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 تقرير حول أنشطة صندوق المقاصة
 

 

 ،ها مصالح صندوق المقاصةنهجالتواصل التي ت سياسةفي إطار 

حول يقوم هذا األخير بنشر معطيات إحصائية بصفة شهرية 

التحمالت التي وهي  وكذا استهالك المواد المدعمة، تحمالت الدعم

كل من المالية العامة والميزان التجاري لى شكل كبير عتضغط ب

 .للبالد

يعتبر من  ،الدعم رقامفي هذا الصدد ومن أجل الفهم الجيد أل

 وكذلك ،كل من السياق الوطني والدولي طالع علىالضروري اال

والتي  ،ات المدعمةللقطاعالنصوص القانونية المؤطرة على 

إصالح نظام  إلى السياسة الحكومية الراميةيواكب تعرف تطورا 

 .المقاصة
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 :التاليةالمحاور  هذا التقرير ناوليت

 

  

 
 
  

  

 

  ؛تحليل السياق الدولي للمنتجات البترولية والسكر  

  ؛ة الطاقية والسكريةالوطنيستراتيجية جز عن االمو  

  توقعات الدعم إلى غاية أواخر سنةو، ت صندوق المقاصةالتحليل تحم 

 ؛2017

  أداءات صندوق المقاصة يةوضع. 
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I. السياق العالمي :  

 : البترول.1

 

 الواليات ضرب الذي "هارفي" إعصار مرور بعد النفط، أسواق في طفيف بشكل النفط أسعار انخفضت

 اإلعصار وهو ،ساعةال في كم 210 إلى تصل رياحب 4 الفئة من صنف الذيو الماضي، أغسطس في المتحدة

 تشهد لم التي تكساس، والية في كبيرة أضرار في "هارفي" إعصار تسببوقد . 2005 عام منذ األقوى

 لمسإذ  اإلعصار،نتيجة  األمريكية النفط صناعة تعطلت وبالتالي فقد .1961 عام منذ العاصفة هذه مثل

 .ةالرئيسي األسود الذهب إنتاج منطقة

 

 إنتاج توقف المثال، سبيل فعلى. المكسيك خليج في النفط وحقول بمصافي بالغة اأضرار اإلعصار لحقوأ

 .فقط يومفي ال برميل 96 000 إلى ليصل ،بالمنطقة األمريكي النفط إنتاج من %5,5 حوالي

 وصلت إلىو فقط، أيام عشرة خالل %10 بنسبة البنزين أسعار ارتفعت المناخية، االضطرابات وبسبب

 النفط أسعار بين الفجوة توسيع على "هارفي" إعصار ساعد كما .الماضي أبريلشهر  منذ مستوياتها أعلى

بالرغم و. للبرميل دوالرات 5 يقارب بفارق ،األمريكية المتحدة الوالياتأسعار نفط و الشمال بحرل الخام

 .المتحدة الواليات في يالصخر نفطلا نشاط استئناف بفضل ى توازنهعل النفط سوقحافظ  ذلك،من 

 

 موقع تشغيل إعادة ذلك ويشمل. تدريجيا أنشطتهم المتحدة الواليات في فاعلون في مجال النفطالويستأنف 

واليات ال في مصفاة أكبر ثاني وهو ،في اليوم برميل 560 000 من أكثر يعالج الذي" موبيل إكسون"

 247 000) "فيليبس" مجموعة مثل آخرونمنتجون  كدؤوي. اإلنتاجية الطاقة حيث من المتحدة األمريكية

 .ا في الحقول المتضررةقريب عوديس اإلنتاج نأ "توتال"و( يومفي ال برميل
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 تطوير إلى الملحة الحاجةتلوح بو ،الطاقة في مجال العالمي األمنإشكالية  المدمرة األعاصير هذه تثير

 ومن الطاقة، الستهالك الحالية الطريقةفي  النظر إعادة الضروري من سيكون ناحية، فمن. البديلةات الطاق

 أساسيا بديال تظل التي المتجددة الطاقات سيما وال الطاقة، أشكال جميع استغالليجب تشجيع  أخرى، ناحية

 ألحفورية.اللطاقة 

 

 حماية إلى والحاجة األحفوري الوقود أسواق في االستقرار عدم بين الجمع يتطلب العالم، أنحاء جميع في

 المملكة دعت الصدد، هذا فيو .جديدة يةطاق استراتيجيات استعراض غازاتال انبعاثات من والحد البيئة

 غشت 25 في ،الطاقة ه منإنتاج تنويع إلى يسعى الذيو العالم، في للنفط مصدر أكبر السعودية، العربية

 إنيرجيس إدف" الفرنسية الشركة ذلك في بما المتجددة،ات الطاق قطاع في العاملة الشركات الماضي

 أكتوبر في المناقصة فتح سيتمو .طاواغمي 400 إنتاج بمعدل رياحلل مزرعة إلنشاء عرض لتقديم ،"نوفيلس

 الطاقة معظم تأتيف الراهن، الوقت في أما .العام هذا من برننو 27 في المختارة الشركات علن عنيوسالمقبل 

 .الطبيعي الغاز أو النفط أو أحفورية مصادر من السعودية العربية المملكة تستخدمها التي

 

 على اعتمادها من لحد، واالسعودية العربية المملكة في صالحإللواسع  خططمضمن  المشروع هذا ندرجوي

 منتصف في بدأ الذي الخام النفط أسعار بانخفاض بشدة البالدميزانية  تأثرت ذلك بعد أنو العائدات النفطية،

  .2014 عام

 منظمةالدول المنخرطة في  إنتاج انخفاض ،األسعارالتي ساعدت على تثبيت  األخرى العوامل بين من

 إنتاج مستوى مع مقارنة ،شهر غشت في يوميا برميل ألف 170 بمقدار "أوبك" للنفط المصدرة الدول

 أدت التيسياسية ال االضطراباتتأثرت ب الليبية االستخراج عمليات مع أنو .2017 شهر يوليوز فيقياسي 

 900 إلى ليبيا في اإلنتاج بالتالي نخفضوا ،أخرى مواقع وإغالق البالد في بترول حقل أكبر إغالق إلى

 بنسبة هإنتاج زيادة على عزمه أعلن قد السودان أن من الرغم علىو المتوسط، في يومفي ال برميل ألف

 بداية منذ الساري اإلنتاج تخفيض اتفاقوالتزاما ب انسجاما أكثر كانت األخرى األعضاء الدول، إال أن 50%

 .العام

 نشرته الستطالع وفقا ،غشتشهر  في ومفي الي برميل مليون 32,68 وبكاأل دول نتاجإ متوسط بلغوقد  

 أفضل نقاط خمسب أي ،%89 بنسبة والعراق السعودية العربية المملكةوامتثلت . مؤخرا "رويترز" وكالة

التي فاقت، في بعض  المئوية النسب من أقل هذه النسبة زالت المع ذلك  ولكن .زيوليو في عليه كانت مما

 النفط، إنتاج من الحد اتفاق في المشاركة البلدان مراقبة األسواق تواصلكما  .العام هذا %90األحيان، 

 .وروسيا( للنفط المصدرة البلدان منظمة) أوبك من طرف منظمةفي ذلك ة مدفوع

34,74 35,97 
39,60 

48,13 49,69 49,68 
42,46 

47,04 

55,70 55,59 52,83 51,73 50,31 47,92 
52,65 52,38 

غشت يوليوز يونيو ماي أبريل مارسفبراير يناير 
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 التزمت قد ،روسيا فيها بما خرىاأل المنتجة والدول وبكأ األعضاء في منظمة لالدو نأ لىإ االشارة وتجدر

في  برميل مليون 1,2 بحوالي نتاجاإل خفضب، و2016 سنة نهاية حددتها يالت نتاجاإل هدافأ تجاوز بعدم

 .2018سنة  مارس غاية شهر إلى 2017 ينايرالممتدة بين شهر فترة العلى  اليوم

 

 10,91 اإلنتاج بلغ حيث األصلي، الهدف من أكثرب النفط من روسيا إنتاج ضانخف االتفاق، هذا وبموجب

 التي للبيانات وفقا زيوليو فيبرميل  ليونم 10,95 مقابلخالل شهر غشت المنصرم،  يومالفي  برميل

، حيث وصل مستوى 2016 غشتشهر  منذ األدنى هو الرقمويعتبر هذا . الروسية الطاقة وزارة نشرتها

 ،2016 أكتوبرشهر  مستوى عن %3 بنسبة انخفاضا ويمثلم، يوفي ال برميل مليون 10,71 اإلنتاج إلى

 الدول من والعديد وبك،األ منظمة قبل من برننو في تقرر الذي اإلنتاج النخفاض كمرجع استخدم والذي

 .روسيا فيها بما األخرى، المنتجة

 مع مقارنة %1.4 بنسبة الروسي النفط إنتاج ارتفع ،غشت إلى يناير منالممتدة  الفترة خاللف ذلك، ومع

 .2016 عام من األولى الثمانية األشهر

 

 الكورية الجزيرة شبهالتي تعرفها  السياسية التوترات النفط من أسواق قلقكل هذه العوامل،  إلى ضافنوي

 ة.شماليمن طرف كوريا ال للقارات العابرة القذائف لتثبيت حربية لقنبلة الناجحة النووية التجربة إجراء بعد

 

 في توجد آسيا في الخام النفط تكرير قدرة من %65 حوالي فإن ،"ماكنزي وود" الدولية للمجموعة ووفقا

 أثر سلبا علىت أن يمكن الشمالية كوريا مع الحرب آثار فإن لذلك، ونتيجة. الجنوبية وكوريا واليابان الصين

 .النفط أسعارفي محتملة  زيادة مع آسيا شرق شمال دول في النفط وتكرير اإلنتاج قدرات

 

 شمال في الحرب تأثير فإن البلدان، هذه بها تحتفظ التي الخام النفط مخزوناتأما بالنظر إلى مستويات 

 .زمنال في محدودا يكونقد  العالمية النفط أسعار على آسيا شرق
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 :السكر .2

 

 

 

 

 

 المتوقع من ،إنتاج مادة السكر عرفا انخفاضا في متتاليينموسمين  بعد، و(ISO) الدولية السكر لمنظمة وفقا

ا قد قياسي ارقماإلنتاج   بذلك سجلوي ،السابق الموسم عن %7 بنسبةهذه السنة  العالمي نتاجاإل يزداد أن

 وقد. والصين وتايالند وروبي،األ واالتحاد الهند، من كل إنتاج ارتفاع نتيجة، طن مليون 179,3يصل إلى 

 العالم، في منتج أكبر ثاني الهند،الذي عرفته  الجفاف بعد الطبيعي وضعها إلى الموسمية مطارعودة األ أدت

 ."ماهاراشترا" مثل واليات في سيما وال السكر، إنتاج مستويات تحسين إلى

 موسم في طن مليون 25 إلى طن مليون 4,5 منالسكر العالمي من  إنتاجاأل يزداد يتوقع أن وبالتالي،

 أكتوبرابتداء من فاتح  السكر أسعارتثبيت والحصص  نظام نهاية معو األوروبي، االتحادأما . 2017/2018

 15,9 مقابل طن مليون 18,6 إلىهذه السنة  السكر إنتاج في االتحاد يرتفع أن المتوقع من المقبل، العام من

 .2016/2017 موسم في طن مليون

 قدف. ومشتقاته شمندرال لزراعة جديدة حقبة بداية شك بالروبي وفي االتحاد األ الحصصنهاية نظام تمثل 

 دفع مما الصادرات، وتحرير نفتاحاال نحو أكثر وتحولت تنافسية،روبية أكثر وسوق السكر األ أصبحت

 زيادة خالل من تنافسية أكثر جياتيستراتا واتباع ،تطوير أبحاثهاإلى  للسكر المصنعة الشركات جميعب

 .التكاليف لخفض بنجرال زراعةات مساح

 174,7 إلى صليل %1,8 بنسبة هذه السنة زدادسي أنه ISOمنظمة  قدرتف العالمي، لالستهالك بالنسبة أما

بما  فائض تحقيق يتوقع ،2016/2017 موسمال في طن مليون 3,9بلغ  عجز وبعد وبالتالي، طن، مليون

 التي األسعار على الضغط من مزيد إلى ذلك يؤدي وقد. 2017/2018 مليون طن في الموسم 4,6 يناهز

 .هذه السنة بداية منذ قيمتها من %31 فقدت

 العرض عجز منسنتين  بعد 2016 عام في حاد بشكل األسعاربالرغم من ارتفاع  أنه المحللين بعض ويذكر

 في تسبب مما ،من ناحية اإلنتاج 2018-2017 موسمالخالل  يتحسن الوضع أن يبدو ،مقارنة مع الطلب

 .موازاته البرازيل عملة تستطع لموهو ما  ،األسعار انخفاض
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 :السكر إنتاج حول جولة
 

 

 :العالم في للسكر امنتج بلدا 113حاليا هناك 

 ؛فقط السكر قصب ختص بزراعةت منها   69 

 ؛فقط السكر شمندر تزرع 37   

 معا. السكر شمندرو السكر قصب تزرع 7و   

 .سنويا السكر من طن مليون 180 من أكثر البلدان هذه وتنتج

 139,64 يصل إلى بمعدل إنتاج العالم، في السكر إنتاج من %77 على األوائل العشرة المنتجون ستحوذوي

 .طن مليون

 

 

407   407   
445   

467   484   

553   528   529   540   533   
477   

460   
435   404   402   387   

غشت يوليوز يونيو ماي أبريل مارسفبراير يناير 
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،و إنتاج (وأوكرانيا وروسيا األوروبي االتحاد) أوروبا في كبير بشكل السكري شمندرال إنتاج ركزميتو

 .قصب السكر في البرازيل والهند
 

 

 يالسكرالشمندر  إنتاج                                                                               السكر قصب إنتاج           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تترأسها المجموعات األربع التالية ،20هي في عدد ف العالم، في السكرإلنتاج  مجموعاتهم أل بالنسبة أما
 

األصلي البلد المجموعة  
 الشرقية أوروبا بلجيكا، النمسا، ألمانيا، سودتزوكر

 البرازيل كوزان

 بريطانيا بريتيش للسكر

 البرازيل التشيكية، الجمهورية ،(ريونيون الرئيسي، البر) فرنسا تيرييوس
 

 

 

 

 Brésil : 35,41 

 Inde : 25,75 

 U.E. à 28 : 18,75 

 Chine : 12,00 

 Thaïlande : 10,80 

 U.S.A. : 7,28 

 Mexique : 6,08 

 Pakistan : 5,20  

 Australie : 4,50 

 Russie : 4,44 
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II.         الوطني السياق:  

 البوتان غاز قطاع1.1  

 الميداني المستوى على 1.1.2    

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

 من العديد قالإط تم الصدد هذا وفيوإلى الحد من انبعاثات الغاز المضرة. ، الطاقة مصادر تنويع

 .الطموحة المخططات

: االنتقال مرحلة في الطاقة" عنوان تحت العالمي الطاقة مجلس نظمها التي" العالمية الطاقة قادة" قمة وفي

، المجال هذا في رائدة المغربية التجربةاعتبرت  سيتي، مكسيكو فيالتي انعقدت " التغيير خالل من القيادة

مع  مقارنة سيما وال الجديدة، المبتكرة الطاقةاستعمال  بشأن اتباعه يتعين انموذج كما اعتبر المغرب

 .األحفورية التقليدية لمصادرا

 المناسبة هذه في المغاربة المسؤولون أبرزو المغربي، الطاقي نموذجال مزايا على الضوءالمؤتمر  سلط وقد

 التطوير تحت "نور" ك الشمسية الطاقة مشاريع خالل من التخزين مجال في المغرب أحرزه الذي التقدم

 ومياه للكهرباء الوطني المكتب هاأنجز التي "أفورر" أو كمحطة تصفية المياه العادمة ماسن، قبل من

 .الرياح وطاقة الضوئية التنافسية القدرة وفي البطاريات، تقنيات في االكتشافات أحدث عن فضال الشرب،

 العالمي، الطاقة مجلس في المسؤولين كبار مع المغاربة للممثلين عمل اجتماع عقد تم السياق، هذا وفي

 تحول استراتيجيتها في في لنجاحاعلى  لمملكةا من أجل مساعدة التنفيذي لمجلسل التقني دعمسبل ال حول

 في ة المغربومواكب ،تخطيطالو النمذجة في المغاربة التنفيذيين المديرين تدريب وخاصة الطاقة، مجال

كذلك  يلعبوه أن المغاربة للخبراء يمكن الذي والدور في مجال النجاعة الطاقية، الجديدة استراتيجيته تنفيذ

 .األفريقية البلدان في الطاقة قطاعات إصالح إلى الرامية جهوده في المركز دعم في

 الطاقة أجل من الغاز مخطط:  

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

 ؛المستهلكين لجميع األسعار بأفضل المسال الطبيعي الغاز على الحصول ضمان 

 ؛الغاز مادة من اإلمدادات أمن ضمان 

 .القطاع لهذا المستدام التطور مع التكيف 

 غاز لصناعة الثالثين العالمي المنتدى أكتوبر القادم بداية مراكش ستستضيف مدينةوعالقة بالموضوع، 

 ويعتبر هذا الحدث ،(WLPGA) المسال البترول غاز لتطوير العالمية الرابطة من بمبادرة المسال البترول

 .العالمي البروبان( على الصعيد/البوتان) المسال البترول غاز لصناعة سنوي أهم حدث ،الدولي
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 إلى ويهدف السادس، محمد جاللة الملك رعاية تحت المسال البترول غاز العالمي لصناعة سينظم المنتدى

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

 جديدة. تجارية عالقات

 السنوات مدى فعلى. اختيارا اعتباطيا العالمي هذا المنتدى الستضافة وأفريقيا المغرب وال يعد اختيار

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

نفسها، فإن  الفترة وخالل القاري، المستوى أما على . أفريقيا في المسال الطبيعي للغاز سوق أكبر ثاني

 مناطق في لوحظت التي نسبال بكثير وهي النسبة التي تتجاوز ،%30نمو بلغت  معدل االستهالك شهد نسبة

 .أخرى

 تتجاوز العالمي المسال الطبيعي الغاز سوق في أفريقيا حصة فإن المنحى التصاعدي، هذا من الرغم وعلى

أفريقيا على والسكاني، وتتوفر  االقتصادي بالنمو بقوة المسال الطبيعي الغاز يرتبط مستقبل . %5 بالكاد

 .استثنائية نمو هذان الموردين، مما يضمن لها إمكانات

 غاز صناعة إمكانات من استكشاف والخاص فاعلين في القطاع العام كما سيمكن هذا المنتدى العالمي،

 جديد تأجيج" شعار تحت المستقبل في المشتركة التنمية أمام الطريق وسيمهد األفريقية، المسال البترول

 المعنية الجهات جميع لقاء ستنظم العديد من الورشات التي ستسهل المؤتمر، جلسات جانب وإلى".  لألسواق

 .القطاع هذا في االبتكارات من االطالع على أحدث والخاص العام ممتلي القطاعين وستمكن القطاع، في

 

 الشمسية الطاقة مخطط:  

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

 للمغرب الطاقية ستراتيجيةاال من جزء وهو حفوري،األ الوقود على المغرب اعتماد من الحد إلى ويهدف

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

 .منها % 14 لوحدها الشمسية الطاقة تمثل أن على للمغرب، اإلنتاجية

 ةوسبخ بوجدور الوادي، فم ر،طهم بني عين ورزازات،: المشروع هذا إلطالق مواقع خمسة تحديد تم وقد

 .تاه

 الشمسية الطاقة استخدام لتعزيز برنامجلتمويل  درهم مليون 2,3 قدرهماليا  ظرفا الحكومة خصصت وقد

 الزراعة،قطاع  في الشمسي الضخ بدعم الهام البرنامج هذا ويتعلق ،2021 عام بحلول يالزراعالمجال  في

بواسطة  هكتار 100 000 ب تقدر مزروعة إلى سقي مساحة هدفيو البوتان، غاز استخدام من الحد بهدف

 الشمسية بالمضخات أنفسهم تجهيز على والمتوسطين الصغار المزارعين وتشجيع جهة، من الطاقة الشمسية

 من جهة أخرى. استغاللهم ألغراض
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   للمغرب الريحي المخطط: 

 الكهرباء، من سنوي نتاجإى إل الطموح مع المتجددةات الطاق تطوير استراتيجية نفس من جزء أيضا هو 

 بواسطة الطاقة الشمسية الكهرباء إنتاج نتقللي للمغرب، الحالي نتاجاإل من %26 يمثل ،2020 عام بحلول

 يساوي مشروع وهو. رالدو مليون 750 حوالي توفير مع ،ميغاواط 2 000 إلى حاليا ميغاواط 280 من

 .النظيفة الطاقات مجال في رائدا المغرب من وسيجعل(، درهم مليار 9) الشمسي المخطط ضخامته في

 الرياح، طاقة لتوليد ميدلت محطةإنشاء  على تافياللت ةدرعإقليم  في اإلقليمية االستثمار هيئة وافقت وقد

 مليار 2,5 وتكلفتها ،ميغاواط 180 اإلنتاجية طاقتها تبلغالتي سو، 2019 عام أوائل في تشغيلها يتوقع التيو

 ،"ناريفا" الطاقة قطاع في المغربي العمالق قبل من وسيتم إنجازها ،(دوالر مليون 250 حوالي) درهم

 المصنع في المستخدمة التوربينات تزويد وسيتم". الخضراء الطاقة إنيل" اإليطالية المجموعة مع بالتعاون

 .األلمانية س"سيمن" شركة قبل من

 األلمانية" سيمنس" شركة قبل من المغرب لصالح الفنية ةخبروال التكنولوجيا نقل أيضا المشروع ويشمل

 .طنجة في الهوائية التوربينات منشآت من كبيرا جزءا ستصنع التي

 :التشريعيالمستوى  على 2-1-2

 لقطاع والتنظيمي التشريعي اإلطار في جوهري تغيير عن 2017 عام من األولى الستة األشهر تسفر لم

 .منظومة الدعم صالحإعازمة على  تزال ال المغربية الحكومة أن من الرغم على الغاز،

، 2017 مايو 18 صادر بتاريخال 1053-17 رقم لحكومة صادقت على القرارا أن إلى اإلشارة تجدرو

 واردات تحرير هبموجب تم، الذي 2016 أبريل 25 بتاريخ صادرال 16-1242المعدل والمتمم للقرار رقم 

 .البوتان غاز
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 :السكر قطاع 2.1 

 :الميداني المستوى على1.2.2

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

هذه  من الغذائي مناأل تحقيق وبالتالي ،من مادة السكر الذاتي االكتفاء وضمان الخارج على المغرب اعتماد

 ألف 12 بلغي متوسط مردود إلى والوصول السكر، من الوطنية السوق حاجيات نصف تلبيةب وذلك ،المادة

 ي حوال تبلغ مساحة زرع إلى األخضر المغرب مخطط يهدف كما .الواحد الهكتار في السكر من طن

 .السكري للشمندر مخصصة هكتار  5 046

في مجال  2017-2016 الفترة في األفريقي المستوى على الخامسة المرتبة الوطني السكر قطاع احتل وقد

 وإلى المتوسط األبيض البحر حوض في بلدان عدة إلى السكر المغرب ويصدر وتكريره، السكر إنتاج

 .آسيا إلى وأيضا أفريقيا

 من %50 تغطية من البالد السكر قطاع مكن األخيرين، وسمينالم خالل طن ألف 607 بلغ إنتاج وبفضل

 لهدفتقترب من اجد هامة  نتائج وهي للهكتار، السكر من طن 12 إنتاج بمتوسط الوطنية، السكر احتياجات

 المغربي واالتحادالمغربية  الحكومة بين 2008سنة  توقيعه تم الذي البرنامج عقدالمخطط له في  الرئيسي

 وتحقيق 2020 عام بحلول السكر قطاع تطوير إلى يهدف الذي"، وفيماسكر" للسكر المهنيين بين المشترك

 السكر من طن 14 إنتاج ومتوسط %56 بنسبة المحلي اإلنتاج من المحلي االستهالك احتياجات وتغطية

 .الواحد للهكتار

 سواء الشراكة هذه إطار فينهجها  تم التي والتطوير البحث سياسة بفضل اإلنجازات هذه تحقيق أمكن وقد

 التي المحاور من عدد فيتبلورت  والتي الصناعي، المصب مستوى على أو الزراعي المنبع مستوى على

 :إلى تهدف

 

 الناحية من جذابا دائما يكون بحيث الوقت مرور مع وتنافسيته للقطاع العام األداء تحسين 

 ؛والمصب المنبع للعرض االقتصادية

 اإلنتاج أداة مستوى على أو الزراعي المنبع مستوى على سواء المحتملة للمشاكل حلول توفير 

 الصناعي؛

 المغربية؛ األراضي واقع مع تتكيف جديدة تكنولوجيات إدخال 

 .المناخ تغير مخاطر آثار من الحد في المساهمة 

 

 :المنبع في الزراعية والتنمية البحوث
 

 الوطنية السكر صناعة في والتطوير البحث حيث من الرئيسية اإلنجازات فإن الزراعي، بالمنبع يتعلق فيما

بلورت  السكر إنتاج في للمشاركين وطنية لجنة نشاءإل نتيجة هي ،الماضية السنواتالثماني  مدى على

 هذه وتنفيذ رصدب للسكر اإلقليمية الفنية اللجان ، وكلفتاإلقليمي المستوى على وطنية استراتيجية

 .االستراتيجية
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 :حول مختلفة بحوث إجراء االستراتيجية هذه إطار في الوطنية اللجنةوقد ارتأت 
 

 ففي: األداء ريلتطو جدا مهم أمر وهو األصناف، اختيار تطوير 

 يستخدم المغربي السكر قطاع كان على سبيل المثال، 2006 سنة

 ،%94 إلى المعدل هذا وارتفع األحادية الجرثومية البذور من 4%

 .المروية المناطقبعض في %100 قد تصل إلى نسبة مع

 

 

 السكر وصناعة األرض ظروف مع تتكيف مواد وتطوير إدخال السياق هذا في تم: نةنالمك إدخال 

  البذر، في %100 إلى %55 من ةنالمكن هذه نسبة ارتفعت ،2016-2008 الفترة وخالل. المغربي 

 على%54 إلى%32 ومن التجهيز، في %55 إلى %32 ومن الحصاد، في%31 إلى %4 ومن

 .ةتنقيال مستوى

 

 

 

 .للقطاع التنافسية القدرة تحسين 

 .للمياه الموفرة الري تقنيات إدخال 

 .والنباتات للمحاصيل وحماية التخصيب خطة 
 

 :التشريعي المستوى على2.2.2  

 .2012 عام منذ التشريعي اإلطار في تغييرات أي السكر قطاع يشهد لم
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   III. الدعم أرقام 

 :البوتان غاز قطاع 1.3  

 

. 54%، بلغ ما يناهز 2017و 2016عرفت تكاليف الدعم لمادة الغاز بوتان ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 

ويرجع هذا االرتفاع باألساس إلى ارتفاع سعره في األسواق العالمية، وكذا إلى تغيير بنية أسعار مادة الغاز 

 .%3. وقد صاحب ارتفاع األسعار ارتفاع الكميات المستهلكة بما يناهز بنسبة أقل بوتان

 

 (2016-2017طور 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 115,04 192 306,48 197 2,70 023,30 362 625 852,48 849 582 6,80-

17,22 621 220 339,36 939,35 979 529  8,11 200 021,42 461,35 184  غشت 

 المجموع 926,97 547 1 541,07 591 1 2,78 264,28 219 196 4 766,93 490 452 6 53,77

 

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

 التالي الذي يسطر االستهالك الثالث سنوات األخيرة:المبيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

تطور الكميات الموزعة

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

 دعم الغاز بوتان للثالث سنوات األخيرة:

 

 السكر قطاع 3.1

إلى غاية شهر يوليوز ارتفاعا طفيفا مقارنة مع نفس عرفت تحمالت صندوق المقاصة المتعلقة بمادة السكر 

 .، ويخص هذا االرتفاع األحجام وكذا الغالف المالي%2الفترة من السنة الماضية، وهو ارتفاع يقدر ب 

 

 (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-

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

3,13 
 غشت 498,44 112 025,36 116 444,63 313 320 529,61 355 330

 المجموع 642,84 809 088,01 832 783,26 271 305 2 087,64 599 362 2 2,77

 

 المقدرةالتكلفة  3.2

ارتفاعا  ،نبالنسبة للغاز بوتا 2017لسنة  والمحققة( المقدرة)تكاليف الدعم  ستسجلذلك،  مع موازاةو 

تقلب األسعار في من جهة إلى  االرتفاعذا يعزى ه، و2016الفترة من سنة % مقارنة مع نفس 41بنسبة 

 .بوتان بنية أسعار الغاز في إلى تغيير، ومن جهة أخرى ارتفاع كميات االستهالكو السوق الدولية

سنة مع  مقارنة %3بنسبة  أما فيما يخص مادة السكر، من المحتمل أن تشهد تكاليف الدعم ارتفاعا ضئيال

2016. 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

تطور تكاليف الدعم

 (DH) : 2017  (DH) : 2016  (DH) : 2015
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 :التاليك 2017تتوزع تكاليف المقاصة اإلجمالية لسنة سو

مبالغ الدعم بمليون 

 درهم

2016  

 (محققةتكاليف )
 نسبة التغيير ب% 2017

 السكر الغاز بوتان السكر الغاز بوتان السكر الغاز بوتان 

 تكلفة الدعم المقدرة

 (2017/دجنبر -شتنبر)
3.200 1.144 

 تكلفة الدعم المحققة

  (2017/غشت -)يناير
6.452 2.362 

 3+ 41+ 3.506 9.652 3.386 6.821 المجموع الجزئي

المجموع اإلجمالي 

 لتكاليف الدعم
10.207 13.158 +29 

  

 مع سنة% مقارنة 29لهذه السنة ارتفاعا بنسبة  اإلجمالية ستعرف تحمالت صندوق المقاصة، وأخيرا

2016. 
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 . IV أداءات صندوق المقاصة 

 

 

 

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

 البوتان والسكر وكذا تمويل التدابير المصاحبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالدرجة األولى. 

 

بما  ،مليار درهم 11,25، بلغت اعتمادات الدعم المصروفة لصندوق المقاصة 2017 شتنبر 30إلى غاية 

 ما يناهزوهو صندوق المقاصة،مصروفة من الحسابات البنكية لاعتمادات خاصة  مليار درهم 1,2 فيها

 % من الميزانية العامة للدعم، والتي تتوزع على النحو التالي: 77

  

 درهم، مليار 3,55:اعتمادات السكر 

 . رهمدمليار  7,7: غاز البوتان اعتمادات 

 مليار 1,289 المؤداة للشركات المستفيدة من الدعم ، وصلت المبالغ الغير2017 شتنبر 30إلى غاية 

 رهم، موزعة كالتالي:  د

 درهم،  مليون 371: السكر 

 . درهم مليون 918: البوتان غاز 

 .السكر مادة استهالك وكذا مبالغ استهالك مادة الغاز بوتانمن  اواحد اشهربقليل فوق وتمثل هذه المبالغ ما ي


