتان 

توزيع الغاز بوطان

النقل

استيراد الغاز بوطان

توزيع الغاز بوطان النقل استيراد الغاز بوطان

10 230   

193   205   

8 960   

159   327   

2014-2013تكاليف دعم الغازبوتان 

2014

2013

قيمة بمليون ال المواد
 2514درهم لسنة 

درهم قيمة بمليون ال
 2513لسنة 

 %النسب ب 

 انطتوزيع الغاز بو
20.120 8.460 +14 

 النقل
242 234 +21 

 انطاستيراد الغاز بو
103 214 -38 

 14+ .5.44 27..15 المجموع
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 السكر 

 

 االستهالك .1

 نفس عم 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

 94.165 48.055 11.479 2.154 32.477 4102يناير 

 87.270 46.000 10.849 1.744 28.677 4102فبراير 

 98.095 52.408 11.239 2.136 32.312 4102مارس 

 103.309 55.952 12.090 2.204 33.063 4102أبريل 

 112.022 65.432 12.289 2.180 32.121 4102ماي 

 119.189 71.527 12.185 2.090 33.387 4102يونيو 

 84.873 50.419 8.308 1.516 24.630 4102يوليوز 

 107.411 59.230 9.404 1.802 36.975 4102غشت 

 109.667 60.368 12.450 2.332 34.517 4102شتنبر 

 916.001 509.391 100.293 18.158 288.159 4102المجموع 

 906.609 492.707 100.294 19.829 293.779 4102نفس الفترة 

 %1+ %3+ %0 %8- %2- نسبة التغيير ب %

  %56 %11 %2 %31 الحصة في االستهالك اإلجمالي

 

 
 

 

 

كلغ2السكر القالب  رالسكر المجزء الصغي السكر المجزء الكبير كلغ50حبيبات السكر 

288 159   

18 158   

100 293   

509 391   

293 779   

19 829   

100 294   

492 707   

2014-2013كميات استهالك السكر بأنواعه 

2014

2013
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 الدولية السوق سعارأ .1

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

 كالتالي:

 %نسبة التغيير 2514 شتنبر 2514 ريناي 

214 السكر الخام ,58 15,414  -2%  

  بيعال ناثمأ .2

 التالي:الجدول موضح في  وه، كما 1006سنة 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  1.428، 1024 لسنة نبرشت 20إلى غاية  بلغت قيمة تعويضات السكر

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

 المجموع السكر المستهلك السكر المستورد 

 231.920 268.114 36.194- 4102يناير 

 215.657 248.480 32.823- 4102فبراير 

 239.513 279.304 36.791- 4102مارس 

 240.964 294.149 53.185- 4102أبريل 

 311.789 318.955 7.166- 4102ماي 

 330.405 339.362 8.957- 4102يونيو 

 232.506 241.658 9.152- 4102يوليوز 

 301.918 305.828 3.910- 4102غشت 

 310.337 312.253 1.916- 4102شتنبر 

 2.418.009 2.608.103 190.094- 4102المجموع 

 2.708.222 2.581.363 126.859 4102نفس الفترة 

 %11- %1+ - ب % نسبة التغيير

 

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

  ن درهم.ويلم 34يناهز  ما 1024 غشت 22إلى حدود غازية، فقد بلغت الوالغير 


