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I. مقدمة 
 

مبدأ ل، وتطبيقا االنخراط في ورش الحكامة الجيدة للمؤسساسات العموميةعلى حرصا منه 

 .2013ة سن منذ هشهرية وسنوية حول منجزات ريراتقبإعداد صندوق المقاصة الشفافية، قام 

ت يلقي الضوء على أهم مؤشرا شهريا اتقرير صندوق المقاصةينشر  ،السياقنفس وفي 

 .يةالزمن مختلف الحقب عبر الدعم، وكذا على تطورها

ندوق عد صة، وحرصا منه على التجديد والتطوير والمالئمة، أيوكما الثالث السنوات الماض

  :رئيسيةمحاور ثالث  شملوي ،في حلة جديدة لهذه السنة المقاصة تقريره الشهري

 ؛لسكرامادة كذا لسوق لسوق العالمية للمواد النفطية، وإعداد دراسة استشرافية ل 

  ؛شرح وتوضيح القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاعات المدعمة 

  مؤشرات الدعم ألبرز ومبسط بيانات واضح كشفتقديم. 
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II. الدوليسياق ال 

 ، انهيار األسعار2016: بداية سنة  مادة النفط .1

فبين الفترة الممتدة . في األسواق العالمية سعر النفط بمواصلة انهيار 2016تميز مطلع سنة 

دوالر للبرميل إلى  110من انخفض سعر برميل النفط  ،2015إلى يناير  2014من يناير 

برميل السعر  فقده في شهر يناير، حيث انخفاض لبرميالسعر  واصلو للبرميل.دوالر  50

ألول للبرميل دوالر  30لينزل دون مستوى  ،السنةمنذ بداية  قيمتهمن  %25من  رباا يقم

 .ةعشر سناثنا منذ مرة 

 

 ة عواملعدإلى تظافر  في األسواق العالمية  سعار النفطأل المستمر نخفاضويعود هذا اال

 :ية أساس

 مقارنة مع الطلب العالمي وذلك نظرا ل : العالمي للمواد النفطية عرضال فرةو  

تقلص الطلب العالمي يعود بدوره إلى ضعف النمو االقتصادي للبلدان المتقدمة منذ  

ويشمل العالمية.  القلق في األسواق، وهو ما يضاعف 2018األزمة العالمية لسنة 

 في طور النمو، كذا البلدانو ةالمتقدم البلدان العالمي االقتصادي النمو ضعف

 2015لسنة  قتصادهاا نموه ن معدلأ الصينية الحكومة أعلنتإذ  الصين، وخاصة

31,5

51,94

68,89
78,65

96,65

147,5

80,6

95,2

127,02
128,4

119,17
115,71

69,63

38,97

20032004200520062007200820092010201120122013201420152016

2016-2003المعدل السنوي لسعر النفط بالدوالر للطن 
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خمس وعشرون  نمو عرفته الصين منذ مستوى أدنى وهو ،%6,9سيصل إلى 

 عالمي،  ثاني اقتصاد نمو تباطؤ ظاهرة كذلك ؤكدوهو ما ي سنة،

 يةبالذه لنقطةا يهو لنفط،ل صدراألسواق العالمية للخام كم إلىيران إعودة  

ل برمي 500.000نتاج وتصدير إ يرانقررت إحيث  ،لكأسالتي أفاضت ااالسود 

 ، من النفط الخام يوميا

 دابل مما جعل من الواليات المتحدة ي،مريكاألالصخري  النفط ارتفاع إنتاج 

 ،المادة ذهمستوردا صافيا لهبلدا يدة دبعد أن كانت لسنوات ع، للنفطمصدرا صافيا 

لشيء ا إنتاجها، مستوى على التي قررت الحفاظ منظمة األوبيك دولاستراتيجية  

 .عبر خفض العرضالعالمية لم يمكن من تحقيق توازن السوق الذي 

 ؛بهذه العملة  سعرهيؤثر سلبا على  الدوالرصرف  سعر ارتفاع 

 لم  ،عالمال من مختلفة أجزاء في اآلن حتى سجلتالتي  حرارةال درجاتارتفاع  وأخيرا

 .يساعد على خفض اإلنتاج )صعوبة االستخراج( أو على رفع الطلب )التدفئة(
 

 ع، يترتب عنها وضسلبية على اقتصاديات عدة دول اثارآ النفط سعارأ تراجعويسبب 

لذي ا هذا الوضع، إذ من الناحية الماكرو اقتصادية قد يؤدي جديد واقتصاديسي ايوسيج

 اتاالقتصاد معظممنه  فتتخوالذي االنكماش االقتصادي،  إلى تشهده الساحة الدولية

  .األوروبية

 

ي فكبير  قد يؤدي إلى انخفاض في األسواق العالمية تراجع الحاد ألسعار النفطالأن  كما

ا كم .سعارتها بمستوى األااقتصادوالتي ترتبط  ،"األكثر هشاشة" ةالمصدرمداخيل البلدان 

 (2014 للبرميل منذ منتصف %70 بأكثر من سعاراألتراجع )انهيار أسعار النفط يؤدي  أن

 ءالبنا ،ةحتيت التياوبالتالي تقليص االستثمارات في البن ة،إلى تقليص مداخيل الدول المصدر

 قطاع النفط والخدمات النفطية. علىمباشر  ثر بشكلوهو ما يؤ والفنادق

 

 في دةالرائ الشركات اتاستثمار في التراجع مزيدا من فترةهذه ال تشهد أن المرجح ومن

 شغلتقليص مناصب الو ،النفقات خفضإلى  ستضطرالتي ، العالم في والغاز النفط مجال

 .االستثمارية المشاريع بعض وتأخير

 مليار 522 لتصل إلى هذه السنة، والغاز النفطمجال  في ةالعالمي اتاالستثمارتراجع تد قو

في  حيث استقرت ،2015قيمتها سنة من  %22 فقدت أنها علما ،(مليار أورو 481) دوالر

 أزمة ذمن القطاع هشهدلم ي متتاليين، عامين مدى على نخفاضوهذا اال .دوالر مليار 595

 ريستاد" النرويجية ستشاريةاال شركةال رئيس نائب لتحليل وفقا ،1986 لسنة النفط أسعار

 ."الطاقة
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 . 2016تبقى توقعات أسعار المواد البترولية جد متشائمة سنة  ،اختامو

ى أنه ال يمكن التكهن أن أسعار البترول وصلت إل مكتب الخبرة مريل النشيعتبر و

ي ار فمستوياتها الدنيا وخاصة في ظل احتمال انخفاض عملة الصين واستمرار حرب األسع

والر د 50 يتعلق بمتوسط سعر البرنت منتقديراته فيما  منظمة األوبك. وبالتالي، فقد خفض

ب الخبرة دوالر للبرميل، أما فيما يتعلق بالخام األميركي فقد خفض مكت 46للبرميل إلى 

 دوالر للبرميل. 45دوالر للبرميل إلى  48تقديراته من 

 ل فيوفي نفس السياق خفض أخصائيو الشركة العامة لألبناك تقديراتهم ألسعار البترو

 دوالر( 11,25-دوالر للبرميل بالنسبة للبرنت ) 42,5إلى  2016المية سنة األسواق الع

 دوالر(. 9,25-دوالر للبرميل بالنسبة للخام األمريكي ) 40,5و

 

 بترول المسال:الغاز  .2

 همن %60 استخراج يتموأساسا من البوتان والبروبان، ( LPG) المسال البترول غازيتكون 

 .الخام النفط تكرير خالل من اتصنيعه ميت ةالباقي 40% ، والغازمن حقول 

 ر طاقةمصد ،خليط من الغازات الهيدروكربونيةعبارة عن هو و المسال البترول غازيعتبر 

ث ثالنميز منها  االستعماالت، متعددكما أنه مصدر طاقي  .اواقتصادي بيئياناجعة 

، والطبخ للتسخين كوقود في األجهزة المنزلية المسال البترول غاز يستخدم إذ ،تاستعماال

 ماوية.البتروكيات في الصناع خام كمادةأخيرا وج( -LPG) لسياراتل وقودك كذلك يستعملو

 الطبخ،) المنزليكاالقتصاد  االقتصادية القطاعاتبعض  في المسال البترول ازغ جديتواو

تربية ال الفالحية، المعداتبعض  لتشغيل) ، في القطاع الفالحي(والتدفئة الماءتسخين 

نسيج ال البتروكيماوياتالصناعة  ،صناعة المعادن) الصناعةقطاع في و ،(الحيوانية...

 .(…الهواء بالونات ،اللعب قوارب للسيارات، وقود) كوقودو ،(والورق...

 .للوقود العالمي االستهالك من %3استهالك الغاز البترول المسال سوى  مثلال ي ذلك، ومع

 لغاز تجينالمن أهم من ،والصين السعودية العربية والمملكة المتحدة الوالياتوتعد كل من 

وهم ،لمسالا البترول غازل اإلنتاج العالمي من %37 تمثل بنسبة العالم، في المسال البترول

 .ةالسعودي العربية المملكةالمرتبة الثانية بعد  الصين فيتأتي و كذلك من أهم المستهلكين

 عرضية للالقاعدة االقتصاد على األولى بالدرجة المسال البترول غاز أسعار تحديديعتمد 

 لمخزونا ياتمستوب إال أنه يتأثر كذلك ،)كما هو الحال بالنسبة للسلع االستهالكية( والطلب

 (.منخفضة أومرتفعة ) ستوردةالم الكبرى الدول في
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لتعدد نظرا  ،الخام للنفطال يمكن تحديد سعر مرجعي للغاز كما هو الحال عليه بالنسبة وبالتالي 

نفس  حوين سالغاز البترول المعلى أن السعر العالمي ل، ق اإلقليمية لغاز البترول المسالاألسوا

  البرنت. سعرلالعالمي السعر  منحى

 

 لقوةاو الباهظة النقل تكاليف : ين اثنتينسمتب المسال البترول غازلالسياسية  الجغرافياميز تت

 المسال ترولالب لغازا تجارة أن من الرغم على دولية، سوق بناءتعيق  التي للشبكات تقنيةال

 لبترولا للغاز البحري النقل وسائل تطورعلى الرغم من  و، اإلنتاج من أسرعبصورة  نموت

غاز  ادالتبتصل م أنإال أنه من غير المحتمل  .سريع بشكل نقله كميات من يزيد مما المسال

 .خرىاأل لمحروقاتاالبترول المسال إلى مستوى مبادالت 

 ة للسكرسوق الدوليال .3

 :نذكر منها ما يلي بعض الخصائصب يالسكر العالمتجارة السوق العالمي ليتميز 

  ي بين يد، %85بنسبة  راجع أساسا إلى تركز صادرات السكرتذبذب قوي لألسعار

ة أكثر عرضالتي تعد المناطق االستوائية ينحدرون من  منتجينعدد قليل من ال

 ؛المناخية تقلباتلل

 اج م إنتيت، علما أنه ختالف األوضاع االقتصادية لإلنتاج حسب المناطق في العالما

 ر فيومن الشمند ،السكر من قصب السكر في المناطق االستوائية وشبه االستوائية

 يزرعيا وأسترال تايالند، أفريقيا شرق، البرازيلك مناطقال في. المناطق المعتدلة

نجد  مياومين. وفي المقابل،ال لاالعم بواسطة ندمجةم واسعة مناطق في الشمندر

 . عائلية مزارعتتم في  األوروبي، االتحادزراعة الشمندر في 

559,87

375,52

507,22
539,90

390,97

462,50

342,27
372,48

337,46

408,55
439,84

414,00

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيو مايأبريلمارس فبرايريناير

تطور سعر الغاز بوتان بالدوالر للطن
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 تثالث أو خمس دورا علىالتصدير  مناطق معظم في السكر قصب ةعازر قومتكما 

 عكس ىعلفهي زراعة قصب السكر،  لها، أما بديلأي  يوجد ال، وزراعتها إعادة قبل

 .المحاصيل تناوبطريقة تتم بواسطة  الشمندر،

  ثناءباست كفاءة، األكثر لمنتجينل اإلنتاج تكاليف يالعالمالسكر  سعرال يعكس 

  .البرازيل

 تحديد  مجال "القائد" في % من سوق السكر العالمية، وتعتبر50البرازيل  مثلت

 وكذا عبر اإلنتاج، تكاليف عبرللسكر  العالمي السوق في البرازيل تأثرو األسعار.

 صادرات يجعل عائدات مما ،األمريكي الدوالرمقابل ريال البرازيلي لا الصرف سعر

  .داخليااليثانول ال سوق عائدات تفوق السكر

 

 األسعار فبعد سبع سنوات من انخفاض ،أحسن من سابقاتها 2016سنة  يرتقب أن تكون

 .متتالية للسكر ألربع سنوات اإلنتاج العالميمن فائض  أساسا إلى تراكم راجعة 

 ، تقديراتها بخصوص إنتاجالسنوي اهتقرير في (ISO) الدولية السكر منظمة راجعت

ر لسكاسيعرف اقتصاد اإلنتاج العالمي،  في فائضتحقيق فبعد خمس سنوات من السكر، 

 . 2016مرحلة من العجز سنة العالمي 

أي  مليون طن 169,37، ب 2015/2016 لموسم ،السكر من العالمي اإلنتاج ويقدر

 الكيرتفع االستهيرجح أن  بينما ،2014/2015 موسمال مع مقارنة %1.15 قدره بانخفاض

 .مليون طن 172,90أي ما يعادل  %2,21 بنسبة العالمي

 سوء بسبب انخفاض المحاصيل إلى لمحللين،بعض ال وفقا أساسا، نتاجويرجع انخفاض اإل

 .والهند أوكرانيا ،األوروبي االتحاد آسيا، شرق جنوب البرازيل، في يةمناخف الوالظر

614,65

700,82

584,17

488,17
441,51

373,67
419,3

2016-يناير201020112012201320142015

تطور سعر السكر الخام بالدوالر للطن

2015-2010فترة 
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III. الوطني لسياقا 
 

ق سوافي األ اقتصادية عالمية تتسم بتراجع سعر المواد البترولية والسكر ظل ظرفيةفي 

داخلي عم البهدف تقليص نفقات الد مقاصةالمغربية بإصالح نظام ال، قامت الحكومة العالمية

 تحسين المالية العمومية.و

 قطاع الطاقة في المغرب: .1

 لطاقيةانتجات تفاع الطلب على المار يعزى، وةاالقتصاديللتنمية  ارئيسي تعتبر الطاقة عامال

لتي ربية )االمجتمعية المغ، وتغير البنية مغرافييالنمو الدإلى ارتفاع  في المغرب أساسا

 ة.واالجتماعي ةاالقتصادي تهانمو احتياجو تحولت من البوادي إلى الحواضر(

 الفردي تهالكساال ، بينما انتقلسنويا %8و 6بين ما  وليةلطاقة األعلى امعدل الطلب  يتراوح

 طن معادل 0,539إلى  ،1997 سنةطن معادل بترول  %0,31من  السنوي ةلطاقل المحلي

 . 2011بترول للفرد سنة 

 1,7لغ ي يبهذا االستهالك يظل منخفضا بالنسبة لمتوسط االستهالك على الصعيد العالمي الذ

 قيدام ال يزالو لموارد الطاقية،إلى افتقر يأن المغرب  علما ،طن معادل بترول للفرد

 .الطاقية% من احتياجاته 95يستورد  ، حيثةيالطاق لواردات من المواداب

 شهر من ءابتدا الكامل ألسعار المواد النفطية تحريرالأعلنت الحكومة  ،ذلك على وعالوة 

)الموزعون بالجملة وكذا  الضوء األخضر لموزعي المحروقات أعطتو ،2015 دجنبر

رفع  رقرا قباتخذ هذا القرار ع .ألسعار البنزين امش الربحولتحديد ه الموزعون بالتقسيط(

 شهر ل فيزوااالغ مادةو ،2014 البنزين والفيول في فبراير : لمواد البتروليةالدعم عن ا

 .  2015يناير 

 قطاع السكر في المغرب .2

 لقطاع منااستفاد هذا إذ  ،استراتيجيةمكانة  صعيد االقتصاد الوطنيعلى يحتل قطاع السكر 

لي اإلنتاج المحاستثمارات عمومية وخاصة مهمة مكنت في ظل إطار متكامل، من تطوير 

 للسكر.

 510إلى  الذي مكنه من رفع اإلنتاج "2020-2013قد "عبرنامج استفاد قطاع السكر من 

ما  من السكر لغ معدل تغطية االستهالك الوطني، كما ب2015و 2012 تيما بين سن ألف طن
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واسطة وفيرها بت يتم الستهالك الوطنيامن حاجيات  %60 بينما، 2015ة سن %40 يناهز

 السكر الخام المستورد. كريرت

ن في آ رلقصب السكر والشمند لفالحي، يعتبر المغرب من البلدان المنتجةاوعلى المستوى 

 ةسقيالم ناطقفي الم ،السكر زراعةفي مجال  ألف مزارع 80.000أزيد من يشتغل و ،واحد

 دكالة، تادلة، الغرب، اللوكوس وملوية.ك

تاج حيث سجل إن ،جيدة انتائجبالنسبة لمادة السكر   2015/2014لفالحي احقق الموسم 

 .طن 279.000طن و 647.000قصب السكر والشمندر أرقاما قياسية بلغت على التوالي 

 31 إلى يدلفراحيث يصل االستهالك  ،العالمالسكر في  لمادة مستهلكبلد أكبر  المغرب يعدو

لصعيد على ا سنويا/كيلوغرام 20ال يتعدى  استهالك فردي متوسط مقابل سنويا،/كيلوغرام

 .العالمي
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IV. تحمالت صندوق المقاصة 

  

 نخفاضالاهذا يرجع و، 2015سنة  عرفت تحمالت صندوق المقاصة انخفاضا كبيرا

 األسعار الدولية للمواد المدعمة. انهيار باألساس إلى

  مادتي الغاز بوتان والسكر فقط. حالياصندوق المقاصة  دعموي 

، 2014مقارنة مع سنة  2015سنة برسم دعم مادتي الغاز بوتان والسكر، بلغت تحمالت 

 ، كما يلي:2016 يناير 31توصل بها صندوق المقاصة إلى غاية  حسب الملفات التي

 

معدل التطور 

 %ب
 المواد المدعمة 2014 2015

 توزيع الغاز بوتان 13.817 7.895 43-

 الغاز بوتاننقل  254 264 4+ الغاز بوتان

 استيراد الغاز بوتان 506 452 11-

 مجموع الغاز بوتان 14.577 8.611 41-

 السكر المستهلك المحلي 3.134 3.164 1+
 السكر

 السكر الخام المستورد 199- 222- 11+

 مجموع السكر 2.935 2.942 0,2

 المجموع 17.512 11.553 34-
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 2015لسنة  ، بلغ دعم استهالك الغاز بوتان2015دجنبر إلى حدود متم شهر 

، 2014مليون درهم سنة  13.817درهم، مقابل  مليون 7.895ما يعادل 

ب  مليون درهم، وانخفاضا نسبيا يقدر 5.922مسجال بذلك انخفاضا يقدر ب 

43%. 

 

سبة ك بنالمزدوج لالرتفاع الطفيف الذي عرفه االستهالويرجع ذلك إلى التأثير 

 %.45، وكذا إلى انخفاض أسعار الدعم األحادي بنسبة 2%

 

رتفع ، فقد ا2015 دجنبرو نونبرأما بالنسبة لدعم الغاز البوتان بين شهري 

 بنسبةكة الكميات المستهل ساس إلى ارتفاعباأل%. ويرجع هذا االرتفاع 6بنسبة 

 %.4,51األسعار بنسبة ، وانخفاض 11%

 

 %16% من دعم استهالك الغاز البوتان، مقابل 84كلغ  12ويمثل دعم قنينة 

 كلغ. 3فقط من الدعم يخصص لقنينة 

 

 توزيع الغاز بوتان
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إلى  وهذا راجع باألساس، %4 ارتفع التعويض على نقل الغاز بوتان بنسبة

 %.2,5 لكميات المنقلة بنسبةارتفاع طفيف ل

 

 2015نة مليون درهم س 264وبالتالي فقد بلغ مبلغ دعم النقل غاز البوتان، 

 .2014مليون درهم سنة  254مقابل 

 

 الغاز بوتان نقل
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اع الرتفاوازي يالسكر ارتفاعا طفيفا  مادة قيمة الدعم الموجه إلىشهدت 

ير األربعة، السكر المقرط الصغ هكمية استهالك السكر بأنواعالمسجل في 

 نايريوالكبير، القالب وحبيبات السكر، وذلك خالل الفترة الممتدة ما بين 

 %.0,88قدر ب  2015 نونبرو

 

هر أش اإلحدى عشرةمليون خالل  3.162بلغ دعم السكر المستهلك ما يناهز و

 .2014مليون درهم سنة  3.134مقابل ، 2015لسنة 

 

نسبة ، فقد ارتفع ب2015 نونبرو أكتوبرسكر بين شهري أما بالنسبة لدعم ال

11,13% . 

 

 % من القيمة اإلجمالية المستهلكة56يمثل استهالك حبيبات السكر حصة 

 .2015أو سنة  2014لمادة السكر سواء فيما يخص سنة 

 

 

 

 

 

 

 ناهزما ي 2015لسنة عن استيراد السكر الخام الناجمة  يراداتاإلبلغت 

، وذلك بعد 2014مليون درهم في عام  199مليون درهم، مقابل  222

 .أسعار السكر في األسواق الدولية الهبوط القياسي الذي عرفته

 

 السكر المستهلك المحلي

 السكر المستورد
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  .Vاألداءات 

  

أدى صندوق المقاصة مجمل الملفات المودعة لديه والمؤشرة  2015في متم شهر دجنبر 

نونبر تم أداءها إلى الفاعلين في قطاع من طرف مصالحه، وهو ما يعني أن ملفات شهر 

يوما كأجل متوسط لألداء. 30وهو ما يمثل أقل من  في شهر دجنبر، الغاز بوتان  

مليون  540ما يناهز  2015أما فيما يخص مستحقات مادة السكر فقد بلغت إلى أواخر سنة 

شهر نونبر.درهم، وتشمل جزءا من الدعم المتعلق باستهالك شهر أكتوبر ودعم استهالك   

أن المستحقات المتعلقة بمواد البنزين والغازوال وكذا الفيول تمت تأديتها  وتجدر اإلشارة

  بالكامل إلى مستحقيها.

  


