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 حول أنشطة صندوق المقاصة زيولشهر يو تقرير
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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  ،مصالح صندوق المقاصة نهجهاالتواصل التي تسياسة في إطار 

يقوم هذا األخير بنشر معطيات إحصائية بصفة شهرية  الولوج إلى المعلومة،

ة والميزان التجاري موميكل من المالية الععبئا على  شكلالتي ت ،لتحمالت الدعم

 .للبالد

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

طرة لهذا ؤوكذلك النصوص القانونية الم ،كل من السياق الوطني والدوليمعطيات ب

 .إصالح نظام المقاصة إلى السياسة الحكومية الرامية واكبوالتي ت ،القطاع
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I.  العالميالسياق:  

 البترول: .1

 

 النفط على العالمي الطلب لنمو توقعاتها سقف من قليال( (AIE الدولية الطاقة رفعت وكالة

 .من هذه السنة الثاني الربع في الذي عرفه االستهالك االنتعاش بعد 2017 سنة خالل

 ٪1.5بزيادة  أي) يوميا برميل مليون 1.4 بمقدار العالمي يرتفع الطلب أن الوكالة وتتوقع

 مليون 98 إلى الطلب ليصل( السابقة تقديراتها مع مقارنة يوميا برميل مليون 0.1 أو

 مماثال نموا 2018 سنة في الدولية الطاقة وكالة وتتوقع .2017 عام في يوميا برميل

مليون  99,4يصل إلى سحيث  يوميا برميل مليون 1.4يقدر ب على النفط للطلب العالمي

 في اليوم. برميل

 14وتأثر تحقيق التوازن بين العرض والطاب في السوق النفطية بارتفاع إنتاج الدول 

مليون برميل في  32,61النفط إلى  ها منالمنخرطة في منظمة األوبك، حيث وصل إنتاج

خفض  اتفاق من المعفاة ناالبلدأن مع العلم أعلى مستوى له خالل هذه السنة، وهو اليوم، 

 .هاإنتاجضاعفت من مستويات  وليبيا، نيجيرياأي  االنتاج سقف

 يونيو في اإلنتاج رتفاعاو ،النفط مخزوناتلالمرتفع  مستوىال مثل عوامل عدةوتفسر 

 بين التوازنعدم  تواصل ،(2016 عام أواخر منذ الحالي سقفال على الحفاظقرار  رغم)

 برميل مليون 0.7حوالي خفض المخزون ب السوق توازنذ يقتضي إ .والطلب العرض

 هذا يدعم ال مخازنلل الحالي المستوى لكن. الجارية السنة من الثاني الربع في يومفي ال
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لم تعرف إال  والتنمية التعاون منظمةل الصناعية الدول مخزوناتإذ أن "، السيناريو

 ".يونيوشهر  خالل انخفاضا طفيفا

ن المنخرطين في منتجيلل حترام قرار خفض سقف اإلنتاحا معدل لغب يونيو، شهر فيو 

 وتم ،العام بداية منذله  مستوى أدنىوهو ( مايو في٪ 95 مقابل ٪78) وبكاأل منظمة

 نسبةالغير األعضاء في المنظمة التي بلغ معدلها  الدول قبل من مرة ألول تجاوزه

(82%). 

مهما النفط الصخري على أسعار النفط الخام ليس إنتاج يرى الخبراء الروسيون أن تأثير 

مليون  6,5بالحجم الذي يظنه البعض، حيث ال تتجاوز حصة إنتاج النفط الصخري 

يتم إنتاجه يوميا في العالم،  برميل من النفط الخاممليون  95برميل في اليوم من أصل 

 من اإلنتاج العالمي.فقط  %6,84ما يعادل وهو

على  كما يعتقد الروس أن إنتاج النفط الصخري ال يستطيع مواكبة زيادة الطلب العالمي

حجم اإلنتاج متوسط لة الحقيقية تراجع الذي يقدر بمليون برميل سنويا، وتبقى المشك النفط

الذي يتم الكشف  الجديد االحتياطي بالموازاة مع ضعف، %4في الحقول التقليدية بنحو 

 . سنويا عنه

االتفاق على موقف مشترك ضد  وهوأال  ،ستواجه أوروبا تحديا كبيرا، 2017في عام 

 طاقية االتحاد األوروبي لبناء سياسة واجههاي التي الصعوباتمع العمالق الروسي. 

كل من فرنسا  في 2017انتخابات مع أن تتفاقم  هذه الصعوبات ومن شأنه. مشتركة

ظهور ميزان ببالتالي و ،انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبيومع  وألمانيا،

 .األوروبي بين الدول األعضاء في االتحادجديد  قوى

في  كذلك االضطرابات الجيوسياسية على قطاع الغازستأثر  على غرار سوق النفط،و 

العالقات الروسية التركية متقلبة ستبقى و، TurkStream، وخاصة مشروع 2017عام 

 سوريا.حول مشكل سياسيا، على الرغم من االتفاق الحالي 

ستواصل الصناعات النفطية والغازية تكيفها لمواكبة االنتقال إلى اقتصاد منخفض و

مع القرارات الوطنية الكثيرة للحد من معظم األنشطة األكثر انبعاثا لثاني  ،ربونالك

، 2020، كالتي اعتمدتها الصين للحد من استهالك الفحم في عام CO2أوكسيد الكربون 

من الكهرباء  إلنتاجالفحم عن  لتخليأو التي أعلنت عنها كندا، في اآلونة األخيرة، كا

 .2030بحلول عام 
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بعيدة العديد من الشركات النفطية العالمية عن استراتيجيات جديدة  2016في  كشفتو

، من خالل التركيز أكثر على في االستراتيجيات الطاقية للدول للتكيف مع التغيير مدىال

أيضا مالئما سيكون الوقت كما تكلفة. أقل التكنولوجيات النظيفة وعلى المشاريع النفطية ب

 .وسط ضجة كبيرةالمملكة العربية السعودية، عنها التي أعلنت  2030لتنفيذ خطة التحول 

أرامكو شركة  لدخول قبل تجسيد االكتتاب المخطط له تظاراسوق النفط انسيعرف و

 .2018سنة  في البرصة سوق ، أكبر منتج للنفط في العالم،السعودية

تحول الالغاز دورا حيويا في عملية سيلعب وكالة الطاقة الدولية لتوقعات األخيرة حسب الو

تجد صعوبات كبيرة في ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات  الفحم، تخلي عنوال يالطاق

فرامل ، وذلك لودود عدة الطاقة المتجددةإلعمال استراتيجيات  ، وكذاغازتفعيل مخطط لل

لبنية ل المرتفعة تكلفةالو العالية للفحم، اقتصادية )السعر المنخفض للكربون، التنافسية

 مخاوف أمن اإلمداداتإلى كل هذه العوامل  ، كما تنضافالتحتية الالزمة الستيراد الغاز(

 .الطاقية

، سعاراأل العرض وانخفاضتوفر ، في عصر الجمع بين العالميدخل سوق الغاز 

 ، مما يحتم علىتسييل في الواليات المتحدة وأسترالياإنشاء وحدات جديدة للخصوصا مع 

 جديدة استراتيجياتتطوير المصدرين التقليديين للغاز الطبيعي، مثل قطر وروسيا، 

   .للتكيف مع هذا الوضع

، وهي الغاز عن حصتها في سوقللدفاع عززت روسيا العمالقة موقفها  ،أوروبافي 

، حيث بلغت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 2016استراتيجية أثبتت نجاعتها سنة 

 .تهايامستوأعلى 

محطات الغاز الطبيعي ، ترتكزعلى الغاز ، فقد اعتمدت تقنية جديدة إلنتاج ونقلالصينأما 

اإلبحار والرسو والتصدير بتكلفة أقل من تكلفة المحطات على قادرة ال ل العائمة،االمس

محطات الغاز الطبيعي المسال  اريعمليار دوالر في مش 7ضخ وتنوي الصين  .البرية

 نلوجيا جديدة تهدف إلى تخفيض تكلفة استخراج ونقل الغاز الطبيعي.العائمة، وهي تك

وتحتاج الصين الغاز الطبيعي كبديل نظيف لتحسين جودة الهواء في مدنها، وبالتالي فقد 

وتعهدت كذلك بإقراض  "يامال"مليار دوالر لتمويل مشروع  12أقرضت الصين روسيا 

 احل أفريقيا.وقبالة سالتي تعتزم إنشائها  مليار دوالر لمحطات الغاز الطبيعي المسال 4

. 
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 السكر:  .2

 .2016-2015 موسم مليون طن في 4.899 من مادة السكر بلغ العجز في العرض

فائض  فإن، 2018وسبتمبر  2017بين أكتوبرالممتدة فترة لللسوق وحسب توقعات ا

 (ISOللسكر )المنظمة العالمية ترى و مليون طن.  3 إلى سيصلبالنسبة للطلب  العرض

إذا متتاليين لموسمين  سيستمر بالنسبة للطلب، فائض العرضأن ، السنوي في تقريرها

 .2019-2018 الموسم في الحالية على مستويات اإلنتاج السكر حافظ منتجو

وفرة اعتبارا ل انخفاضا، في األسواق العالمية ا أسعار السكروعلى هذا األساس، عرفت 

 الموسم في امرتقبذي كام ال عجزالعوض االرتفاع المترتب عن ، المرتقبةالمحاصيل 

2017-2018. 

 

 سعر السكربلغ متوسط قد والحصص،  امظنلخير االتحاد األوروبي العام األيعيش 

طن لل أورو 63بزيادة ي أ ،2016طن في ديسمبر لل أورو 480 صحصال الخاضع لنظام

مليون طن  10 صالحص نظام تحت مخزونوبلغ ال(، %15)+ 2015أكتوبر مقارنة مع 

 .2015سنة مليون طن في  11، مقابل أكثر من 2016بر عام ننو 30غاية  إلى

 

-2016في األشهر الخمسة األولى من سنة  اتراجع قد عرفتالواردات األوروبية فأما 

التي تتمتع  من دول أفريقيا، جزر الكاريبي والمحيط الهادئالواردات ، وخاصة 2017

 .مع االتحاد األوروبي تفضيلية باتفاقيات

 

قرار تصدير على  من السنة الجارية فبراير 28لجنة التسيير األوروبي يوم صادقت كما 

 امظن خارجخارج االتحاد األوروبي، وذلك إلى بلدان السكر من طن  700 000

 -2016 موسمالمليون طن خالل  1.35مجموعه أدى إلى تصدير ما ما م ،الحصص

. الدفعة األولىمضافة إلى طن  175 000تصدير بالتالي من فرنسا ، ومكن 2017

 لموسم الحالي.خالل اطن  315 000إلى  ووصل مجموع صادرات فرنسا من مادة السكر

 ٪27 حوالي 2016 عام السكر واردات تبلغ، فقد األوسط والشرق أفريقيا شمال فيأما 

 بما الصادرات من قطف ٪10 مقابل طن، مليون 14.4بما قدره  الدولية، المبادالت من
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 حصة أن حين في ،الواردات هذه من ٪62ويمثل السكر البني  .طن مليون 5.4 يعادل

 .٪38 بلغت فقط األبيض السكر من الواردات

 (طن بمليون) 2016 عام في األوسط والشرق أفريقيا شمال في السكر واردات
 
  Importations sucre 

roux 
Importations 
sucre blanc 

Total 

EMIRAT ARABE UNIS  1,650  460  2,110  

Algérie  1,725  125  1,850  
L’Arabie Saoudite  950  555  1,505  
Soudan  0  1,450  1,450  
Egypte  1,150  135  1,285  

Maroc   1,000  0  1,000  
Iran  940  0  940  
Iraq  675  160  835  
Yémen  260  340  600  

Autres   530  2,220  2,750  
Total  8,880  5,445  14,325  

 

 السكر رئيسي بشكل ستوردت المذكورة، التسع البلدانغالبية  أن الجدول هذا منويستنتج 

 الذي الوحيد البلد السودانويبقى . األبيض السكر ، وبشكل استثنائي2016 عام الخام
 .الخام لسكرا عمل لتكريرم على توفره لعدم نظرا األبيض السكر من كبيرة حصة استورد

 المقبلة السنوات في زيادة السكر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفرقيا إنتاج سيعرفو

 .السكر الخام تكرير مصافيإنشاء  مع
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 واردات السكر البني في عام 2016 )بمليون طن وبالنسبة(
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I.  الوطني:السياق 
 

 البوتانقطاع غاز   1.1
 ميدانيال المستوى على2.1.1 

  

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

 النظيفة التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة.

 .الطموحة اتخططمم إطالق العديد من التوفي هذا الصدد 

 

 :الطاقة أجل من الغاز مخطط

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

 : أجل من

 ،المستهلكين لجميع األسعار المسال بأفضل الطبيعي الغاز على الحصول ضمان 

 ،من مادة الغاز اإلمدادات أمن ضمان 

 .القطاع هذال التطور المستداممع  التكيف 

 

 :الشمسية مخطط الطاقة

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

 الطاقة استراتيجية من جزء ووه األحفوري، الوقود على المغرب اعتماد من لحدإلى ا

 عام فيبهدف أن تمثل  المستدامة المتجددة الطاقة تطوير على كزتتر التي المغرب في

  .منها %14لوحدها  الشمسية ، تمثل الطاقةللمغرب اإلنتاجية الطاقة من 42% ،2020
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الذي من  ،مزدوجةال الشمسية الطاقة مشروع لتمويل دوالر مليار 24 المغرب تلقى

 المتجددة الطاقة حاجياته الطاقية بواسطة من٪ 52يمكن المغرب من تحقيق  أن المتوقع

 .2030 عام بحلول

في  نورلمشروع  والمالي التشغيلي الهيكل اعتماد سيتم لتنمية،ل األفريقي لبنكل ووفقا

 .يالطاق مناأل تعزيزفي و المغرب، في الطاقة مزيج تنويع في سيسهمو ،الجديد المشروع

 

 :للمغرب الريحي مخططال

من تاج سنوي إلن الطموح مع المتجددة الطاقة تطوير استراتيجية نفس من جزء أيضا هو

ليمر اإلنتاج من  ،لمغربلالحالي  اإلنتاج من %26يمثل  ،2020 عام بحلول ،الكهرباء

 .دوالر مليون 750 حوالي وفيرت مع ،ميكاواط 2 000ميكاواط حاليا إلى  280

مليار درهم(، وسيجعل من  9وهو مشروع يساوي في ضخامته المخطط الشمسي )

 المغرب رائدا في مجال الطاقات النظيفة.

الرياح، إذ يتميز بسرعة  ويعتبر شمال المغرب من المناطق المواتية إلقامة توربينات

 20أمتار في الثانية، وقد تصل في بعض األحيان إلى  10رياح تصل في المتوسط إلى 

أمتار في الثانية  4متر في الثانية، علما أن توربينات الرياح يجب أن تصل سرعتها إلى 

 لتنتج الكهرباء.

ريحية، وراء جنوب إفريقيا ويحتل المغرب المرتبة الثالثة إفريقيا في مجال إنتاج الطاقة ال

 ومصر.

 : التشريعي المستوىعلى             2.1.2 

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

نظام  إصالحعلى عازمة  المغربية الحكومة أنمع العلم  ،بوطان الغاز قطاعل والتنظيمي

 .المقاصة

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

القاضي بتحرير  2017 مايو 18الصادر بتاريخ  17-1053 رقم قرارال بموجب وتمم 

 .واردات الغاز بوتان

 



 

13 

 السكر قطاع  1.2

 : الميداني المستوى على 1.2.1

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

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

 .من مادة السكر الغذائي

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

 السكر، الوطنية من السوق اتياجح من %50تحقيق من  ،تيناألخير سنتينالخالل 

 .الواحد الهكتار في السكر من طن ألف 12 بلغ متوسط مردودالوصول إلى و

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

حاليا  %90 من أكثر) monogermes بذورلوا إلى استخدام وتح نيالمزارعإذ أن 

  سنوات(.  10 بلق  %10 مقابل

 بتكلفة من الشمندر السكري أكبر كميات على الحصول 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

 

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

، في األسواق العالمية هع سعراباألساس إلى ارتف هذا االرتفاع يرجع. و70%ما يناهز 

. وقد صاحب ارتفاع األسعار ارتفاع الكميات وكذا إلى تغيير بنية أسعار مادة الغاز بوتان

 .%2المستهلكة بما يناهز 

(2016-2017وكميات دعم مادة الغاز بوتان )طور تكاليف 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

 فبراير 143,21 185 404,81 172 6,88- 407,97 493 492 174,15 358 878 72,00

 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

80,83 823 581 524,33 445 840 368,34 8,89 211 537,45 194 272,  87  مايو 

31,58 658 561 524,33 500 507 157,76 -3,88 199 099,52 207 144,  21  يونيو 

 المجموع 350,58 171 1 213,54 194 1 1,95 827,92 179 096 3 822,28 420 248 5 69,51

 

مادة الغاز بوتان لسنة الطفيف للكميات الموزعة من ويتضح هذا المنحى التصاعدي 

 لثالث سنوات األخيرة:االستهالك امن خالل المبيان التالي الذي يسطر  2017
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من خالل المبيان التالي  2017وهو ما عززه ارتفاع تكاليف دعم مادة الغاز بوتان لسنة 

 الذي يسطر لتكاليف دعم الغاز بوتان للثالث سنوات األخيرة:

 

 

 السكر قطاع 3.2

يونيو ارتفاعا طفيفا شهر  ةإلى غايصندوق المقاصة المتعلقة بمادة السكر عرفت تحمالت 

هذا االرتفاع ويخص ، %1ارتفاع يقدر ب وهو ، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية

 الغالف المالي.كذا األحجام و

 

 

تطور الكميات الموزعة

Qté (T) : 2017 Qté (T) : 2016 Qté (T) : 2015

تطور تكاليف الدعم 

Mt (DH) : 2017 Mt (DH) : 2016 Mt (DH) : 2015
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(2016-2017طور تكاليف وكميات دعم مادة السكر )ت  

 التكلفة اإلجمالية

 )درهم( 2017تكلفة الدعم  % التطور
 2016تكلفة الدعم 

 )درهم(
 2017الكمية 

 )طن(
 2016الكمية 

 )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

 مايو 836,21 113 504,20 122 411,40 122 324 536,38 802 348 7,61%

 يونيو 808,13 98 274,12 82 418,62 333 281 630,81 256 234 16,73-

 المجموع 421,86 600 319,27 606 137,93 563 709 1 501,68 774 719 1 0,98

 

 التكلفة اإلجمالية 3.3

 

 7، بلغت تكاليف المقاصة عن مادتي الغاز بوتان والسكر ما يناهز 2017يونيو  30 إلى غاية

 .%45، أي بارتفاع نسبي يقارب مليار درهم

 

 بمليار درهم 2016 2017

 الغاز بوتان 3,10 5,25

 السكر 1,71 1,72

 المجموع 4,81 6,97
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 . IV أداءات صندوق المقاصة 

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

 للماء الوطني لمكتبل المصاحبة التدابير تمويلكذا و والسكر البوتان لغازا استهالك

 .ىاألول بالدرجة والكهرباء

 8,95 المقاصة لصندوق صروفةالدعم المبلغت اعتمادات  ،2017 زيوليو 30إلى غاية 

 النحو على تتوزع والتي ،للدعم العامة الميزانية من ٪61 ما يناهز يأ درهم، مليار

 :التالي

 

 ،درهم مليار 2,95: السكراعتمادات   

 .درهم مليار 6: البوتان غازاعتمادات  

للشركات المستفيدة من الدعم  ةوصلت المبالغ الغير المؤدا ،2017 يوليوز 30إلى غاية 

 ، موزعة كالتالي :مليار درهم 2,03

 مليون درهم، 677: السكر 

 .درهم مليار 1,35:  البوتان غاز 

استهالك وكذا غ استهالك مادة الغاز بوتان شهرين من مباليناهز ما وتمثل هذه المبالغ 

 مادة السكر.

 

 

 


