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 تقرير حول أنشطة صندوق المقاصة
 

 

 ،ها مصالح صندوق المقاصةنهجالتواصل التي تسياسة في إطار 

يقوم هذا األخير بنشر معطيات إحصائية بصفة شهرية لمستوى 

من المالية العامة والميزان قل كاهل كل ثتحمالت الدعم والتي ت

 .التجاري للبالد

من  كان ،الدعم ستوياتومن أجل الفهم الجيد لم ،الصدد في هذا

وكذلك  ،الضروري اإللمام بكل من السياق الوطني والدولي

 ،المستفيد من الدعم النصوص القانونية المؤطرة لهذا القطاع

والتي تعرف تطورا مصاحبا لكل تحديث في السياسة الحكومية 

 .إصالح نظام المقاصةإلى الرامية 
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 :المحاور التالية هذا التقرير ناوليت

 

 

  

 

 
 

  

 ؛والسكر البترولية للمنتجات الدولي السياق تحليل 

 ؛القانوني اإلطار وتحليل الوطني، السياق عن موجز 

 ؛2017سنة  نهاية غاية إلى الدعم توقعات مع التعويضات أرقام 

 المقاصة صندوق أداءات يةوضع. 
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I. يالعالم السياق: 

 :البترول .1

 

 

 عالمية أوضاع ظل في استثنائية إجراءات تتطلبو عالية، بمخاطرالنفط  سوق إلى التوازن إعادةتتسم 

 اإلجراء نجاح بعد، م اإلجراءات التي يتعين اتخاذهاحج مدى تُظهر األولية النتائج أن بيد مضطربة،

أظهر آثاره  الذيالذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك( و، اإلنتاج تخفيض في األول االستثنائي

 خزونات النفط.من حيث انخفاض م

 ي المملكة العربيةأمنظمة أوبك للنفط قائد وارتفعت أسعار النفط مرة أخرى بسبب الجهود التي بذلها 

لقرار حثت المنتجين اآلخرين على محاولة تحقيق أعلى مستويات االمتثال حيث  ،السعودية لخفض األسعار

 تخفيض حصص اإلنتاج.لالمنظمة 
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 في مستهلك أكبر وأميركا العالم، في منتج أكبر وروسيا العالم، في للنفط مصدر أكبر السعودية أن وطالما

 بشدة، االستقرار إلى وتحتاج المخاطر عالية سوق في المؤثر «النفط ثالوث» تعاون فإن متفقون، العالم

 .برضطالم العالمي االقتصاد استقرار في األولى اللبنة يكون ربما

دعا األمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( منتجي النفط في أمريكا الشمالية إلى المساهمة وقد 

في الوقت المناسب القتناع الجميع بأن استقرار السوق هو يأتي ، وهو نداء مهم والنفط في استقرار سوق

 .السوق في مصلحة الجميع تطوير الصناعة والتوازن فيأن مسؤولية مشتركة بين جميع المنتجين، و

 إلىالكردي، ستفتاء االبعد خصوصا دعوة العراق، ، كما أثرت العوامل الجيوسياسية األخرى على الوضع

 أكثر غياب إلى ،ى ذلكعل تركيا وافقت إذاسيؤدي مما  ،تركياعبر  تمر التي الكردية النفط إمدادات إغالق

، جزءا آخر أنقرةمنه تستهلك وإلى السوق األوروبية  منهفي اليوم، يوجه جزء كبير برميل  ألف 500 من

المنطقة والدول  االستقرار وإمكانية تصعيد الصراع فيبسبب عدم  النفط سوق في يؤثرالشيء الذي قد 

 .وتركياالمجاورة للعراق 

 خالل شهرلى موسكو إزيارة الرسمية للملك السعودي هو الف النفطية، السوق في مؤثر حدث أهم أماو

تعرف ن العالقات بين البلدين حيث أروسيا، للرئيس دولة سعودي  من نوعها ولىاأل التي تعدو ،كتوبرأ

العربية بالمملكة  تعترفاأول دولة هو  السوفياتيتحاد اال أنعلى الرغم من  ،منذ فترة طويلة اباضطرا

المملكة العربية  بين "كوينسي يةاتفاق"إبرام عند الدولتان  ت مواقفاختلفوقد  .هاإعالن استقاللإبان السعودية 

 .هاتين األخيرتين عززت الروابط بينالتي السعودية والواليات المتحدة، 

مواصلة الجهود لخفض إنتاج النفط حتى نهاية  موافقته على الرئيس الروسي أبدىاالجتماع،  هذا خاللو

روسيا والمملكة  . وتعتبرالمدى الطويلمن أجل تحقيق االستقرار في سوق النفط العالمية على  2018سنة 

 .من اإلنتاج العالمي %25النفط  هما منمصدرين للنفط في العالم، حيث يشكل إنتاج االعربية السعودية أكبر

 اضطراباكثر ن الوضع الحالي لسوق النفط هو األأوبك( ام لمنظمة الدول المصدرة للنفط )أمين العاأل شددو

الهدف المنشود لى إللوصول استثنائية جراءات إنه ال يستبعد ان يتخذ المنتجون ألى إمشيرا  ،سابقالن م

 .لمرحلة المقبلةخالل ا

لديها خيارات كثيرة خالل المرحلة  ،جميع البلدان المشاركة في "إعالن التعاون" لخفض اإلنتاجن أ أضافو

السوق الستعادة التوازن في  المقبلة، بما في ذلك توسيع العضوية أو توسيع نطاق التخفيضات لمساعدة

 .األجلين المتوسط والطويل

سلبية مهمة فيما يتعلق ا آثارلها في تاريخ سوق النفط الخام، و فترةاالقتصادية الحالية هي أصعب  فترةهذه ال

 .تنشيط عجلة االستثمارلى إ حتما حالية سوف تؤديال المنتجين باالستثمارات النفطية، ولكن جهود

، وبالتالي فهو مرتبط به )النفط الخام( برنتالعلى الرغم من أن غاز البترول المسال هو منتج مشتق من و

 .ا خاصامنطق تبعت أسعاره نأإال من حيث اإلنتاج والتسعير، 

أكبر منتج للغاز النفطي المسال في العالم، وهي مصدر صاف لبلدان األمريكية الواليات المتحدة  تبرتعو

  .والمحيط الهادئ )اليابان والصين والهند( منطقة آسيا

كر أيضا في أن فت، وبالتالي مليون طن 2، زيادة طاقتها اإلنتاجية بنحو 2019 خالل سنةتخطط روسيا 

 .إلى كازاخستان تصبح مصدرا صافيا خاصة
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الصيني ، مدفوعا أساسا بالطلب %9ويبلغ معدل النمو السنوي العالمي للطلب على غاز البترول المسال 

 مندونيسيا لديهأتجدر اإلشارة إلى أن أكبر ثالثة مستهلكين في العالم: الهند والصين وفومع ذلك،  .والهندي

إمكانات  تواجد فريقية(، مما يعنياستهالك منخفض جدا للفرد الواحد )وينطبق الشيء نفسه على القارة اإل

وال تزال الهند هي السوق الذي يعرفه العالم.  السكانيغاز البترول المسال في ضوء النمو على هائلة للطلب 

 .التي تحدد األسعار العالمية لغاز النفط المسال

 100، وسوف يزيد على 2025والواقع أن الطلب على غاز النفط المسال سيستمر في الزيادة بحلول عام 

سيستطيع البترول المسال  عما إذا كان إنتاج غاز هو ، ومن ثم فإن السؤال األساسي2020بحلول عام طن 

 في المستقبل؟ الطلب واكبةم

التي انعقدت في شهر أكتوبر في الثالثين  WLPGAمعوا في قمة تجاويبدو أن الخبراء والمحللين الذين 

على المدى المتوسط  يتوقعون زيادة في أسعار غاز البترول المسالفهم  ذلك، وبالتالي يعتقدونمراكش ال 

 .تكاليف الشحن ، بما في ذلكوالطويل
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I. . السكر: 

 

 

 

 

 

 

نظام حصص زراعية في االتحاد األوروبي، آخر نظام حصص السكر،  نهاية االتحاد األوروبي شهديبينما 

البلدان  فيالمتوقع  نتاجبارتفاع اإل ة، مدفوعتعرف انخفاضاال تزال أسعار السكر في السوق العالمية 

أن يرتفع اإلنتاج األوروبي إلى أكثر  رتقبومن الم. المنتجة )البرازيل والهند وتايالند والصين ...(الرئيسية 

 .مليون طن، وفقا للمفوضية األوروبية 20من 

 خالل الموسم الفالحي %2( ارتفاع االستهالك العالمي بنحو ISOتوقع منظمة السكر الدولية )تإذا 

(، 2016/2017 خالل الموسم الفالحيمليون طن  171,6مقابل  -طن  -مليون طن  174,7) 2017/2018

 حافظت الصناديق غيروقد  .ارتفاع إنتاج السكرفي االستهالك عن طريق سيتم استيعاب هذه الزيادة و

من خالل الرهان على انخفاض األسعار، وفقا لبيان صادر عن شركة  التجارية على موقف سلبي منذ ماي

 .الفرنسية "رأغريم"

مثل نهاية حصص السكر "نقطة تحول حاسمة لقطاع السكر األوروبي"، فضال عن وضع سياسة زراعية تو

وعالوة  .األسعار الدوليةو المحلية األسعار بين تؤدي إلى ارتباط أكبرسمشتركة أكثر توجها نحو السوق، و 

 .طنمليون  1,35حد تماما مع رفع  محررةعلى ذلك، فإن الصادرات األوروبية ستكون اآلن 

ورو للطن، بينما كانت مستقرة لعدة أشهر في أ 311حوالي باألسعار الدولية  قدرت ،خالل شهر شتنبر

(. ، وآخر األرقام المتاحة2017 زيوليو شهر ورو فيأ 501ورو للطن )أ 500نحو في االتحاد األوروبي، 

ورو( أ 300دوالر ) 353,3 إلى شتنبروقبل نهاية الحصص بفترة قليلة، وصل طن السكر األبيض في نهاية 

 .في سوق لندن، وهو أدنى مستوى له منذ عامين

407   407   445   

467   484   

553   528   529   
570

540   533   

477   

460   435   
404   402   387   369

شتنبرغشت يوليوز يونيو ماي أبريل مارسفبراير يناير 

2017-2016تطور متوسط سعر السكر الخام 
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من  إلغائه وسيمكن، ، إلى ضمان إنتاج السكر1968سنة ي دخل حيز التنفيذ ذالحصص، النظام هدف يو

سيختفي كما ، األوروبية قادرة على إنتاج أكبر قدر من السكرشركات السكر تحرير األسواق. وستكون 

 .السكري شمندرالسعر المرجعي األوروبي للسكر، وكذلك األسعار الدنيا المضمونة لمزارعي ال

بل نهاية تدابير الدعم األوروبية لقطاع السكر، حسب المفوضية األوروبية  ،الحصصنظام ال يعني انتهاء و

االتحاد األوروبي )باستثناء اتفاقات  داخلفرض رسوم استيراد مرتفعة  قبيل منأخرى  تدابير ستواكبه

إمكانية منح مساعدات خاصة للتخزين وتطبيق تدابير لألزمات أو دعم دخل  التجارة التفضيلية(،

 ."المزارعين، في شكل مدفوعات مباشرة، ربما مرتبطة "بالدعم االختياري المقترن

وباإلضافة إلى ذلك، سيتم الحفاظ على إمكانية التفاوض الجماعي على شروط تقاسم القيمة في العقود 

يسمح هذا النظام سو .السكري ومعالجات السكر بعد انتهاء الحصص شمندرالالمبرمة بين مزارعي 

 .كان متوقعا في األصل للمنتجين، عند االقتضاء، باالستفادة من المكافأة الالحقة إذا كانت األسعار أعلى مما

أكبر منتج في العالم، مع  منه في العالم، مما يجعل الشمندرمن سكر  %50ينتج االتحاد األوروبي حوالي 

 .هولندا، وبلجيكافي كل من فرنسا، ألمانيا، وبولندا، موزعة  يالسكر لشمندرل منتجألف  145حوالي 

والباقي يأتي من قصب السكر، ، من إنتاج السكر في العالم %20 سوى الشمندرإنتاج السكر من ال يمثل  و

من قبل المفوضية  وقد تم تقدير إنتاج السكر األوروبي  .الذي يعتبر االتحاد األوروبي المستورد الرئيسي لهو

 .مليون طن 16,66حدود في  2016/2017خالل الموسم الفالحي  األوروبية

واثقة في  شركات السكر األوروبيةل ظتلسكر البرازيلي، يتسم بها االتي القدرة التنافسية الشديدة  ورغم

يذكر على المنتجات التي يصدرها  ابرازيل تأثيرللليس و ،السوق منقدرتها على الحصول على حصة 

مصافي الشرق األوسط الذين للسكر األوروبي هم  نيون الحقيقوالمنافس، ويبقى االتحاد األوروبي

 من أجل  من البرازيل البنييستوردون السكر 

، ثالث أكبر منتج للسكر في "تيريوس" المجموعة التعاونية ، رئيس"الكسيس دوفال"صرح و  .تكريرلا

ات من التحديات الرئيسية التي تواجه منتجي السكر في المستقبل: إدارة القدرة التنافسية وتقلب أن ،العالم

، يالسكر وضع أفضل بفضل تمديد الموسم الفالحيفالشركات في األولى، سوق السكر. بالنسبة للنقطة 

 .الصناعية اةدبتحقيق مردودية األسمح يي سوف ذوال

باعتماد لكن ، وتحديهذا الل "كريستال ونيون"و "تيريوس"هما وأكبر مجموعتين فرنسيتين  استعدتوقد 

 التوسع تارتخفقد ا، طويلةمنذ فترة  في البرازيلمتواجدة  "تيريوس". وبما أن استراتيجيات مختلفة تماما

أن يكون هدفه أقرب  "اتحاد كريستال"يفضل على خالف ذلك و. وإنشاء مشاريع مشتركة في آسيا عالميا

في  نشطانومع ذلك، فإن المجموعتين التعاونيتين ست. إلى نسج شبكته في حوض البحر األبيض المتوسط

 .واعدة قارة لكونهاأفريقيا، 

 مرات أو ثالثةبمرتين ضاعف أن يفيطمح األلماني،  "سودزكر"، ولاأل األوروبيمنتج للأما بالنسبة 

 .نطقة البحر األبيض المتوسط وأفريقيا وآسيام ، وخاصة فيصادراته إلى العالم

ماليين طن من السكر، ستقترح نفس الكمية  4و  3ومن ثم، فإن أوروبا التي استوردت حتى اآلن ما بين 

 .عالمي فائض خرى، وتحقيقالبلدان األمن الفائض إلغراق 
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II. الوطني سياقال:  

 البوتان غاز قطاع1.1  

 الميداني المستوى على 1.1.2 

 

اإلسهام  الطاقة المتجددة "النظيفة" ألكثر من عقد من الزمن، بهدفنهج سياسة التزاما راسخا ب التزم المغرب

 مصادرالوقود األحفوري، وتنويع  االعتماد على في الحفاظ على النظم اإليكولوجية الطبيعية، والحد من

 .ويستفيد المغرب استفادة كاملة من موقعه كبوابة إلى أفريقيا .الطاقة

القائمة مع المغرب  أعربت عدة بلدان عن رغبتها في إبرام شراكات جديدة أو تعزيز الشراكات وفي الواقع،

 .والبرتغال وروسيافي مجال الطاقة، بما في ذلك الصين واليابان وكندا 

للمشاركة في تطوير العديد  اعن استعدادهللمغرب أعربت روسيا خالل زيارة وزير الطاقة الروسي كما 

الشركات الروسية لمرافقة المغرب في تحديث مشاريع  تطمح، كما ة داخل المملكةيمشاريع الطاقالمن 

 2400ء وحدات توليد الكهرباء بسعة إعادة التدوير، وخط األنابيب، وبنا الطاقة، بما في ذلك محطة

 .في هذا المجال ستفيد من الخبرة الروسيةلجعل المغرب يميغاوات، 

يتعلق بتوريد  التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، فإن االتفاق الموقع بين المغرب وروسيا ومن أجل تعزيز

والهيدروكربونات، وبناء وتشغيل مرافق توليد الطاقة،  الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء البنى التحتية للغاز

  .وموارد الطاقة المتجددة

سوناطراك(، التي هي  شركةأساسا من الجزائر ) ستوردأن المملكة تعلما بتنويع البلدان الموردة،  وبهدف

 "غازبرومالشركة الضخمة "مع  حاليا أوروبا والمغرب، تجري المفاوضات جزء من خط أنابيب الغاز في

 .ووزارة الطاقة لتزويد السوق بالغاز

كما عقدت مناقشات حول إنشاء مرفق استراتيجي لتخزين الغاز تحت األرض لتوريد األسواق المغربية 

وستعزز هذه الشراكة مع أكبر مزود للغاز الطبيعي في أوروبا المملكة من رؤيتها في أن تصبح  .واألفريقية

 .يمكن تجاهلهال أساسيا مركزا إقليميا 

 .طموحة خطط عدة أطلقت الغاية، ذه ولتحقيق

 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 
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 البترول غاز صناعةل الثالثين العالمي المنتدىفعاليات  ،الماضي أكتوبر شهر مراكش، مدينة استضافت

 في األول السنوي الحدث هوو ،بالنسبة لهذا القطاع نوعه من هماأل العالمي الحدث هذا ويعتبر. المسال

 .العالم في( البروبان/  البوتان) المسال البترول غاز صناعة

 البترول غاز لتطوير العالمية الرابطة وهي المسال، النفطي للغاز العالمية الرابطة نظمته الذي الحدث هذا

 عن فضال الخاص، والقطاع يةاتالمؤسس الجهات مشاركة عرف العالم، في( البروبان/  البوتان) المسال

، النظافةمحاور  العام هذا شكلتوقد . المسال البترول غاز صناعة سلسلةفي  فاعلينال أصحاب جميع

 .النقاش طانق أهم أفريقيا في العالمي المسال البترول غاز سوق تطوير فرصو والبيئة، السالمة

 وإقامة الطويل، المدى على نموه وإمكانات القطاع، هذا في التطورات آخر مناقشة المنتدى من الغرض كان

 العام القطاعين في الفاعلة للجهات المعرض سمح المؤتمر، دورات مع موازاةوبال .جديدة تجارية عالقات

 في مشتركة تنمية لتحقيق السبيل وتهيئة أفريقيا، في المسال الغاز صناعة إمكانات باستكشاف والخاص

 .القطاع هذا في االبتكارات أحدث واكتشاف ،"جديدة أسواق تغذية" موضوع حول المستقبل

 المغرب اختيار نأ ، إذالوطني الطاقة مزيج في هاما مكانا يحتل المسال البترول غاز أن إلى اإلشارة وتجدر

 .لم يكن اعتباطيا المنتدى هذا الستضافة وأفريقيا

 بنسبة متوسطا نموا المغرب في المسال الغاز استهالك شهد الماضية، الخمس السنوات مدى وعلى وبالفعل،

 .أفريقيا في المسال للغاز سوق أكبر ثاني المغرب جعل مما الحجم، حيث من٪ 20

 البترول غاز استهالك في ٪30 بنسبة نموا نفسها، الفترة خالل أفريقيا، حققت القاري، الصعيد وعلى

 .العالم من أخرى مناطق في لوحظت التي الدينامية بكثير يتجاوز ما وهو المسال،

 الشمسية الطاقة مخطط:  

 صاحب رئاسة تحت 2009 عام في الشمسية الطاقة مخطط انطلق

 على المغرب اعتماد من الحد إلى ويهدف السادس، محمد الملك لةالالج

 التي للمغرب الطاقية ستراتيجيةالا من جزء وهو حفوري،األ الوقود

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

 .منها ٪14 لوحدها الشمسية الطاقة تمثل أن مع للمغرب،

 بوجدور الوادي، فوم ر،طام بني عين ورزازات،: المشروع هذا إلطالق مواقع خمسة تحديد تم وقد

 .تاه وسبخات

 الواليات في" الدولية الشمسية الطاقة" معرض في من نوعها المشاركة الثانية المغربية المشاركة تعتبر

 الشمالية، أمريكا في معرض أكبروهو  ،فيغاس الس في سبتمبر 13 إلى 10 من الفترة فيالذي انعقد  المتحدة

 .الشمسية لطاقةالذي يعنى بتدارس مستجدات ا

 عرض تقديم هو ذلك من والهدف المتحدة، الواليات في بعضها تأسيس تم شركات، عشرمثل المغرب و

 هو بل دوليا، منتجاتهمل منافذ يجادإل ،األمريكية الشركات مع الشراكات وتعزيز الوطنيين للمشغلين دولي

. األخرى الصناعات مع والترابط الشمسية الطاقة استخدام في االبتكارات أحدث الستيعاب فرصة أيضا

 .العالم أنحاء جميع من المهنيين 18.000 زيارة فإن المعرض كان يتوقع ،عارضة شركة 150وبحضور 
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 في المغربية التجربة عن اقصير افيلم أفريقيا وشمال العربي العالم في األخضر السالم جمعية أصدرت

 تحسين على الصناعة ههذ لمثل( المباشرة وغير المباشرة) اإليجابية واآلثار الشمسية، الطاقة استغالل مجال

 .الفقر ومكافحة المحليين للسكان المعيشية الظروف

 للمغرب الريحي المخطط:  

 مع المتجددة الطاقة تطوير استراتيجية نفس من جزء أيضا هو 

 %26 يمثل ،2020 عام بحلول الكهرباء، من سنوي نتاجإل الطموح

 حوالي توفير مع يغاواط،م 2000 إلى حاليا ميغاواط 280 من نتاجاإل ليمر للمغرب، الحالي نتاجإلا من

 من وسيجعل (،درهم مليار 9) الشمسي المخطط ضخامته في يساوي مشروع وهو. رالدو مليون 750

 .النظيفة الطاقات مجال في رائدا بلدا المغرب

 وزير أكتوبر شهر نهايبتدش قام والتي ،التشغيل مرحلة المغرب سيمنزل الرياح توربينات محطة دخلت

 االستثمار اتفاقيةعلى  توقيعال تم كما. الجنسيات المتعددة الشركة إدارة وأعضاء المغربي، والتجارة الصناعة

 األولى شفراته تصنيع بالفعل المصنع بدأ وقد ورو،أ مليون 100 مالي يصل إلى فغالب 2016 مارس في

 الشرق منطقة في شفراتال في الوحيد االستثمار ويعتبر األولية، التوقعات مع تمشيا الماضي أبريل في

 .أفريقيا وشمال األوسط

 من تطويره تم الذي الرياح مزرعة مشروع احتياجات الخصوص، وجه على المحطة، إنتاج يلبي وسوف

 في البناء أعمال بدأت وقد ميغاواط، 200 بقدرة ،بوجدور من كيلومترا 50 بعد على أفتسات في ناريفا قبل

 .2016شهر دجنبر

شفرات  لتصنيع وحدة تكوين تم ،ولهذا الغرض. لتصديرا نحو المصنع إنتاج من %85 سيوجه البداية، في

 المدى على بكثير أطول شفرات إنتاج إلى المصنع ويهدف. المركبة الرياح توربينات من متر 63 بطول

 .العمالءقائمة  على المغرب ووضع الرياح طاقة سوق تطور مواكبة أجل من الطويل

 :التشريعيالمستوى  على 2-1-2

 الرغم على الغاز، لقطاع والتنظيمي التشريعي اإلطار في جوهري تغيير عن 2017 عام من العشرة أشهر األشهر تسفر لم

 .ح هذا القطاعإصالزالت عازمة على  ال المغربية الحكومة أن من

-1053 رقم األمر بموجب وتعديله تكميله تم قد 2016 أبريل 25 المؤرخ 16-1242 رقم قرارال أن إلى اإلشارة روتجد

 .البوتان غاز واردات تحرير بشأن 2017 مايو 18 المؤرخ 17
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 :السكر قطاع 2.1 

 :الميداني المستوى على1.2.2

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

 .السكر مادة من الغذائي مناأل تحقيق وبالتالي ،من هاته المادة الذاتي االكتفاء وضمان الخارج على المغرب

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

 12 بلغ متوسط مردود إلى والوصول السكر، من الوطنية السوق حاجيات من 50٪ تلبية من ،األخيرتين

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

 .السكري للشمندر مخصصة هكتار 5.046 حوالي

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

 وأيضا أفريقيا وإلى المتوسط األبيض البحر حوض في بلدان عدة إلى السكر يصدر وهو وتكريره، السكر

 .آسيا إلى

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

 لهدفتقترب من ا ملموسة نتائجحقق و للهكتار، السكر من طن 12 إنتاج بمتوسط الوطنية، السكر احتياجات

 المهنيين بين المشترك المغربي واالتحاد الحكومة بين 2008 سنة توقيعه تم الذي البرنامج عقد من الرئيسي

 احتياجات وتغطية وتحقيق 2020 عام بحلول السكر قطاع تطوير إلى رومي الذي ،(فيماسوكر) للسكر

 .الواحد للهكتار السكر من طنا 14 إنتاج ومتوسط %56 بنسبة المحلي اإلنتاج من المحلي االستهالك

 :يلي ما بفضل اإلنجازات هذه تحقيق أمكن وقد

 

 خالل من النقل هذا ويتم. للمزارعين والتطوير البحث مجال في واإلنجازات والنتائج المعرفة نقل .أ

 :وهي تقنيات عدة

 

 للمزارعين؛ مخصصة ريباتد يمظتن 

 إرشادية؛ منصة إنشاء 

 المزارعين؛ مع اتصال تقنيات إنشاء 

 على للحصول للمزارعين تعطى والفرنسية العربية باللغتين إخبارية نشرات إصدار 

 .المفيدة األغراض ولجميع المعلومات

 

 :السكر مجال في والتطوير للبحث مخصص وطني تقني مركز إنشاء. ب

 

 إنشاء تم ،فيماسوكرو البحري يدوالص الزراعة وزارة بين الموقعة الشراكة اتفاقية تنفيذ إطار في 

 للبحث فقط مكرسة هكتار 40 مساحة على الغرب محيط في 2013 عام في وطني فني مركز

 وتعزيز الزراعي األداء تحسين أجل من السكر، وقصب شمندروال السكر لمحاصيل والتطوير

 .السكر محاصيل

 من جزء إنتاج مهمة له والتوجيه، والري الري وشبكة الري بمعدات المجهز المركز، هذا 

 .البحث برامج تنفيذ وكذلك السكر قصب قصاصات
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 محاصيل لتطوير إقليمية مراكز إنشاء خالل من محيط كل نطاق على البحثية اإلجراءات من العديد تنفيذ يتم

 تنفيذإلى  باإلضافة ،للتربة أخضر سمادك والياقات السكر بنجر أوراق باستخدام أساسا تتعلق والتي السكر

 منتجات اختياركذلك و المحاصيل، تسميد وترشيد السكرية، للمحاصيل الضارة األعشاب إزالة استراتيجية

  .المياه توفير قصد فعال ري نظام أفضل اختيار وأخيرا الفعالة، النباتية الصحة
 

 ومؤسسات والجامعات المنظمات مع أقيمت التي الشراكات من عدد خالل من األدوات هذه تعزيز تم

 في تحققت التي والتطورات المهارات أوجه جميع من لالستفادة والدولي الوطني الصعيدين على البحوث

 .األمثل الوقت في الوطنية السكر صناعة إلى دخالهاإل ،المجال هذا في العالم أنحاء جميع

 

في  السكر ، حيث انتقل إنتاجالوطني المحصول في وتطور ملحوظ تحسن إلى األبحاث هذه نتائج وأدت

 فيفي الهكتار  طن 14و ،2016 سنةفي الهكتار  طن 12 إلى 2008سنة  للهكتار طن 7,5 من لهكتارا

 .ةتادل محيط فيفي الهكتار  طن 13و كالةد منطقة في نفسه العام

 :التشريعيالمستوى  على 1-2

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

 .إلصالحزالت عازمة على ا ال المغربية الحكومة أن من الرغم على ،سكرال
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   III. الدعم أرقام 

 :البوتان غاز قطاع 1.3  

 

 

 

 

 

. %53، 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 

 .%1بوتان. وقد صاحب ارتفاع األسعار ارتفاع الكميات المستهلكة بما يناهز 

 

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

 التكلفة اإلجمالية 

 التكلفةتطور 
% 

 2017تكلفة الدعم 
 )درهم(

 2016تكلفة الدعم 
 )درهم(

تطور 
 األحجام

% 

 2017الكمية 
 )طن(

 2016الكمية 
 )طن(

 الشهور

36,36 
823 795 335,99 

613 071 266,86 
 يناير 129,51 186 496,74 198 6,64

 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

74,29 
939 355 906,22 

524 233 001,43 
 أبريل 683,40 197 367,56 207 4,90

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 

-6,80 582 849 852,48 625 362 023,30 
 يوليوز 115,04 192 306,48 197 2,70

17,22 621 220 339,36 939,35 979 529  8,11 421,66 199  461,35 184  غشت 

49,00 764 764 210,30    958,48 280 513  1,41 179 175,19 692,34 176  شتنبر 

53,27 7 218 287 505,04 222,76 500 709 4  2,63 1 770 056,36 691,31 724 1  المجموع 

 

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

 ستهالك الثالث سنوات األخيرة:الالمبيان التالي الذي يسطر 
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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 2.3

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

 .، ويخص هذا االرتفاع األحجام وكذا الغالف المالي%3الفترة من السنة الماضية، وهو ارتفاع يقدر ب 

 

 

 

 

 

 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

تطور الكميات الموزعة من مادة الغاز بوتان

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

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

تطور تكاليف دعم مادة الغاز بوتان

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

 التكلفة اإلجمالية

 )درهم( 2017تكلفة الدعم  % التطور
 2016تكلفة الدعم 

 )درهم(
 2017 الكمية

 )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 

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

2,77 087,64 599 362 2  171,6 128 582 2  088,01 832  642,84 809  المجموع 

 

 التكلفة المقدرة 3.3

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

تقلب األسعار في من جهة إلى  االرتفاعذا يعزى ه، و2016سنة % مقارنة مع نفس الفترة من 41بنسبة 

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

 .2016بسنة  مقارنة %2أما فيما يخص مادة السكر، من المحتمل أن تشهد تكاليف الدعم ارتفاعا بنسبة 

 :التاليك 2017اإلجمالية لسنة وتتوزع تكاليف المقاصة 

 مبالغ الدعم بمليون درهم
2016  

 (محققةتكاليف )
 نسبة التغيير ب% 2017

 السكر الغاز بوتان السكر الغاز بوتان السكر الغاز بوتان 

 :تكلفة الدعم المقدرة
 (لغاز بوتان: ا2017 /دجنبر -أكتوبر)

 : السكر(2017/دجنبر -)شتنبر
 

2.400 1.100 

 
 :الدعم المحققةتكلفة 
 (: الغاز بوتان2017/شتنبر -)يناير

   (: السكر2017غشت/  -)يناير

7.218 2.362 

 2+ 41+ 3.462 9.618 3.386 6.821 المجموع الجزئي

 28+ 13.080 10.207 المجموع اإلجمالي لتكاليف الدعم

  

 مع سنة% مقارنة 28لهذه 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. 

 

 ،مليار درهم 11,25، بلغت اعتمادات الدعم المصروفة لصندوق المقاصة 2017 أكتوبر 31إلى غاية 

من الميزانية العامة  %77 أي ما يناهز مليار درهم اعتمادات خاصة بصندوق المقاصة، 1,2بما فيها 

 للدعم، والتي تتوزع على النحو التالي: 

  

 درهم، مليار 3,55:اعتمادات السكر 

 . رهمدمليار  7,7: غاز البوتان اعتمادات 

مليار  2,442 للشركات المستفيدة من الدعم ، وصلت المبالغ الغير المؤداة2017 أكتوبر 31إلى غاية 

 رهم، موزعة كالتالي:  د

 درهم،  مليون 673: السكر 

 . درهم مليار 1,769: البوتان غاز 

 .السكر مادة استهالك وكذا من مبالغ استهالك مادة الغاز بوتان ينفوق شهروتمثل هذه المبالغ ما ي

 

 

 

 

 


