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I. مقدمة 
 

بدأ ، وتطبيقا لمالعمومية للمؤسساتاالنخراط في ورش الحكامة الجيدة على 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 

ولي مع ربط هذه المؤشرات بالسياق الد الفتراتمختلف  عبر الدعم، وكذا على تطورها

 .والوطني وكذلك باإلطار القانوني

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 العالمية للمواد النفطية، و لسوقإعداد دراسة استشرافية ل 

  المدعمة؛شرح وتوضيح القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاعات 

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

 2016لسنة  الرئيسية األحداث: النفط .1

 .النفطية الذاكرة من تستثنى أن الصعب من تغيرات جد مهمة 2016 ت سنةشهد

 النفط أسواق في الكبير فائضال بسبب 2014 عام منتصف منذ تهوي النفط أسعار ظلت

 ،الردو المئة قفو لالبرمي أسعار على العالم اعتاد أن فبعد .النمو االقتصادي العالمي وتباطؤ

في  لبرميلل دوالرا 30 إلى لصلي ،ماعشر عاثالثة  منذ همستويات أقل إلى انخفض سعر النفط

 55 الـ ت األسعارتعد حين تقريبا ذلك ضعف عند العام انتهى ولكن .2016شهر يناير 

 .السنة نهاية للبرميل دوالرا

ضعف االقتصاد العالمي، ال سيما تباطؤ هو  ولعل من أبرز أسباب انهيار أسعار النفط،

عودة إيران  جراءمقابل وفرة العرض، خصوصا  على الطلب سلباثر مما أاقتصاد الصين 

ارتفاع مستوى إنتاج النفط بعد رفع العقوبات االقتصادية عنها،  العالمية للسوق النفطية

)أوبك( في  استراتيجية أعضاء منظمة الدول المنتجة للنفط، ومعدالته أقصى إلى الصخري

، وهو ما تسبب في حالة زيادة العرض بالمقارنة مع مرتفعة مستويات إنتاج ة علىحافظالم

 .ية العالميةسوق النفطاللب في الط

 

 

 

34,74 35,97 
39,60 

48,13 49,69 49,68 

42,46 

48,30 49,06 48,30 
50,47 

56,82 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارس فبرايريناير
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 ،للنفط المنتجة الدول دوالر، أثر بشكل كبير على بعض 30انخفاض سعر النفط إلى أقل من 

 دبلوماسيلا نشاطال ا لتكثيفمحفز وقد كان سببا وروسيا، الجزائر،، نيجيريا، فنزويال مثل

 .األسعار رفع النفطية وبالتالي السوق إلى التوازن إعادة محاولةمن أجل 

 أوبك تحالف: 

 بين ،الدوحة القطرية العاصمة في تم مبدئي بتوافق اإلنتاج مستويات خفض مبادرة جاءت

 من مزيدب األسواق إغراق لمنع ،2016 فبراير شهر في، السعوديةالمملكة العربية و روسيا

 سنة نذم من نوعه ولاأل، والذي يعد االتفاق هذا إلى التوصل جدا الصعب من كانو، النفط

2008. 

 شهر واخرأ في الدوحة اجتماع إلى المنتجون دعى يثح سنة،ال ربيع في المقترحهذا  وتبلور

 السعوديةية المملكة العرب بين المواجهة أن غير ،اإلنتاج خفضل نهائي اتفاق إلبرام أبريل

الذي د على سعر الذهب األسوذلك  يؤثر، ولم المبادرة وأجهضت االجتماع أفشلت، وإيران

 .%14 ارتفع ما بين شهر يناير وأبريل ب

، اتوازنه -ئيتلقا بشكل- النفط أسواق ، استعادتنيالمنتجبين  التوافق تحقيقعدم  بالرغم منو

 .2016دوالر للبرميل في أوائل شهر يونيو  50لتتجاوز سعر 

 ولد إنتاج لمستوى سقف أي تحديدفي " أوبك" لمنظمة الوزاري االجتماع فشلوقد أدى 

 ميل.دوالر للبر 40إلى تدهور سعر البرميل إلى ما يقرب  ،2016 يونيو 2 فيالمنظمة 

في روبي، من االتحاد األو المعلن لبريطانياخروج وال، Brexitفوز أنصار ساهم أيضا  كما

  .انخفاض سعر النفط

، المتجددة ومع تواضع الطلب العالمي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة أخرى، جهة من

في شهر غشت، مسجلة أعلى مستوياتها  األمريكي الصخري النفط ارتفعت مخزونات

 التاريخية.

 2016بئر في شهر غشت  400من  ،المتحدة الواليات في النفط آبارحيث ارتفع استغالل 

ي ف 1600هاما حيث انتقل من  اتراجع شهد بعد أن ، وذلك2016في شهر شتنبر  523إلى 

شركة بيكر  إحصائيات حسبوذلك ، 2016 في شهر يونيو 320إلى  2014شهر أكتوبر 

 هيورز.

 ،لنفطعلى سوق ا المملكة العربية السعودية استعادة السيطرةحاولت وأمام هذا الوضع، 

 ةفي زياد تطمحت ناكالتي ومع شركائها، بما في ذلك إيران،  ةدبلوماسيال فاوضاتمال توبدأ

 .العقوبات الدوليةقبل السابق  امن أجل استعادة مستواه هانتاجإ

 الطاقة، أسواق تاريخ في محطة فاصلة ليشكل ،برشتن أواخر شهر في الجزائر اتفاق وجاء

 سنوات. ثماني منذ أوبك منظمة دول إنتاج لخفض اتفاقية أول إلى التوصل تم حيث
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 روفالح على النقاط وضع في ،2016 برننو 30 في أوبك لمنظمة الوزاري االجتماع ونجح

 ناجحة آلية إلى المنتجون توصل حيث ،اإلنتاج خفض خطة نجاح في كيوالتشك الجدل وإنهاء

 ،يوميا لبرمي مليون 1,2 بنحو المنظمة دول إنتاج خفض عن وأعلنوا الجزائر اتفاق لتطبيق

كتوبر أشهر  إنتاج قياسي فيمستوى ، مقارنة مع يوميا برميل مليون 32,5 حدود في ليصبح

 مليون برميل في اليوم. 33,6قدر بحوالي 

 .2017 سنة مع مطلع اإلنتاج خفض بدء على االتفاقية وتنص

 هرش في فيينا في التوصل تم مثمرة مفاوضات وبعد النجاح خطوات استكمال تم وبالفعل

 اإلنتاج فضلخ عضاء،األغير ال والمنتجين وبكاأل منظمة بين مشتركة اتفاقية أول إلى دجنبر

 المقبلة.في السنة 

 سنةاية قبل نه ،دوالر للبرميل 60فوق ما إلى سعر النفط هل سيصل  اطروحميبقى السؤال و

 ؟2017 سنةل آمال مجرد هيأو ، 2016
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  المسال: البترول غاز .2

 غازعن  عبارة ،من المركبات الهيدروكربونية يتكون حفوريأ وقود هو المسال البترول غاز

 يتمو .فصولال حسب هذه الغازات نسبوتتغير  ،(C3H8)ن البروبا( وC4H10) البوتان

 هويسهل نقل كثيرا حجمه يقل وبذلك عليه الضغط زيادة طريق عن البترول غاز تسييل

 .نهيخزتو

 للغاز لحقو من هاستخراج يتم العالم في المنتج البوتان وغاز البروبان من %60 من أكثر

 .الخام النفط تكرير خالل من تصنيعها يتم الباقية% 40و الطبيعي،

مع بداية و .هنقلو هتخزين لسهولة نظرا   ،واسع نطاق على اليوم المسال البترول غاز ستخدمي

 .تالستينا في هتخزينل صهاريج تم تطويروقنينات، الالثالثينات، انتشر توزيعه في 

 طبخ،ال) المنزلي كالقطاع االقتصادية القطاعات بعض في المسال البترول غاز يستعملو

 تربيةال الفالحية، المعدات بعض لتشغيل) الفالحي القطاع في ،(والتدفئة الماء تسخين

 نسيجال البتروكيماويات الصناعة المعادن، صناعة) الصناعة قطاع وفي ،...(الحيوانية

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

 70 منها سنويا، طن مليون 275 يقارب ما المسال البترول غاز من العالمي االستهالك بلغي

 ابيباألن خطوط عبر برا، الباقي نقل يتم بينما البحر، طريق عن نقلها يتم طن مليون

 . والقطارات

 مقارنة ولية،الد التجارة من ضئيلة نسبة سوى المسال البترول الغاز تجارة تمثلال  ذلك، ومع

 .األخرى الهيدروكربونية الغازات تجارة مع

% 57 قابلم العالمية، التجارة من% 6 سوى المسال البترول لغاز الدولية التجارة تمثل ال

 لبترولا لغاز النهائي المنتوج أن إلى ذلك في السبب ويرجع. الطبيعي للغاز% 26و للنفط

 ضغط في الكامن) النقل تكاليف ارتفاع بسبب االستهالك، أماكن إلى أقرب يكون المسال

 .األنابيب شبكات ضعف وإلى ،(التخزين

 ظران للطاقة، العالمي االستهالك من% 3 سوى المسال البترول الغاز استهالك يمثل ال

 (.ددةالمتج والطاقات والغاز الكهرباء) األخرى للطاقات والمتزايدة القوية للمنافسة

 كما للغاز مرجعي سعر تحديد يمكن ال المسال، البترول لغاز اإلقليمية األسواق لتعدد ونظرا

 نفس ينحو المسال البترول للغاز العالمي السعر فإن ذلك ومع للنفط، بالنسبة عليه الحال هو

 .البرنت سعر منحى
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 2016سنة  :ة للسكرسوق الدوليال .3

 لميةالعا السكر سوقاستطاعت و ،هاما ارتفاع ا 2016 سنة السكر العالمية أسعار شهدت

 سبعال لخال لها مستوى أدنى تبلغ قد األسعار أن من الرغمب ،التنازلي منحاها من الخروج

 .العالمي اإلنتاج فائضل متتالية سنوات أربع إضافة إلى ،األخيرة سنوات

 2015/2016 فالحيالموسم ال ، منذالسكر العالمية األسواق في بدأ تغير منحى أسعار السكر

 2015/2016الموسمين الفالحيين  خالل اإلنتاج نقصب امدعوم ،2016 أكتوبر شهر حتى

 في كبيرة زيادة إلى أدى مما ،مخزون العالمي من مادة السكرال تجمعو ،2016/2017و

 سنة فقط. خالل العالمية األسعار
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 504 إلى ،بداية السنة طن/دوالر 407 من العالمي سعر السكرمتوسط انتقل  ،بالتاليو

 فائض منمن استيعاب ال أخيرا العالمية السوق تمكنت وقد. العام نهاية بحلول طن/دوالر

 3 لىإ 2 قدر بحوالي ،هعفض رغم عجز،مرحلة ال إلى فائضواالنتقال من مرحلة ال السكر،

 .احقيقي اتغييريعد هذا و ،2015/2016 خالل الموسم الفالحي طن مليون

  :العوامل التالية مادة السكر إلىسعار ويعزى االنخفاض الحالي أل

 في للسكر ومصدر منتج أكبر تصنف التي البرازيل عودةو ،السكر إنتاج هيكل يريتغ 

 بديل) الحيوي اإليثانولمادة  إنتاج إلى، العالمية الصادرات من %50 بحصة العالم

 ؛السكر من (البنزين

  وكانت بر،ودجنشهري نونبر  بين ذروتها حيث بلغت "النينيو"، الظاهرة المناخية تأثير 

 هذه من ةالمتضرر الوحيدة للسكر المنتجة ةالدول الهند تكنولم  الهند، في خاصة قوية

 هذه السنة؛ إنتاجهما كذلك خفضتاو والصين، تايالندتضررت كذلك ، بل الظاهرة

 حتياجاتهاتلبية ال الماضية الثالث السنوات خالل ،السكرمادة  الصين بانتظام ستوردتا 

 ، حيث"قسولل المنقذ" وكانت بمثابة ،من هذه المادة هازيادة احتياطل وأيضا الخاصة،

 6لى إ 5أي حوالي  نتاج،اإل من %70 لديها المخزون مثليل ،هااستيراد الصين واصلت

 من اإلنتاج؛ طن مليون 9و 8 بين من سنويا، طن مليون

  الزراعية من قصبفي بعض البلدان، أدى انخفاض األسعار إلى تراجع المساحات 

اد السكر والشمندر، وبالتالي انخفاض اإلنتاج. وينطبق هذا على بعض دول االتح

 %.20األوروبي، حيث انخفضت المساحة المزروعة بنسبة 

 .واالستهالك اإلنتاج بين فجوةاجه يو السكر من العالمي االقتصاد فإن ،عليهو

 تتوقعاحيث رفعت من السنة،  ههذ توقعاتها (ISO) الدولية السكر وقد راجعت منظمة

 تهالكاالس يتجاوز أن أساسعلى  مرات، ثالث من ألكثر لسكرل العالمية السوق في العجز

 .طن مليون 5,651بنسبة  اإلنتاج

 أن توقعالم من والذي العالمي للسكر، اإلنتاج انخفاض إلى رئيسي بشكل العجز هذا ويعزى

 طن، مليون 168 حدود إلى يصلوأن  ،ISOطن حسب منظمة  ألف 732 نخفض بي

 طن 171,851 مقابل طن، 175 بلغ العرض حواليبينما سي السابق، الموسم مع مقارنة

 مع يتماشى نمو معدل وهو %1,83 قدرها بزيادة السنة، أي هذه من سابق وقت في توقعت

 .المتوسط
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موسم لل العالمي العجز توقف ارتفاع سعر السكر، وتمت مراجعة أكتوبر، منتصف شهر منذ

 لفالحيالمحللين بالنسبة للموسم لاألولية  توقعاتال، وكذا مراجعة 2016/2017الفالحي 

2017/2018. 

 ر،أكتوب شهرمع  مقارنة ر،دجنب شهر في %13 حواليبالسكر العالمية  أسعار وتراجعت

 الريال فاضانخكذا و -العالم في للسكر منتج أكبر- البرازيل في محصولال ارتفاععلى خلفية 

 .األمريكي الدوالر مقابل البرازيلي

 (FAO) والزراعة األغذية منظمةو ،ISOتتوقع منظمة  تغييرا في المناخ، أي يحدث لم ماو

لموسم اخالل  طفيف فائضربما و ،السوق العالمية للسكر توازن عودة، الخبراء من وغيرهم

 .2017/2018 المقبل الفالحي
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III. الوطني لسياقا 

في  لسكراارتفاع سعر اقتصادية عالمية تتسم بتراجع سعر المواد البترولية و ظل ظرفيةفي 

الدعم  فقاتبهدف تقليص ن مقاصة، قامت الحكومة المغربية بإصالح نظام الاألسواق العالمية

 تحسين المالية العمومية.والداخلي 

 قطاع الطاقة في المغرب: .1

 لنموا والمغرب على اعتبار تطور ،للتنمية الرئيسية العوامل من عامال الطاقةتعتبر 

وكذا  ،(قرويةال أكثر من حضريةال) الساكنة تصنيفر في يتغي الذي يعرفه، ديموغرافيال

 .الطاقة على المتزايد الطلب تلبية لزمه بالتاليي ،واجتماعي ياحتياجاته لتطوير اقتصاد

 ،العالمية السوق من االستيراد طريق عن يةالطاق احتياجاته من %97 المغربيغطي 

 في متجددةال الطاقة تطوير عن طريق سوى منه دايستفأن  المحلي نتاجلإل يمكنال  وبالتالي

 .البالد

 لمتجددة،ا الطاقات مجال في استباقية سياسة ،2009 سنة منذ المغرب تبني ،السياق هذا وفي

 :آلتيةمن المصادر ا ،2020 سنة بحلول الكهربائية الطاقة من %42 إنتاج إلى يهدف حيث

بة هذا هيدروليكية. وقد زادت نس كطاقة %14، والرياح طاقة %14و الشمسية، لطاقةا 14%

 لتطوير ات دوالرمليار تسعة، وهكذا خصصت 2030 في أفق سنة %52الطموح إلى 

 .الحرارية المركزة الشمسية والطاقة الضوئية المشاريع

 على ،المغرب جنوب ورزازات الذي دشن في مدينة ،"نور" مشروع ،عيرامشهذه ال أهم

 لقتانط وقد. 2018 سنة بحلول ميغاواط 580 تبلغس إنتاجية بطاقة ،هكتار 2000 مساحة

 .2016 فبراير شهر في ،"1نور" ،من المشروع األولى المرحلة

 الشركات ىإحد إنشاء خالل من ،المتجددة لطاقةا إلنتاج المغربية القدرات تعزيز سيتم كما

 رياح طةمحوالتي ستنجز . "المغرب طاقة " هيو ظبي، بوأل الوطنية الطاقة لشركة التابعة

 .2017 غضون سنة في األولى المرحلة طالقإسيتم . ميغاواط 140بسعة  طنجة مدينة قرب

 يمية،اإلقل الغاز أنابيب خط إنجازهو و .والمغرب نيجيريا بين سيرى النور آخر مشروع

 نوعت سيعزز امم الطاقة، مجال في األوروبية بالسوق أفريقيا ربط إلى المشروع ويهدف

 فضال   جة،مندم غربية - شمالية أفريقية منطقة انبثاق على ويشجع األوروبية الطاقة مصادر

 اريعمش إنجاز وتيرة وتسريع الطاقة، مجال في استقاللية تحقيق من المنطقة تمكين عن

 .مهمة وصناعية ، فالحيةاقتصادية أنشطة وتطوير الكهرباء
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عدم  عدي يتال المنطقة، أنحاء جميع إلى الكهرباء إيصال على أيضا األنابيب خطوسيعمل 

 ه يعد كذلكفضال أن هذا المشروع طاقي، إال أن. أفريقيا في التنمية أمام عقبة الربط بها

 .القارة نكبير م جزء صالح في اوزراعي اصناعي امشروع

 تحدةالم األمم مؤتمر استضافة خالل من، 2016 خالل سنةحدثا رئيسيا آخر  المغرب نظم

 18 في هوالذي انتهت أشغال ،مراكش مدينة في" 22ية "كوب المناخ اتتغيرال بشأن الدولي

 برهنو ،على المجهودات االنتقالية الحالية الضوء لمغربا من خالله سلط، نبرنو من شهر

 عب دور المستثمر بنجاح.تل أن، األحيان بعض فييمكن  الدولة أنكذلك 

 دمن خالل تحدي ،"ISO 20121»الجودة  شهادة على "22 كوب" المناخ مؤتمر حصل وقد

. العالمي حدثال لهذا" ومسؤول فعال" لتنظيم المستدامة التنمية دمج في المطبق اإلدارة مانظ

 .التميز هذا قحقي أفريقيا في نظم حدث المناخ أول مؤتمر يعتبر وبالتالي،

 .رداتواتزايدت نسبة ال ،2016 رشهر نونب أواخر الطاقة تكاليف انخفضت حين في وهكذا،

 اشهرأ حدى عشراإل خالل النفط استيراد فاتورة تراجعت الصرف، مكتب إلحصائيات وفقاو

فاتورة ال هذه قيمة وصلت وهكذا. الفارطة السنة من الفترة نفس مع مقارنة 2016 سنة من

 بلغت جعترا بنسبة أي السنة الفارطة، رهممليار د 61,431مقابل مليار درهم  49,193 إلى

21,5 %. 

 ،%16,2ب  خرىاأل محروقاتالو النفط غاز واردات تراجع إلى االنخفاض هذا عزىيو

 .%14,1ب  الفحمو

 النفط داستيرا فاتورة تراجع من رغمبال أنه ،نشرته اإلحصائية آخر في الصرف مكتب وأكد

 حيث ،طةالفار السنة مع مقارنة الفترة نفس خالل %8,3بنسبة  ارتفعت الواردات قيمة فإن

 369,2 مقابل درهم مليار 341,1 إلى الماضي نونبر شهر غاية إلى الواردات قيمة وصلت

 .الماضية السنة من نفس الفترة خالل درهم مليار

 بتاريخ 1242-16 رقمدخل القرار  2016تجدر اإلشارة أنه ابتداء من فاتح يونيو  ،وأخيرا

 رالوزيالقاضي بتحرير واردات الغاز بوتان، للسيد  (2016 أبريل 25) 1437 رجب 17

 متعلق كذلكوال ، حيز التنفيذ،ةماوالحك العامة بالشؤون المكلف الحكومة رئيسدى ل نتدبالم

 .البوتان غاز بيعكذلك ثمن و ة األسعاربتحديد تركيبة جديدة لبني
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 : المغربقطاع السكر في  .2

 األمن فيرتو في همايس ، إذصعيد االقتصاد الوطنيعلى  استراتيجيةمكانة  يحتل قطاع السكر

 بروزو ،الزراعي والصناعي القطاع في شغللل فرص خلقو د،للبال السكر مادة من الغذائي

 .المزارعين دخل تحسينكذا و اإلقليمية التنمية مجاالت

 ،نتاجاإل حجم في زيادة كبيرة 2015/2016خالل الموسم الفالحي  السكر محصولشهد 

 رهاقد بزيادة أي طن، ألف 607ا بحوالي قياسيرقما  األبيض السكر إنتاجمستوى  بلغو

 .السابق الفالحي الموسم معمقارنة  19%

ية كنسبة تغط %42 مقابل %50 السكرمادة  من الوطنية االحتياجات تغطيةوبلغت نسبة 

 .خالل الموسم السابق

لى إالتي وصلت  من الشمندر السكري المزروعة المساحة زيادة إلى األداء هذا ويعزى

ر وتطوي المنتجين أداء تحسين إلى تهدف واسعة عمل خطة إطالق، بفضل هكتار 57.600

 من الناحية الفنية والتقنية. السكر صناعة

 أي ،يالشمندر السكر من طن مليون 4,2 إنتاجمكنت من  والتي ،المكننة إلى جانب هذا،

إلى  2013سنة  في هكتار 4600 من ميكانيكيا زروعةالم المساحة زادتوقد . %17 بزيادة

 .الكلية المساحة من %31 يمثل ما وهو ،السنة ههذ هكتار ألف 18

 الهكتار في السكر محصول بلغو. هكتارطن/ 73حيث بلغت  المحاصيل، ارتفعت وهكذا،

 13و، دكالةفي منطقة كتار ه/طن 14بمعدل إنتاج ) هكتار/طن 12 معدله ما الواحد،

دة الشمندر األعلى إنتاجا لما لدولعادل لمردود ام ردودم وهو ،(تادلة منطقة في هكتار/طن

 .يالسكر

 كبيرة صاديةواقت اجتماعية اآثار السكر نتاجإلفإن " البحري، والصيد فالحةال لوزارة ووفقا

وسم الم مع قارنةفالح مال إليرادات %16 بنسبة زيادةال ، كما ومكنت منالمناطق على

 ". الماضي الفالحي

 سنة في أطلقت اإلنعاش لبرنامج موضوعا السكر قصب زراعة عرفت ذلك، على وعالوة

 تحسينو السكر قصب ثقافة إحياء وإلى البحري، والصيد فالحةال وزارة مع بالتعاون 2015

 ةالسن في هكتار 4000 زراعة إلى الخطة تهدفو. اللوكوسو الغرب نطقةم في مستواها

 عام بحلول هكتار ألف 20 إلىوالوصول  السكر قصب زراعة مساحة مضاعفة بهدف

2019. 
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IV. تحمالت صندوق المقاصة 

  

 هياران إلى باألساس االنخفاض هذا ويرجع مهما، انخفاضا المقاصة صندوق تحمالت عرفت

 تيال النفطية المواد أسعار تحرير سياسة وإلى المدعمة، للموادفي األسواق العالمية  األسعار

 .المغرب اعتمدها

 لتوزيعا خالل من بوتان الغاز مادة المقاصة صندوق يدعم ،2016 يونيو فاتح من ابتداء 

  .السكر ومادة األولي، والنقل

 2016 لسنة اشهر اإلحدى عشر برسم والسكر، بوتان الغاز مادتي دعم تحمالت بلغت

 إلى المقاصة صندوق بها توصل التي الملفات حسب ،2015 سنة من الفترة نفس مع مقارنة

 :يلي ما ،2016 دجنبر 31 غاية

معدل التطور 

 %ب
 المواد المدعمة 2015 2016

 توزيع الغاز بوتان 7.215 6.111 15-

 نقل الغاز بوتان 266 260 2- الغاز بوتان

 -53 395 
استيراد الغاز بوتان 

 ماي 31يناير إلى 

 مجموع الغاز بوتان 7.876 6.318 20-

-1 3.111 3.148 
السكر المستهلك 

 السكر        المحلي

 
 السكر الخام المستورد 230- 225 -

 مجموع السكر 2.918 3.336 14

 المجموع 10.794 9.654 10-
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ر شهرا خالل اإلحدى عش ، بلغ دعم استهالك الغاز بوتان2016ر دجنبر إلى حدود متم شه

سنة ن ملنفس الفترة مليون درهم  7.215درهم، مقابل  مليون 6.111ما يعادل  2016لسنة 

 مليون درهم، وانخفاضا نسبيا يقدر ب 1.104مسجال بذلك انخفاضا يقدر ب  ،2015

15%. 

 

ا إلى ، وكذ5الذي عرفه االستهالك بنسبة %الرتفاع المزدوج لويرجع ذلك إلى التأثير 

 %.20انخفاض أسعار الدعم األحادي بنسبة 

 

 ن الدعمفقط م %14% من دعم استهالك الغاز البوتان، مقابل 82كلغ  12ويمثل دعم قنينة 

 كلغ. 6لقنينة  %4و كلغ 3يخصص لقنينة  الذي
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 السكر 

لمسجل ا االنخفاضوازي يطفيفا  نخفاضاالسكر ا مادة قيمة الدعم الموجه إلىشهدت 

القالب  األربعة، السكر المقرط الصغير والكبير، هكمية استهالك السكر بأنواعفي 

قدر  ذيوال 2016نونبر وحبيبات السكر، وذلك خالل الفترة الممتدة ما بين يناير و

 %.1,1ب 

 

نة لساإلحدى عشر شهرا مليون خالل  3.111وبلغ دعم السكر المستهلك ما يناهز 

 .لنفس الفترة 2015مليون درهم سنة  3.148، مقابل 2016

 

هلكة % من القيمة اإلجمالية المست55 أزيد من ل حصة استهالك حبيبات السكرمثت

 .2016أو سنة  2015سنة خالل لمادة السكر سواء 
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م ، حسب األرقا2016بلغ المعدل السنوي لسعر استيراد السكر الخام خالل سنة 

ها بالمستخلصة من الملفات المتعلقة بتسوية استيراد السكر الخام والتي توصل 

دوالر  364,96مقابل  2016دوالر للطن سنة  417,88صندوق المقاصة، ما قدره 

ع ، ويرجع ذلك إلى االرتفا%14,5، مسجال بذلك ارتفاعا بنسبة 2015للطن سنة 

 الذي عرفته أسعار السكر الخام في األسواق العالمية خالل هذه السنة.

رهم، دمليون  225ما يناهز  2016ستيراد السكر الخام خالل سنة ال مبلغ الدعم بلغ

 .2015مليون درهم سنة  230قدرت ب  إيرادات مقابل

 %.9بنسبة  نخفاضاا سجلت كميات واردات السكر الخام خالل نفس الفترة

 .2015فا لما كان عليه الوضع سنة خال لمادة السكر تنوع الموردينكما يالحظ 
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مليون  1.154، بلغت مستحقات الدعم لمادة الغاز بوتان 2016غاية نهاية شهر دجنبر إلى 

 هالكودعم است ،لشهر شتنبر درهم، وتشمل جزءا من الدعم المتعلق بملفات الغاز بوتان

 .2016 نونبروأكتوبر  شهري

ر دجنب 31إلى غاية  مليون درهم 970أما فيما يخص مستحقات مادة السكر فقد بلغت 

 رودعم استهالك شه 2016 غشت، وتشمل جزءا من الدعم المتعلق باستهالك بشهر 2016

 .2016 ونونبر ، أكتوبرشتنبر

 رهقد ما بخصوص مادتي الغاز بوتان والسكر المقاصة صندوق أداءات بلغتوعليه، فقد 

 موزعة كالتالي: درهم مليون 9.035

  :مليون درهم 5.935الغاز بوتان 

  :مليون درهم. 3.100السكر 

 

  .Vاألداءات 


