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 تقديم

 

  

حرصا منه على االنخراط في ورش الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية، وتطبيقا لمبدأ 

 المقاصةمصالح صندوق  ت، واصلالمعلومةواعتبارا للحق في الولوج إلى الشفافية، 

  .المؤسسةحول إحصائيات  شهريةإعداد تقارير 

يلقي الضوء على أهم مؤشرات شهريا  تقريراينشر صندوق المقاصة ، في هذا اإلطارو

 .الدعم، وكذا على تطورها عبر مختلف الفترات
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يتبين أن الدعم  ،2018ألربعة أشهر األولى لسنة ل من خالل تحليل تركيبة األثمان لمادة غاز البوتان

مع نفس الفترة من  % مقارنة3,41كلغ، سجل انخفاضا بنسبة 12األحادي لمادة الغاز بوتان، قنينة 

 .السنة الماضية

مقارنة مع شهر مارس من بالانخفاضا  2018وسجل الدعم األحادي لمادة الغاز بوتان لشهر أبريل 

  %.3,46تناهز بنسبةنفس السنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، يتبين أن الدعم األحادي الثالث سنوات األخيرةبتحليل مبيان تطور مبالغ الدعم األحادي خالل 

ولكنه  ،2017فترة من سنة نفس العرف انخفاضا بالمقارنة مع  2018من سنة  لألربعة أشهر األولى

 .2016 نةيبقى مرتفعا بالمقارنة مع س

 األثمان:كيبة تر

 أبريل -يناير 2018-2017الدعم األحادي لمادة الغاز بوتان 

 نسبة التطور

 %ب 

2018 2017 
 األشهر

 درهم للطن درهم للطن

 يناير 132,63 4 224,99 5 26,43

 فبراير 077,88 5 983,04 4 1,87-

 مارس 463,12 5 092,59 4 25,09-

 أبريل 515,25 4 234,10 4 6,23-

 متوسط المدة 797,22 4 633,68 4 3,41-

 -

 1 000,00

 2 000,00

 3 000,00

 4 000,00

 5 000,00

 6 000,00

أبريلمارسفبرايريناير

2018-2016تطور الدعم األحادي 

2016الدعم األحادي  2017الدعم األحادي  2018الدعم األحادي 
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I.  بوتانمادة الغاز: 

          ما يناهز 2018شهري يناير وفبراير خالل بلغت تكاليف الدعم لمادة الغاز بوتان 

 .2017ترة من سنة فمقارنة مع نفس المليون درهم  1.702مليون درهم، مقابل  1.948

طن مقابل  380.079ما يناهز  نفس الفترةوبلغت الكميات المستهلكة لمادة الغاز بوتان خالل 

 .%2,47، أي بنسبة ارتفاع قدرت ب 2017طن سنة  370.901

بألف  2017 2018 %معدل التطور ب

 درهم

 الكمية )طن( تكلفة الدعم الكمية
تكلفة الدعم  

 درهم(ألف )
 الكمية  )طن(

تكلفة الدعم  

 درهم(ألف )
 األشهر

+2,21   يناير  823.795 198.564,70 1.063.085 202.885,41 29,04+ 

+2,78   فبراير  878.358 172.404,81  885.493 177.194,33 0,81+ 

+2,47  +14,48    المجموع  1.702.153 370.901,55      1.948.578 380.079,74 

 

 

 

 

 

823 795
878 358

1 063 085

885 493

198 565 177 194202 885 175 640

يناير فبراير

2018-2017تطور تكاليف وكميات الدعم لمادة الغاز بوتان 

فبراير-يناير

2017( درهم)تكلفة الدعم   2018( درهم)تكلفة الدعم   2017( طن)الكمية   2018( طن)الكمية  

 تكاليف الدعم:
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II. :مادة السكر  

 

 

ألربعة، السكر امادة السكر تطورا موازيا لتكلفة الدعم والكميات المستهلكة بأنواعها  تعرف

 . ر والكبير، القالب وحبيبات السكرالصغيبحجميه المقرط 

 

 رتفاعاا 2018خالل شهري يناير وفبرايرقيمة الدعم الموجه إلى مادة السكر سجلت وعليه، 

 2017سنة فترة من بالمقارنة مع نفس ال راستهالك السكات المسجل في كمي الرتفاعيوازي ا

 .%1والذي قدر ب 

 

خالل شهري يناير درهم مليون  529المستهلك ما يناهز  الدعم المالي لمادة السكروبلغ 

 .2017سنة من  نفس الفترةلمليون درهم  522، مقابل 2018 من سنة وفبراير

معدل التطور 

 %ب

 بألف درهم 2017 2018

 الكمية )طن(
تكلفة الدعم  

 درهم(ألف )
 الكمية  )طن(

تكلفة الدعم  

 درهم(ألف )
 األشهر

  يناير  262.172 92.106 280.923 98.664 7+

  فبراير  259.855 91.676 247.952 87.084 5-

+1    المجموع  522.027 183.782 528.875 185.748 

 

 

262 172259 855

280 923

247 952

فبرايريناير

2018-2017تطور تكاليف الدعم لمادة السكر المحلي 

فبراير-يناير

2017 2018
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III.  والمحققة المقدرة–الدعم اإلجمالية تكلفة: 

، بخصوص مادة الغاز بوتان 2018 مارس وأبريل لسنةلشهري  دعم المقدرةالستعرف تكاليف 

 . 2017% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 16انخفاضا بنسبة 

خالل الفترة الممتدة  للغاز بوتان، والمحققة( بالنسبةستسجل تكاليف الدعم )المقدرة  بالتالي،و

 .2017% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2,46بنسبة  انخفاضا ر وأبريل،يبين شهر ينا

 

ارتفاعا سواء المقدرة أو المحققة  ا يخص مادة السكر، من المحتمل أن تشهد تكاليف الدعمأما فيم

 مع نفس الفترة من سنةمقارنة  2018، خالل األربعة أشهر األولى من سنة %1ضئيال بنسبة 

2017. 

 كالتالي: لهذه الفترةوتتوزع تكاليف المقاصة اإلجمالية 

 مبالغ الدعم بألف درهم
2017 

 محققة( )تكاليف
 نسبة التغيير ب% 2018

 السكر الغاز بوتان السكر الغاز بوتان السكر الغاز بوتان 

تكلفة الدعم المقدرة 
 أبريل( -)مارس

2.064.124 617.978 1.724.892 618.00 -16,43 - 

تكلفة الدعم المحققة 
 فبراير( -)يناير

1.702.153 522.027 1.948.578 528.875 +14,47 +1,31 

المجموع اإلجمالي 

 لتكاليف الدعم
3.766.277 1.140.005 3.673.470 1.146.875 -2,46 +1 
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 2,241بوتان والسكر، ما قدره ال، لمادتي غاز 2018مارس  31بلغ مبلغ الدعم المؤدى إلى غاية 

 ، والتي تتوزع على النحو التالي: مليار درهم

  

 مليون درهم  541عتمادات السكر:ا

 مليار درهم 1,7غاز البوتان:  عتماداتا

، مليار درهم 2,668، فقد وصلت إلى مستحقات الدعم لمادتي الغاز بوتان والسكرأما فيما يخص 

 موزعة كالتالي:  

 مليون درهم،  462لسكر: ا

 رهم. در املي 2,206البوتان:  ازغ

 بوتان والسكر.الغاز تي ماددعم من مبالغ  ينشهرما يقارب ستحقات وتمثل هذه الم

 

 

 

 

 

 

 :األداءات


