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 :للمحاور التالية هذا التقرير  طرقيت

 

     ،تحليل السياق الدولي للمنتجات البترولية والسكر 

   المقاصة،صندوق  تحمالتموجز عن السياق الوطني، وتحليل 

  2017أرقام الدعم برسم الخمس األشهر األولى من سنة، 

 . أداءات صندوق المقاصة يةوضع      
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 تمهيد

واعتبارا للحق في الولوج  ،مصالح صندوق المقاصة نهجهاالتواصل التي تسياسة في إطار 

التي  ،يقوم هذا األخير بنشر معطيات إحصائية بصفة شهرية لتحمالت الدعم إلى المعلومة،

 .ة والميزان التجاري للبالدموميكل من المالية الععبئا على  شكلت

كل معطيات من الضروري اإللمام ب كان ،الدعمرقام ومن أجل الفهم الجيد أل سياق،في هذا ال

 واكبوالتي ت ،طرة لهذا القطاعؤوكذلك النصوص القانونية الم ،من السياق الوطني والدولي

 .إصالح نظام المقاصة إلى السياسة الحكومية الرامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

I.  العالميالسياق:  

 البترول: .1

 

 50ما بين فيأثمنة البترول استقرارا ستعرف  (،IFP) معهد البترول الفرنسي حسب تحليالت

كذا وإذا تم احترام سياسة خفض اإلنتاج من قبل دول األوبك  ،دوالرا للبرميل هذا العام 60و

المترتب عن انتعاش  األمريكيإنتاج النفط الصخري  لعودة إلىاعدم وفي حالة  ،روسيا

 .   األسعار

 وقد توقع معهد البترول الفرنسي  سيناريوهين لتطور سعر البرميل في عام 2017:

 مرتفع: سيناريو   

 خفض وذلك في حالة احترام اتفاقية ،دوالرا 60و 50بين  امإلى ثمن البرميل  صلحيث سي

 .اإلنتاج

  منخفض:سيناريو 

إلنتاج  السريع االنتعاشحالة  وذلك في دوالرا 50و 40ن حيث سيتراوح ثمن البرميل بي

 .النفط الصخريمن  الواليات المتحدة

فأسعار النفط الخام ستعرف ارتفاعا "  إجنسي إكونومست أنتلجنس"  l’AIEمركزأما حسب 

ألمانيا  ،شهرا القادمة نتيجة انتعاش اقتصاد كل من الواليات المتحدة، الصين 18طفيفا خالل 

 .وكذا بريطانيا

 .دوالرا 55٫98حدود إلى لبرميل اسعر  متوسطصل وبذلك سي

Commenté [SB1]:  
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 المقبلة السنواتسعر البترول خالل باهتمام كبير تطورات االقتصاديون  المحللون تتبعوي

 االستماراتيعتمد بشكل أساسي على  ،يحالالحفاظ على مستوى اإلنتاج ال ، ألن2020-2018

 . التي تحقق في هذا المجال

مليار دوالر  630على مستويات اإلنتاج الحالي، يجب استثمار ما ال يقل عن الحفاظ فمن أجل 

أن  ومن المرتقب ،2016مليار دوالر سنة  400 لم يتعد حجم االستثمارات إال أن ة.سنفي ال

 .خالل السنة الجاريةقل من هذا الرقم أ يكون

من معدل االستهالك العالمي للغاز النفطي المسال يتم استخدامه من طرف  ٪50أكثر من 

 . يةومتبوعا في المرتبة الثانية بالصناعة الكيما ،القطاع المنزلي

 .، بعد البترولفي العالمويمثل الغاز بجميع فئاته المصدر الثاني للطاقة 

أن يكون  AIEمركز  يتوقع ،2004ـ  2020خالل الفترة  ٪1,5 نمو سنوي وصل إلى بمعدلو

 .العالم في طلبا األكثر يالطاق المصدر هو األحفوري الطبيعي الغاز
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 السكر: .2

 

 حوالي) السكر من أقل كمية 2017-2016 سنة فيالعالم  نتجسي التوالي، على ةالثاني للسنة

 .طن مليون 175 إلى يصل االستهالك العالمي مستوى أن حين في .(طن مليون 168

 السنة المسجل العجز يفوقسو ،طن مليون 8 إلى 7 ما بين صليس عجزوبالتالي، فإن ال

 الحالي الربيع فصل مند السكر أسعار ارتفاع يفسر الذي الشيء ،(نط ليونم 5٫7) الماضية

 . 40٪ بحوالي

 األشهر في ملموسا انخفاضا السكر أسعار تعرف أن الصعب فمن هذه العواملونتيجة ل

 .المقبلة القليلة

 

 

 http://cismorocco.ma/download/ : المصدر 

 

http://cismorocco.ma/download/
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اضطرابات  ظهور عدم حالة في ، FO Lichtوقعتتف 2018ـ2017 سنةبالنسبة ل أما

 إنتاجتوقعات  خالل من نموا السكر سوق يعرف أن ،بالبرازيل سياسية أو مالية مناخية،

 .الهند في وكذا التايالندفي  األوروبي، االتحاد ، فيالبرازيل في جيدة

 رباتق زيادةب أي ،نط ليونم 178 السكر من الدولي اإلنتاج يبلغ قدوعلى هذا األساس، 

من مادة  المخزوناتإعادة تكوين  يجب إال أنه .2017ـ2016 سنةمع  مقارنة نط ليونم 3

 .العجز من سنوات عدة بعد السكر، وذلك

 وصل لسكرل العالمي مخزونال كون نم (للسكر الدولية المنظمة) ISOتحذر منظمة و

 األسعار دعم في ستساعدالوضعية  وأن هذه ن،ط ليونم 75من أقل إلى مستويات مقلقة أي 

 .القادمةشهر أ 18 خالل

 

 

 المصدر

OCDE/FAO (2016), « Perspectives Agricoles de l'OCDE et de la 

FAO », Statistiques agricoles de l'OCDE (base de données). doi: 

dx.doi.org/ 10.1787/agr-outl-data-fr 

 

 9أو  8يقدر ب من مادة السكر أما بالنسبة للقارة اإلفريقية، فتعرف عجزا سنويا مزمنا 

رة خالل العشر ا، ويرتقب أن يتفاقم هذا العجز بفعل النمو الديمغرافي السريع للقمليون طن

يافعة يتواجد في أفريقيا.  ةساكنذو بلد  25 أصل بلدا من 18سنوات المقبلة، حيث أن 

بلد التي تعرف أعلى نسب نمو ديمغرافي في العالم  25إلى  20ك، فإن واألكثر من ذل

 تتواجد في أفريقيا.
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قيا خالل ييتوقع أن يتضاعف العجز من مادة السكر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفر

، مليون طن 5العشر سنوات المقبلة، حيث سيرتفع االستهالك في هذه المنطقة بأزيد من 

 جنوب إفريقيا. منطقة يون طن فيمل 6و 5يتراوح بين ل

واعتبارا لكون العجز المسجل حاليا من مادة السكر في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 مليون طن، فإن هذا العجز سيتضاعف خالل العشر سنوات المقبلة. 14,2إفريقيا يصل إلى 

في منطقة الشرق األوسط وشمال  2017-2016أما فيما يخص إنتاج السكر خالل سنة 

مليون طن(، أي  29,4مليون طن )مقارنة مع استهالك يصل إلى  15,2إفريقيا فيصل إلى 

 مقارنة مع األرقام العالمية. %17و 9بارتفاع على التوالي بلغ 

,فيما يخص المبادالت الدولية من مادة السكر، فإن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

مليون  5,4من الصادرات ب  %10قط مليون طن، وف 19,6من الواردات ب  %37تمثل 

الغذائي وكذا االكتفاء الذاتي من هذه المادة، واللذان طن. وهو ما يطرح إشكالية األمن 

من عامل  يعانت تييعرفان تدهورا على مر السنين، خاصة في بلدان إفريقيا الوسطى ال

 الجفاف الذى أدى إلى انخفاض في إنتاج قصب السكر.

 

 الميزان التجاري لمادة السكر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 Production  Consommation  Importations  Exports  

Moyen orient 

et Afrique du 

Nord MENA 

7,7  18,9  14,3  -3,1  

Afrique 

subsaharienne  

7,5  10,5  5,3  -2,3  

TOTAL 15,2  29,4  19,6  -5,4  

Monde 168,7  174,9  54,0  54,0  

% par rapport 

au monde 

9%  17%  37%  10%  

 



 

9 

 

 توزيع الواردات في العالم من مادة السكر )بالنسبة(
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II.  الوطني:السياق 
 

 قطاع غاز البوتان  2.1
 ميدانيال المستوى على2.1.1 

  

النظيفة  المتجددة الطاقاتسياسة في نهج من الزمن  المغرب بكل حزم منذ أكثر من عقدانخرط 

 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة.

 .الطموحة اتخططمم إطالق العديد من التوفي هذا الصدد 

 

 :الطاقة أجل من الغاز مخطط

 من البوتان غاز من وأنظف أرخص الذي يعد المسال الطبيعي الغاز الستخداممخطط  هو

 : أجل

 ،المستهلكين لجميع األسعار المسال بأفضل الطبيعي الغاز على الحصول ضمان 

 ،من مادة الغاز اإلمدادات أمن ضمان 

 .القطاع هذال التطور المستداممع  التكيف 

 

 :الشمسية مخطط الطاقة

إلى  هدفوي ،السادس محمد الملك الجاللة صاحب رئاسة تحت 2009 عام فيالمخطط انطلق 

 المغرب في الطاقة استراتيجية من جزء ووه األحفوري، الوقود على المغرب اعتماد من لحدا

 من %42 ،2020 عام فيبهدف أن تمثل  المستدامة المتجددة الطاقة تطوير على كزتتر التي

  .منها %14 وحدهال الشمسية لطاقةا ، تمثلللمغرب اإلنتاجية الطاقة
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 :للمغرب الريحي مخططال

 عام بحلول ،إلنشاء الطموح مع المتجددة الطاقة تطوير استراتيجية نفس من جزء أيضا هو

مبالغ  وفيرت مع الحالي، المغربي اإلنتاج من %26يمثل  الكهرباءمن  سنوي إنتاج ،2020

 .دوالر مليون 750 حواليتصل إلى  سنويةمالية 

 : التشريعي المستوىعلى             2.1.2 

 والتنظيمي القانوني اإلطار في اجوهري اتغيير ،2017 عام من األولى أشهر الستةلم تعرف 

 .نظام المقاصة إصالحعلى عازمة  المغربية الحكومة أنمع العلم  ،بوطان الغاز قطاعل

 وتمم  عدل قد ،2016 بريلأ 25 بتاريخ الصادر 16-1242 رقم القرار أن إلى اإلشارة وتجدر

 .2017 مايو 18الصادر بتاريخ  17-1053 رقم قرارال بموجب

 

 السكر قطاع  2.2

 : الميداني المستوى على 2.2.1

 للخفض األخضر المغرب مخطط خالل منكذلك  المغرب التزم السكر، بقطاع يتعلق فيما أما

من  الغذائي األمنتحقيق  وبالتالي الذاتي، االكتفاء وضمان الخارج، على المغرب عتمادا من

 .مادة السكر

خالل مكن المغرب  ،جيدتين زراعيتين ينتسن إلى، باإلضافة خططالم هذا فعيلت فإن ،عليهو

 مردود وتحقيق السكر، من الوطنية السوق اتياجح من %50 ضمانمن  ،تيناألخير سنتينال

 .الواحد الهكتار في السكر من طن ألف 12 بلغ متوسط

إذ أن  .بأكملها اإلنتاج سلسلة تحديث من لسكرفي مجال ا األخضر المغرب مخططمكن كما 

 10%  حاليا مقابل %90 من أكثر) monogermes بذورلوا إلى استخدام وتح نيالمزارع

  سنوات(.  10 بلق

 بتكلفة من الشمندر السكري أكبر كميات على الحصول أجل من إلنتاجا عملية نةنمك تمتوقد 

 .التوزيع عملية تحديث تم كما. أقل

 : التشريعي المستوى على           2.2.2 

 .2012 عام منذ التشريعي اإلطار في تغيير أي السكر قطاععرف ي لم
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 III رقام الدعمأ 

 قطاع غاز البوتان 3.1

 

، يرجع 2017و 2016ارتفاعا ملحوظا بين سنتي  لمادة الغاز بوتان عرفت تكاليف الدعم

في األسواق العالمية. وقد صاحب ارتفاع األسعار ارتفاع الكميات  هع سعراباألساس إلى ارتف

 .%3المستهلكة بما يناهز 

(2016-2017)غاز بوتان الطور تكاليف وكميات دعم مادة ت  

 التكلفة اإلجمالية 

 تطور التكلفة
 2017تكلفة الدعم 

 )درهم(
 2016تكلفة الدعم 

 )درهم(
تطور 
 األحجام

 2017الكمية 
 )طن(

 2016الكمية 
 )طن(

 الشهور

 يناير 129,51 186 496,74 198 6,64% 266,86 071 613 335,99 795 823 36,36%

72,00% 
878 358 174,15 

492 493 407,97 
-

6,88% 
 فبراير 143,21 185 404,81 172

 مارس 977,38 200 307,46 205 2,15% 099,27 732 464 110,07 768 124 1 131,21%

 أبريل 683,40 197 367,56 207 4,90% 001,43 233 524 906,22 355 939 74,29%

 مايو 272,87 194 859,93 208 7,51% 368,34 840 445 387,16 517 812 82,24%

 المجموع 206,37 964 436,50 992 2,93% 143,87 370 540 2 913,59 794 578 4 80,24%

 

من خالل المبيان  2017ويتضح هذا المنحى التصاعدي لتكاليف دعم مادة الغاز بوتان لسنة 

 التالي الذي يسطر للثالث سنوات األخيرة:

 

تطور الكميات الموزعة

Qté (T) : 2017 Qté (T) : 2016 Qté (T) : 2015
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 السكر قطاع 3.2

لم يتوصل صندوق المقاصة بملفات الدعم المتعلقة بمادة السكر لشهر ماي، وبالتالي فإن 

، والتي تفصح عن ارتفاع يقدر ب 2017األرقام المحصل عليها هي نفس أرقام شهر أبريل 

رتفع الغالف المالي.سواء ارتفاع األحجام أو ا % 3,55  

 

(2016-2017طور تكاليف وكميات دعم مادة السكر )ت  

 التكلفة اإلجمالية

 )درهم( 2017تكلفة الدعم  التطور
 2016تكلفة الدعم 

 )درهم(
 2017الكمية 

 )طن(

الكمية 
2016 
 )طن(

 الشهور

 يناير 848,15 96 106,26 92 843,44 752 275 949,49 091 262 4,90%-

 فبراير 038,01 93 676,13 91 340,42 904 264 277,58 683 258 1,46%-

 مارس 926,54 96 680,17 107 023,86 976 275 041,94 410 305 11,09%

 أبريل 348,82 100 776,39 109 181,87 720 285 941,02 389 311 9,39%

 المجموع 469,52 387 210,95 401 348,75 230 103 1 933,59 654 137 1 3,55%

 

 

 

 

 

تطور تكاليف الدعم

Mt (DH) : 2017 Mt (DH) : 2016 Mt (DH) : 2015
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 . IV أداءات صندوق المقاصة 

 لدعم درهم، مليار  14,65حدود في إجمالي دعممبلغ  2017 لسنة المالية قانونخصص 

 والكهرباء للماء الوطني لمكتبل المصاحبة التدابير تمويلكذا و والسكر البوتان لغازا استهالك

 .ىاألول بالدرجة

 مليار 5,15 المقاصة لصندوق صروفةالدعم المبلغت اعتمادات  ،2017 يونيو 30إلى غاية 

 :التالي النحو على تتوزع والتي ،للدعم العامة الميزانية من٪ 36 ما يناهز يأ درهم،

 

 ،درهم مليار 2,35: السكراعتمادات   

 .درهم مليار 2,8: البوتان غازاعتمادات  

 2,98للشركات المستفيدة من الدعم  ةوصلت المبالغ الغير المؤدا ،2017 يونيو 30إلى غاية 

 ، موزعة كالتالي :مليار درهم

 ،درهممليون  680: السكر 

 .درهم مليار 2,3: البوتان غاز 

غ استهالك مادة الغاز بوتان وشهرين من استهالك وتمثل هذه المبالغ تقريبا شهرين من مبال

 مادة السكر.

 

 

 


