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  تقديم

في إطار سياسة التواصل التي تنهجها مصالح 

صندوق المقاصة، واعتبارا للحق في الولوج 

إلى المعلومة، يقوم هذا األخير بنشر معطيات 

إحصائية بصفة شهرية لتحمالت الدعم، التي 

تشكل عبئا على كل من المالية العمومية 

  .والميزان التجاري للبالد

أجل الفهم الجيد ألرقام في هذا السياق، ومن 

الدعم، كان من الضروري اإللمام بمعطيات كل 

من السياق الوطني والدولي، وكذلك النصوص 

القانونية المؤطرة لهذا القطاع، والتي تواكب 

السياسة الحكومية الرامية إلى إصالح نظام 

  .المقاصة
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 : يتطرق هذا التقرير للمحاور التالية
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ؛والسكرتحليل السياق الدولي للمنتجات البترولية  

 ؛موجز عن السياق الوطني وتحليل تحمالت صندوق المقاصة 

 ؛2017 سنةوكذا توقعات الدعم إلى نهاية  المحققةأرقام الدعم  

 .وضعية أداءات صندوق المقاصة 
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I.  الدوليالسياق: 

 :البترول .1

البلدان المصدرة للنفط من الدول األعضاء وغير األعضاء في منظمة مكونة اجتمعت اللجنة الفنية ال

بناء اإلنتاج، وذلك خفض  نخرطة في اتفاقفي أبو ظبي، بمشاركة بعض الدول المنتجة الم (أوبك)

التوافق على  سبل بحث ،االجتماع وكان هدف .اللجنة الوزارية لمراقبة اإلنتاج من على طلب

فاتح عالن الخفض الذي سرى مفعوله اعتبارا من إاإلنتاج طوعيا وفقا لما جاء في  في خفيضالت

للتخلص من  مدى االلتزام باالتفاق ةراقبمكذا ، و2018والممتد إلى غاية شهر مارس  2017 وزيولي

  .البترول دعم أسعارلتخمة العرض العالمي و

 

 تفي ال الالتي كانت وماليزيا كازاخستان العراق، المتحدة، العربية اإلمارات أعربت كل من دولة

 للتعاون اواستعداده القائمة الرصد آللية عن دعمها الكامل ،بخصوص قرار خفض اإلنتاج بالتزاماتها

سعياً  ، وذلكالكامل باالتفاق التقيد لتحقيق ،المقبلة األشهر في والوزارية التقنية الرصد لجان مع التام

 .في السوق العالمية للنفط بوتيرة أسرع لتحقيق إعادة التوازن

 

 الخصوص وجه على عزمتف ،في العالم للبترول مصدر أكبر السعودية، مملكة العربيةأما بالنسبة لل

 قدحيث . 2017 برنتش في قلاأل على يوميا برميل 520 000 بما يناهز النفطية صادراتها تقليل

 مقابل يوم،في ال برميل ماليين 6.6 لىإأغسطس  في صادراتهاخفض ب يوليو نهاية بالفعل وعدت

 يومفي المليون برميل  قدار، أي بم2016 عام في قبل عدة أشهر في اليوم برميل مليون 7.2 من أكثر

 .على أساس سنوي

 

ا متبوع أغسطس،شهر  في صادراتها من لحدبا السعودية العربية المملكة التزام اإلشارة الى أنوتجدر 

 في كبير حد إلى ساهم أخرى، ودول المتحدة العربية اإلمارات بنفس القرار من قبل دولة بااللتزام

 .دوالر 50 ما يفوق لىإسعر البرميل  ، حيث وصلاألسود الذهب أسعار ارتفاع

 

إلى ارتفاع أسعار تلقائية بطريقة  الدوالر الذي يؤديقيمة ضعف إلى العوامل السالفة الذكر، ينضاف 

 هتنفيذ برامج في دونالد ترامبالرئيس األمريكي سياسة عرفتها التي  الصعوباتوبعد . النفط

العملة األوروبية  لوقد تراجع الدوالر مقاب. مستمرانخفاض منحنى الدوالر في  ، دخلةاإلصالحي

 .لليورو، وضعف أيضا مقابل اليندوالر  1,15في حدود  2016ذ ماي منله مستوى أدنى عند 

 

"أرامكو" )شركة النفط  النفطلشركة  السنة المقبلة رتقبالمجزئيا أيضا، باالكتتاب  ت األسعارتأثر

بورصة شركة للبيع عبر ال هذه م% من أسه5السعودية نحو  ستطرححيث  العربية األمريكية(.
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في  في البورصة شركة أرامكوأسهم أن يتم طرح  يتوقعو. لندنبورصة أو /و الرياض ووول ستريت

األضخم في  هو يكون طرح أرامكو المقبل،س قييمات األوليةحسب التو ،2018سنة الثاني النصف 

 2تتراوح ما بين قد إلى أن القيمة السوقية للشركة المملكة العربية السعودية وتشير تقديرات . العالم

مليار  788أبل )شركة أغلى من في العالم،  اتشركالمن أغلى  ها، مما يجعلتريليون دوالر 2,5و

 .ألسعار النفطبأداء جيد رهين (. ونجاح هذه العملية دوالر

 

 من األولى أشهر السبعة خالل دوالر 52,3 بلغ نفطالمتوسط سعر برميل يوضح البيان التالي أن و

 .2016 سنةنفس الفترة للبرميل ل دوالر 43 بلمقا 2017سنة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولدمان ساكس"، ج" األمريكيمصرف األعمال عن البيانات الصادرة  أشارت آخر، ناحية أخرىمن 

أوروبا ، في مخزونات النفط في الواليات المتحدة، مارس الماضيشهر  منذ، انخفاض قويإلى 

برفع  والهند والصين المتحدة والواليات أوروباستقوم  ،وبالموازاةمليون برميل.  83 قدر بواليابان، 

 إلى تضييق مما سيؤدي ،العام هذا من الثاني النصف في ل قوياظي سيذوال ،النفط على العالمي الطلب

 .المقبل الخريف في األسعار وارتفاع نتاج،اإل سوق

 

 صفقاتإذ عرفت . المضاربين عقلية في تغييرا المالية األسواقت شهد ،بوادرال هذه من الرغم وعلى

 99 ما يناهزب زيادة ،المثال سبيل على تكساس وغربالبرنت  لبرميل النفط على اآلجلة العقود شراء

 السوق في جدد تجار لدخول نتيجة هي الزيادة هذه. برميل مليون 649 لىإ ، لتصلبرميل مليون

 .جلطويلة األعقود  األجل الى القصيرة عقودال تحويلنتيجة  توليس ،شهور منذ مرة ألول

 إعادة بشأن متفائلين الزالوا ينذالل الطاقة، قطاع في المستثمرين بين مشترك الشعور هذا أن ويبدو

 .والغاز النفط سوق إلى التوازن

خالل السنوات قطاع صناعة تسييل الغاز الطبيعي  في اتاالستثمارتسارعت وتيرة وبالتالي فقد 

تقرير  حسب، 2024 سنةدوالر أمريكي في  ونيليب 78ومن المتوقع أن تصل إلى  ،الخمس الماضية

 (.Global Market Insights Inc) ،عمالمريكي في إدارة األاألستشاري االخبير ال

55,755,59

52,83
51,73

50,31

47,92

52,65

2017يوليوز 2017يونيو 2017ماي 2017أبريل 2017مارس 2017فبراير 2017يناير 

تطور سعر البرنت بالدوالر للبرميل
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من ضريبية الحوافز ال، بما في ذلك يحكومالدعم المبادرات بأيضا  االستثمارات نمووتيرة  تتأثرو

كما تتأثر بتزايد الطلب من طرف مصانع الكهرباء التي تشتغل  أمن إمدادات الطاقة،أجل تحسين 

 .رالتقري حسب نفسوذلك  بالغاز،

 ،وتأثير أقل على البيئة يفلاالتكونجاعة قصيرة، البناء ال فتراتو ،التنقلفحرية وعالوة على ذلك، 

 .السوقالزدهار مواتية  رئيسيةعوامل  جلها

مشروعين رئيسيين، بغانا )مثل  ،الغاز في سوقمتميز وجود ب بعض البلدان تظفرففي أفريقيا أما 

نغال وموريتانيا )مع وحدة إنتاج على يإلنتاج الغاز الطبيعي المسال(، السوآخر  واحد لالستيراد

مشروع بلغاز(، غينيا االستوائية )لحتياطيات الجديدة االالحدود البحرية بين البلدين(، مصر )بفضل 

  .موزامبيق والكونغو ،رونالكاميو، (FLNG فورتونا

 7ستستثمر على األقل  التي رؤوس األموال من الصينتأتي هذه البلدان جل أنه في  التذكير، بويج

 .2020 سنةتسييل الغاز الطبيعي في أفريقيا بحلول  عيرامشفي  دوالرمليار 

 البلدانحاجيات ذا وك الطاقة، على المتزايد طلبال تلبية من تمكنأن  االستثماراتومن شأن هذه 

  لبلدان المجاورة.لبيع الطاقة الفائضة في  على المدى القصير بعض البلدانتفكر و .األفريقية المعنية
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 :السكر .2

 

تراجع أسعار  ، نتيجة2018-2017يتوقع أن يشهد إنتاج السكر العالمي فائضا خالل الموسم الفالحي 

إلى وقد عرفت األسعار العالمية تراجعا مادة السكر. على استقرار الطلب العالمي نتيجة وكذا النفط 

 ، كما يوضح البيان التالي:دوالر للطن 400 أقل من

 

 

 

 

 

 

% سنويا، تراجعت وتيرة النمو 2أكثر من االستهالك بوعليه، وبعد سنوات من ارتفاع معدل نمو 

( USDAوزارة الفالحة االمريكية )توقعات %. وتشير 1,8% و1,5بشكل واضح لتستقر ما بين 

مليون  172حوالي سيصل إلى  2018-2017أن استهالك مادة السكر خالل الموسم الفالحي المقبل 

 طن من السكر، أي تقريبا نفس نسبة استهالك الموسم الحالي.

ثار آل انظر ،أما االستهالك األوروبي لمادة السكر فقد عرف ركودا نسبيا، حسب خبير في القطاع

عرفت حاالت السمنة تضاعفا ، حيث المستهلكين أكثر حيطة جعل ، مماالصحة استهالك السكر على

، التي تدعو إلى خفض OMC)، حسب منظمة الصحة العالمية )1980على الصعيد العالمي منذ سنة 

 . يومفي الغرام  25غرام إلى استهالك أمثل ال يتعدى  50ستهالك السكر من اليومي المعدل ال

تحسين  وعي بضرورة، مع تنامي الاضجانأصبح  لبلدان المتقدمةفي افإن سوق السكر  ،وبالتالي

الطلب على مادة السكر في البلدان النامية بسرعة، حسب  تزايديس، وبالمقابل. تهاالنظام الغذائي لساكن

حول  مريرهاوالتنمية في تقومنظمة التعاون "الفاو" ما يتنبأ به خبراء منظمة األغذية والزراعة 

 التوقعات الزراعية للعقد المقبل.

540533
477460435404402

2017يوليوز 2017يونيو 2017ماي 2017أبريل 2017مارس 2017فبراير 2017يناير 

تطور سعر السكر الخام بالدوالر للطن
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، سيتم إنهاء التعامل بنظام الحصص في إنتاج 2017اعتبارا من فاتح أكتوبر في القارة األوروبية، و

مما جعل من ، 2006، وتم إصالحه جذريا سنة 1968السكر، ويعود إنشاء هذا النظام إلى سنة 

 .صافيا المنطقة مستورداً 

دخلت المنطقة االقتصادية األوروبية عهدا جديداً. ويتوقع الخبراء زيادة في تغيير نظام الحصص، وب

 18ما بين إلى موسم فالحي، أي بمعدل إنتاج سيصل  أول خالل %20إنتاج السكر األبيض بحوالي 

ادة في شركات السكر األوروبية من الزي االتحاد. مما سيمكنبالنسبة لمجموع بلدان مليون طن  20و

 تها.اصادر

للمرة األولى وألكثر من عقد من الزمن، سيصبح االتحاد األوروبي مصدرا أساسيا لمادة السكر، بعد 

ً لتلبية استهالك انطناألأن كان يستورد ماليين  كمية صل تيتوقع أن المحلي، و همن السكر سنويا

 مليون طن. 5إلى  2بين  ما من السكرالصادرات األوروبية 

ت المفوضية األوروبية مرصدا أوروبيا جديدا لسوق السكر، من أجل حدثيوليوز المنصرم، أ 11في 

وتقديم  هتوفير معلومات اقتصادية عن توجهاتول، السوقمواجهة تقلبات أسعار على القطاع مواكبة 

سوق السكر هو تزويد قطاع السكر لمرصد  إنشاء مناألساسي الهدف يبقى و .تحليالت بصورة أفضل

 األجل. ةليل قصيراالسوق وتححول في االتحاد األوروبي بمزيد من الشفافية عن طريق نشر بيانات 

تحت رئاسة المفوض الذي دشن حضر االفتتاح الرسمي للمرصد األوروبي لسوق السكر، وقد 

ة اإلمداد والتوزيع لمادة السكر من ممثلي المنظمات في سلسل 14"،  هوجان فيل األوروبي للزراعة "

ن، التجار، ومنتجي ون، المشترومنهم: منتجي الشمندر، منتجي السكر، المكررون، المستورد

 األوروبية اإليثانول والنشا. وقد أنشئ "المرصد األوروبي" لسوق السكر موازاة مع المراصد

 الموجودة لمادتي الحليب واللحوم.

 2016خالل سنة تعدت  تزايدا طفيفا حيثالسكر مادة وارداتها من أما بالنسبة ألفريقيا، فقد عرفت 

 مليون طن(. 5,29مليون طن ) 5

ويختلف نمط واردات السكر في هذه المنطقة تماما عن نمط منطقة الشرق األوسط و"شمال أفريقيا" 

(MENA.) 
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 يون طنبمل 2016الصحراء في عام واردات السكر في أفريقيا جنوب 
 

واردات السكر 

 البني

واردات السكر 

 األبيض
 المجموع

 1,540 20 1,520 النيجر

 325 325 0 غانا

 315 315 0 أنغوال

 315 265 50 جنوب أفريقيا

 310 310 0 تانزانيا

 305 305 0 كينيا

 150 150 0 غينيا

 140 140 0 ساحل العاج

 120 120 0 السينيغال

 1,770 1,610 160 آخر

 5,290 3,560 1,730 المجموع

  %68 %32 نسبة التغيير ب%

 

ات النقل واإلمداد، وحدات التخزين، مادة السكر فائض من حيث أفريقيا جنوب الصحراء، تعرف

ثلثي واردات هذه المنطقة  السكر األبيض شكلحيث منطقة الشرق األوسط. عما هي عليه في  اختالفا

في حين أن جميع البلدان في هذه  ،لسكر البنىالبلد الوحيد المستورد لنيجر ال باستثناء ،2016 سنة

 .رد السكر األبيضوستت المنطقة

 300 انالبلد هذهأغلبية من طرف  سنةال ههذخالل  لمستوردةاالكميات  تتعد موباإلضافة إلى ذلك، ل

 .طنألف  325بلغت بلد مستورد بكمية غانا أكبر  تعتبرألف طن من السكر، و

صغيرة بواخر بواسطة ، تتم إجمالي واردات لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء اتمن حيث النقل واإلمداد

 .مصافال إلىالتي تصل مباشرة  لكميات المستوردةلمحدودية انظرا  الكبيرة بواخروليس بال

الشرق منطقة األفريقية والقارة يصب في  األبيض العالمية للسكرمعامالت المن % 50 فإن ،إجماالو

 .األوسط
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 مليون طن و % ب 2016سنة واردات القارة األفريقية والشرق األوسط من السكر األبيض 

 

 

 

 

 

 

 

 

واردات أفريقيا من السكر األبيض من الشرق والغرب. ويعتبر سكر البرازيل وأمريكا الوسطى  تتدفق

وعامة فإن المعامالت سكر الهند وتايالند في شرق أفريقيا. ويسوق األكثر تسويقا في غرب أفريقيا، 

 في القارة األفريقية. تصب السكر األبيضالتجارية حول 

إلى جانب الشرق األوسط وبلدان البحر األبيض المتوسط،  إلىأوروبا أيضا السكر األبيض تصدر 

ودبي التي تقوم بتصدير جزء كبير من السكر األبيض  ،الجزائر، لمغرببامصانع تكرير السكر 

 .المنتج لتغطية العجز اإلقليمي في بعض البلدان في منطقة الشرق األوسط

 

 تدفقات السكر األبيض
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المكسيك وأمريكا  ،البرازيلأتي من ي غالبية السكر المستوردف، يالسكر البنأما فيما يخص واردات 

جنوب أفريقيا وشرق أفريقيا في أسواق التصدير  تموقعيتعلق بالصادرات، فتأما فيما الوسطى. 

 .السوق األوروبيةب يربطها نظام تفضيليوجود  مع خصوصا

 

 يتدفقات السكر البن
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II. السياق الوطني: 

  قطاع غاز البوتان 1.1

 على المستوى الميداني 2.1.1  

انخرط المغرب بكل حزم منذ أكثر من عقد من الزمن في نهج سياسة الطاقات المتجددة النظيفة التي 

 تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة. 

 .وفي هذا الصدد تم إطالق العديد من المخططات الطموحة

 

 مخطط الغاز من أجل الطاقة: 

  أجل:هو مخطط الستخدام الغاز الطبيعي المسال الذي يعد أرخص وأنظف من غاز البوتان من 

 ضمان الحصول على الغاز الطبيعي المسال بأفضل األسعار لجميع المستهلكين، 

 ضمان أمن اإلمدادات من مادة الغاز،   

 .مع التطور المستدام لهذا القطاع التكيف 

 المسال البترول غاز لصناعة ثالثينال العالمي المنتدى أكتوبر القادم مراكش بداية ستستضيف مدينة

 الدولي، الحدثويعتبر هذا  ،(WLPGA) المسال البترول غاز لتطوير العالمية الرابطة من بمبادرة

 ( على الصعيدالبروبان/البوتان) المسال البترول غاز لصناعة سنوي حدثأهم  نوعه، من الفريد

 .يالعالم

 ويهدف ،السادس محمد الملكجاللة  رعاية تحت المسال البترول غاز العالمي لصناعة المنتدىم ظسين

 فضال الطويل، المدى على النمو وإمكانات القطاع، في التطورات أحدث حول المعلومات تبادل إلى

 .جديدة تجارية عالقاتربط  عن

 السنوات مدى فعلى. اعتباطيا راااختي العالمي المنتدىهذا  الستضافة وأفريقيا المغرب اختياروال يعد 

 يجعل ما وهذا. %20 بمعدل المسال ارتفاعا البترول لغاز المملكة استهالك شهد الماضية، الخمس

 الفترة وخالل القاري، المستوى على ماأ . أفريقيا في المسال الطبيعي للغاز سوق أكبر ثاني المغرب
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 تطوراتال بكثير تتجاوزوهي النسبة التي  ،%30بلغت  نمو ن معدل االستهالك شهد نسبةإنفسها، ف

 .أخرى مناطق في لوحظت التي

 العالمي المسال الطبيعي الغاز سوقمن  أفريقيا حصة فإن ،المنحى التصاعدي هذا من الرغم وعلى

توفر توالسكاني، و االقتصادي بالنمو بقوة المسال الطبيعي الغاز مستقبل يرتبط . %5 بالكاد تتجاوز

 .استثنائية نمو مكاناتإيضمن لها  ، ممافريقيا على هذان الموردينأ

 صناعة إمكانات من استكشاف والخاص القطاع العامفي فاعلين  سيمكن هذا المنتدى العالمي،كما 

 شعار تحت المستقبل في المشتركة التنمية أمام الطريق يمهدسو ،األفريقية المسال البترول غاز

 لقاء ستسهل ورشات التيلعديد من الستنظم ا المؤتمر، جلسات جانب إلىو".  لألسواق جديد تأجيج"

 أحدثعلى طالع االمن  والخاص العام ممتلي القطاعين تمكنسو القطاع، في المعنية الجهات جميع

 .القطاع هذا في االبتكارات

 

 :مخطط الطاقة الشمسية

تحت رئاسة صاحب الجاللة الملك محمد السادس،  2009في عام  الطاقة الشمسية انطلق مخطط

ة يستراتيجية الطاقاالويهدف إلى الحد من اعتماد المغرب على الوقود األحفوري، وهو جزء من 

من  %42، 2020لمغرب التي ترتكز على تطوير الطاقة المتجددة المستدامة بهدف أن تمثل في عام ل

مليار  24تلقى المغرب وقد % منها.  14الطاقة الشمسية لوحدها  الطاقة اإلنتاجية للمغرب، تمثل

٪ من 52من تحقيق  هدوالر لتمويل مشروع الطاقة الشمسية المزدوجة، الذي من المتوقع أن يمكن

 .2030حاجياته الطاقية بواسطة الطاقة المتجددة بحلول عام 

 االسبانية الصناعية المجموعة وقعت ،قضية مصيرية البيئية القضيةأصبحت فيه  الذي الوقت في

 محطة أكبر بناءسيتم بموجبه  ،المغربية الحكومة مع اتفاقا الطاقة، مجال في المتخصصة أبينجوا،

 نور الشمسية لمحطة الطاقة من المصنع ودوسيتز الشمسية، بالطاقة تعمل العالم، في البحر مياه تحلية

 .ورزازات

 .الشمسية بالطاقة تعمل العالم في البحر مياه تحلية محطة أكبروستكون هذه المحطة 

 3م25 000 ذلك في بما يوميا، المياه من 3م275 000من  يقرب ما المصنعسينتج  اكتماله، بمجرد

 أكادير، منطقة من بالقرب تقع مزارع من هكتار 13 600 لري 3م125 000و ،نزليالم لالستهالك

 للمشروع. القصوىوهي الطاقة  يوميا، المياه من 3م450 000تحلية ما يناهز  إلى للوصول

 واعدة تكنولوجيا هيو المتجددة،ات الطاق لدعاةمؤشرا طيبا بالنسبة  ،المشروع هذا مثل وقيعويعد ت

 .الشرب مياه نقصا في تواجه التي البلدان من للعديد بالنسبة
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 المخطط الريحي للمغرب: 

المتجددة مع الطموح إلنتاج سنوي من الكهرباء، هو أيضا جزء من نفس استراتيجية تطوير الطاقة 

اواط حاليا إلى غمي 280% من اإلنتاج الحالي للمغرب، ليمر اإلنتاج من 26، يمثل 2020بحلول عام 

وهو مشروع يساوي في ضخامته المخطط . مليون دوالر 750اواط، مع توفير حوالي غمي 2 000

 .رائدا في مجال الطاقات النظيفة، وسيجعل من المغرب (درهممليار  9) الشمسي

 Voltalia المستقلة الفرنسية الطاقة شركةتستثمر  المتجددة،ات الطاق لتطوير االستراتيجية نفس وفي

 المتجددةات الطاقبواسطة  الكهرباء إنتاج في المتخصصة هذه الشركةحصلت  ،وبالفعل. المغرب في

. ميغاواط 75 بسعة العيون في الجديدة الريحية لمزرعتها( IPP) للطاقة مستقل منتج مؤخرا على لقب

 في عليه منصوص هو كما) عادنوالم الطاقة وزارة عن اصادر اخاص اترخيصاستلزم  اإلنجاز هذا

 .(المتجددةات لطاقل 09-13 قانونال

 الريحية، الطاقة على جعل مصممة 2015 عام المغرب فيفرعها  "Voltalia" شركةأنشأت 

قدرة تفوق الو ،المستدامة التنمية مجال في المشاريع من محفظتهاضمن  األول ،المشروع هذا وخاصة

ميغاواط  93و الريحية، مصدرها الطاقة ميغاواط 158 منها ،ميغاواط 300لهذا المشروع  يةنتاجاإل

 .الشمسية لمائيةا من الطاقة ميغاواط 54و، من الطاقة الشمسية

 :على المستوى التشريعي 2.1.2 .

، تغييرا جوهريا في اإلطار القانوني والتنظيمي لقطاع 2017الستة أشهر األولى من عام لم تعرف 

  .الغاز بوطان، مع العلم أن الحكومة المغربية عازمة على إصالح نظام المقاصة

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

 .القاضي بتحرير واردات الغاز بوتان 2017مايو  18الصادر بتاريخ  17-1053القرار رقم 

 قطاع السكر 1.2

 :على المستوى الميداني 2.2.1

أما فيما يتعلق بقطاع السكر، فقد التزم المغرب كذلك من خالل مخطط المغرب األخضر للخفض من 

 .األمن الغذائي من مادة السكراعتماد المغرب على الخارج، وضمان االكتفاء الذاتي، وبالتالي تحقيق 

وعليه، فإن تفعيل هذا المخطط، باإلضافة إلى سنتين زراعيتين جيدتين، مكن المغرب خالل السنتين 

% من حاجيات السوق الوطنية من السكر، والوصول إلى مردود متوسط 50 لبيةاألخيرتين، من ت

 .ألف طن من السكر في الهكتار الواحد 12بلغ 

 مخصصة هكتار 5.046 حوالي تبلغ مساحةزرع لى إل صوتلل المغرب األخضر مخططيهدف كما 

 .يالسكرللشمندر 
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 من حيث مردودية أو( طن 000 412) اإلنتاج حيث سواء من قياسية اأرقام الموسم الفالحي كما حقق

في  المزارعينطرف  من كبيرا حماسا فيعرف ،الحالي للموسم بالنسبة أما(. طن 70) الواحد هكتارلا

 .القطاع هذا

 :على المستوى التشريعي 2.2.2

 .2012لم يعرف قطاع السكر أي تغيير في اإلطار التشريعي منذ عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

III. رقام الدعمأ 

 قطاع غاز البوتان 3.1

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

باألساس إلى ارتفاع سعره في األسواق العالمية، وكذا إلى تغيير بنية  . ويرجع هذا االرتفاع%60

 .%2أسعار مادة الغاز بوتان. وقد صاحب ارتفاع األسعار ارتفاع الكميات المستهلكة بما يناهز 

 

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

 يوليوز 115,04 192 000,99 199 3,58 023,30 362 625 800,00 142 597 4,51-

 المجموع 465,62 363 1 214,53 393 1 1,95 827,92 179 096 3 822,28 420 248 5 59,44

 

من خالل  2017ضح هذا المنحى التصاعدي الطفيف للكميات الموزعة من مادة الغاز بوتان لسنة ووي

 المبيان التالي الذي يسطر االستهالك الثالث سنوات األخيرة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

تطور الكميات الموزعة

 (T) : 2017  (T) : 2016  (T) : 2015
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من خالل المبيان التالي الذي يسطر  2017وهو ما عززه ارتفاع تكاليف دعم مادة الغاز بوتان لسنة 

 لتكاليف دعم الغاز بوتان للثالث سنوات األخيرة:

 

 

 السكر قطاع 3.2

ارتفاعا طفيفا مقارنة  زيوبمادة السكر إلى غاية شهر يوللقة عرفت تحمالت صندوق المقاصة المتع

، ويخص هذا االرتفاع األحجام وكذا %2مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ارتفاع يقدر ب 

 .الغالف المالي

 

 (2017-2016طور 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-

12,74 056,35 469 312  119,02 149 277  743,38 109  338,54 97  يوليوز 

 المجموع 421,86 600 319,27 606 137,93 563 709 1 501,68 774 719 1 2,29

 

 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

تطور تكاليف الدعم

 (DH) : 2017  (DH) : 2016  (DH) : 2015



 

 

18 

 

 المقدرةالتكلفة  3.3

 ،نللغاز بوتابالنسبة  2017سنة ل والمحققة( المقدرة)تكاليف الدعم  ستسجلذلك،  مع موازاةو   

تقلب إلى من جهة  االرتفاعذا يعزى ه، و2016% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 44ارتفاعا بنسبة 

بنية أسعار  في إلى تغييرمن جهة أخرى ، وارتفاع كميات االستهالكو األسعار في السوق الدولية

 .الغاز

 مقارنة %2بنسبة  تشهد تكاليف الدعم ارتفاعا ضئيالأما فيما يخص مادة السكر، من المحتمل أن 

 .2016بسنة 

 :التاليك 2017لسنة  اإلجمالية تكاليف المقاصةوتتوزع 

 

مبالغ الدعم بمليون 

 درهم

2016  

 (محققةتكاليف )
 نسبة التغيير ب% 2017

الغاز  

 بوتان
 السكر الغاز بوتان السكر الغاز بوتان السكر

 تكلفة الدعم المقدرة

 (2017/دجنبر -غشت)
 

4.000 1.716 

 
 تكلفة الدعم المحققة

  (2017/يوليوز -)يناير
5.845 2.032 

 2+ 44+ 3.462 9.845 3.386 6.821 المجموع الجزئي

المجموع اإلجمالي 

 لتكاليف الدعم
10.207 13.307 +30 

 

مع % مقارنة 30 بنسبةسنة ارتفاعا هذه الل اإلجمالية عرف تحمالت صندوق المقاصةست، وأخيرا 

 .2016 سنة
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 . IV أداءات صندوق المقاصة 

 

 

 

مليار درهم، لدعم استهالك  65,14مبلغ دعم إجمالي في حدود  2017خصص قانون المالية لسنة 

الغاز البوتان والسكر وكذا تمويل التدابير المصاحبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالدرجة 

 األولى. 

مليار  10,15، بلغت اعتمادات الدعم المصروفة لصندوق المقاصة 2017 غشت 31إلى غاية 

من  %69 أي ما يناهز صندوق المقاصة،بخاصة اعتمادات درهم مليار  1,2بما فيها  ،درهم

 الميزانية العامة للدعم، والتي تتوزع على النحو التالي: 

  

 درهم، مليار 2,95:اعتمادات السكر 

 . رهمدمليار  7,2: غاز البوتان اعتمادات 

 مليار 1,761 الدعمؤداة للشركات المستفيدة من ، وصلت المبالغ الغير الم2017 غشت 31إلى غاية 

 ، موزعة كالتالي:  رهمد

 درهم،  مليون 978: السكر 

 . درهم مليون 783: البوتان غاز 

لغ مبا من ينشهر، ولغ استهالك مادة الغاز بوتانمبا منفوق شهر واحد وتمثل هذه المبالغ ما ي

 . السكر مادة استهالك
  

  

 

 

 

 

 


