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 : الظرفية العالمية والوطنية  مقدمة

 الظرفية العالمية
لمنتجات لالعالمي العرض عرف حيث  ،تغيرات مهمة في أساسيات أسواق البترولب 2113سنة تميزت 

والرمال  (الصخور البركانية)إلى االستغالل المتزايد لزيوت الشيست يعزى باألساس موسا مل اتحسننفطية ال

في  .الخام البترول ت الواليات المتحدة منواردا قلصأدى إلى تمما  ،يةمريكالواليات المتحدة األالنفطية في 

نتيجة  ،على مدى التسعة أشهر األولى من السنةالبترول الخام انخفاضا الطلب على  فيه سجلالوقت الذي 

منطقة الذي عرفته  ياالقتصاد الركودنتيجة و ،في الصينخصوصا  ،سيوياآل النمو االقتصاديتباطؤ 

أداء تحسن بفضل ا في األشهر األخيرة من السنة تدريجي األسعار بعد ذلكرتفع تل ،أزمة قبرصذا وك األورو

منطقة الشرق األوسط عموما،  ضطرابات الجيوسياسية التي عرفتهالال نظرا، والمي عمومااالقتصاد الع

 ادات من دول منتجة مثل سوريمن انقطاعات في اإلمداذلك  وما صاحبخصوصا،  وليبيا سورياو

 .والسودان واليمن، وليبيا

 

استقرار في  طاقتها اإلنتاجية الفائضةلاستعمال الدول الخليجية النفطية الكبرى وقد ساهم بشكل أساسي 

وانحسار الخوف من ، توازن العرض والطلببفضل ما أدى إلى طمأنة األسواق م، 2113سنة  األسعار

 .الشرق األوسطمنطقة في السياسية ضطرابات الناتج عن اال ،انقطاع اإلمدادات عن المصافي العالمية

 

تسجيل مع  .انسبي ااستقرار 2113خالل سنة ألسعار العالمية للمواد النفطية عرفت اأن نتيجة كانت الو

 لسعرسنوي معدل الالناهز حيث ، 2112 سنةمقارنة مع  %66,2بنسبة هذه األسعار معدالت في تراجع 

للبرميل الخام  ادوالر 111,69مقابل  ،للبرميل الخام ادوالر 111,11هذه السنة  الخام خاللنت البربرميل 

  .2112سنة 

 

 إال أن، 2113سنة  للبرميل خالل ادوالر 11,111بلغ لبرنت حول متوسط اأسعار ار استقررغم و

 األولللبرميل خالل الفصل  ادوالر 34,119 علىاأل سعرهناهز تذبذبات فصلية مهمة، إذ ت رفع األسعار

 في الفصل الثالث. االرتفاع  يعاود نأقبل  ،دوالراً خالل الفصل الثاني 96,69حده األدنى، أي  إلى نخفضلي

 

 .2113ة سعر برميل الخام خالل سنالشهري ل متوسطتطور الالرسم البياني التالي  وضحي
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حيث ، دوالرا 11,21 وصل إليه متوسط سعر البرنتقصى مستوى أالفارق بين بلغ ، 2112سنة وفي 

 95,95 انخفض إلىو ،كأقصى مستوى بريلأشهر في دوالرا  51,124 إلى الخاملبرميل وصل سعر ا

دوالرا خالل  94,13لم يتجاوز هذا الفارق  ،. في حينهأدنى مستوى لك شهر يوليوز في دوالر للبرميل

دوالرا  52,112وكحد أقصى  دوالرا للبرميل في شهر فبراير 46,116متراوحا بين  ،2113سنة 

 الجدول والرسم البياني التاليان.كما هو مبين في  كحد أدنى أبريلشهر ي فللبرميل 

 

 السنويمعدل ال أدنى مستوى أقصى مستوى 

4104 
 

 124,15   95,95 000,97 
 

4102 116,46 112,52 018,81 

 

 
 

 

حيث سجل  ،تقلبات مهمة 2113سنة ل عرف خالفقد ، الدوالرصرف الدرهم مقابل  بسعرما يتعلق  أما في

لينخفض  ،درهم 1,6499بما قدره مارس  أقصى مستوى له خالل شهر هذا السعرمتوسط الشهري لال

بلغ درهم. وقد  1,1516بما قدره دجنبر أدنى مستوى له خالل شهر ويسجل  ،تدريجيا على طول السنة

درهم  1,5156مقابل  ،درهم 1,3196سنة خالل هذه الالدوالر مقابل الدرهم  صرف سنوي لسعرمعدل الال

 .%2,21، أي بانخفاض بنسبة 2112 سنةخالل 

 

 2113خالل سنة أسعار صرف الدوالر مقابل الدرهم مستويات متوسط تطور  الرسم البياني التالييبين 

 .2112مقارنة مع سنة 
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 المصدر : بنك المغرب

 

فقد عرفت السوق العالمية للسكر الخام خالل الخمس سنوات األخيرة تحوالت  بالنسبة لمادة السكر،أما 

من  السكر الخام عميقة أسفرت عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار هذه المادة، حيث انتقل متوسط سعر

لينخفض إلى ، 2111دوالر للطن سنة  662، إلى 2111دوالر للطن عند بداية األزمة العالمية سنة  366

حيث ، 2113 سنة ، ويتراجع إلى أدنى مستوى له منذ ثالث سنوات خالل2112والر للطن سنة د 561

 .دوالر للطن 491وصل إلى 

 

 211لسنوات الفارطة حيث كان يتراوح ما بين مقارنة مع امرتفعا  هذا المعدل يظل رغم ذلكإال أن  

 دوالر للطن. 311و

 

 العالمية للمواد األولية  األسعارتسجيل باستمرار  ،2113وفي ظل هذا السياق الدولي الذي اتسم خالل سنة 

لعب صندوق المقاصة دورا مهما كأداة للدولة من أجل  ،المواد النفطية منها خصوصالمستويات مرتفعة، 

النسيج اإلنتاجي الوطني عبر تحمل ميزانية الدولة لجزء تنافسية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و

 وذلك في حدود الغالف المالي المخصص ،هام من االرتفاع في أسعار المواد المدعمة في األسواق العالمية

 قانون المالية. للدعم والمسجل في

 

 الظرفية الوطنية
ابتداء من أواسط شهر غشت، العالمية في األسواق  لبترول الخاما أمام ارتفاع أسعارو 2113خالل سنة 

نظام بتطبيق ، 2113غشت  19بتاريخ  3-69-13رقم  الحكومة رئيسالسيد  الحكومة بموجب قرارقامت 

الدعم الموجه  سقف مع حصر ،2رقم وال والفيول، الغازوال، البنزين الممتاز موادعلى الجزئية  المقايسة

أجل التحكم في مستوى التكلفة المالية لدعم  منذلك و ،ليةلهذه المواد في مستويات فرضيات قانون الما

 .2113سنة  ميزانيةعلى مستوى  في حدود االعتمادات المرصودة لهانفطية الالمواد 
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 دوالر. 121كما لجأت الدولة إلى أدوات التحوط في حالة ما إذا فاق سعر برميل الخام 

منتصف  ة الممتدة منفتربالنسبة للالتي طبق عليها نظام المقايسة، وتم تحديد مستويات الدعم األحادي للمواد 

 : كالتالي 2113إلى أواخر دجنبر  شهر شتنبر

 

 ،للتر 2,61 ............................ الغازوال  

 للتر، 1,11البنزين الممتاز ......................  

 درهم للطن. 931...........................2وال رقم الفيول 

 

السالفة لمواد لأثمان البيع الداخلية سجلت وعلى أساس معطيات السوق الدولية،  ،نتيجة تفعيل هذا النظامو

  :مفصلة كما يلي نسبية وانخفاضات  زياداتالذكر 

 دجنبر 01 نونبر 01 أكتوبر 01 طتنبر 01 المواد

 سنتيم/للتر 1 سنتيم/للتر 0,43- سنتيم/للتر -0,32 سنتيم/للتر0,59+ الممتاز البنزين
 سنتيم/للتر 1 سنتيم/للتر 0,30- سنتيم/للتر 1 سنتيم/للتر 0,69+ الغازوال

 طندرهم/لل 1 طندرهم/لل 252,29- طندرهم/لل 1  طندرهم/لل 662,88+   2رقم الفيول وال

 

 :التالي كأسعار البيع الداخلية خالل هذه المدة ت قلبتكما 

تطبيق قرار  بلق المواد

 المقايسة

 دجنبر 01 نونبر 01 أكتوبر 01 طتنبر 01

 /للتردرهم 12,12 /للتررهمد 12,12 /للتررهمد 12,45  /للتردرهم12,66 /للتررهمد 12,11 الممتاز البنزين

 /للتررهمد 1,54 /للتررهمد 1,54 /للتررهمد 1,14  /للتررهمد 1,14 /للتررهمد 1,15 الغازوال

 رهمد 4.666,14  2رقم الفيول وال
 طنلل

 طنرهم/للد 5.166,63 طنرهم/للد 5.166,63 طنرهم/للد 5.321,92 طندرهم/لل 5.321,92

 

 

 السكر، فقد قامت الحكومة بالرفع من مستوى الدعم الجزافي، الذي انتقل من أما فيما يتعلق بمادة

ابتداء من  مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، درهم للطن 2146,26إلى  درهم للطن 2531,62

 . 2013فاتح يناير

 

فات استيراد السكر لوفي نفس السياق، قامت الحكومة بتحيين السعر المرجعي المعمول به من أجل تسوية م

 درهم للطن. 5335درهم للطن إلى  5151الخام، حيث ارتفع السعر المرجعي من 

 

لى أثمنة عالدعم الجزافي وتحيين السعر المرجعي مصاحبا للزيادة المطبقة  وقد جاء قرار الحكومة برفع

هم للطن در 51و ،درهم للطن بالنسبة للشمندر 91عرفا زيادة ب  نالشمندر السكري وقصب السكر اللذا

 بالنسبة لقصب السكر، وذلك بغية تشجيع الفالح على التعاطي لهذه الزراعات من خالل رفع دخله.

 

درهم  ارملي 41,5ما قدره ، 2113صندوق المقاصة خالل سنة  تتحمالفقد بلغت وعلى ضوء ما سبق، 

 : كما يلي وحسب نوعية الملفات موزعة حسب القطاعات المدعمة
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    مليون درهم. 22.131    )ملفات معالجة(  المواد البترولية 

 درهم.  مليون 13.115              )ملفات معالجة( الغاز بوتان 

 مليون درهم. 3.554               )ملفات معالجة( السكر 

 مليون درهم. 16          )ملفات معالجة( لمناطق الجنوبيةلالموجه  الدعم 

 ملفات توصل بها صندوق المقاصة مباشرة 

 من طرف الفاعلين ولم يتم التوصل بها بعد 

 مليون درهم. 212                      )ملفات معالجة(من طرف اإلدارات المعنية  

 مليون درهم. 236ملفات تم إرجاعها من أجل اإلصالح )ملفات معالجة(              

 ملفات تخص السنوات الماضية تم التوصل  

 مليون درهم. 491  بها بعد إغالق الفترة المحاسبية )ملفات معالجة(                 

 

 .2113يستخلص من القوائم المالية لصندوق المقاصة برسم سنة وهو نفسه الرقم الذي 
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 المواد النفطية -0

كما   في سوق روتردام، 2013خالل سنة المسجلة  المكررة لمواد النفطيةالمرجعية لسعار معدل األتطور
 :الجدول والرسم البياني التاليان هو موضح في 

 
 

 )سوق روتردام( للمواد البترولية ب الدوالر للةن قوائم األسعار العالمية

   لاالغازو البنزين 4الفيول وال رقم  فيول الكهرباء
 يناير  961,97 976,96 581,70 692,83

 فبراير 1000,77 1042,76 616,48 750,61

 مارس 990,58 1051,79 608,76 752,48

 بريلأ 932,45 1011,79 591,39 697,92

 ماي 884,41 948,91 573,01 664,99

 يونيو 895,59 970,36 575,03 684,48

 يوليوز 918,42 980,57 578,59 684,44

 غطت 946,01 1028,55 594,05 713,49

 طتنبر 982,27 1036,60 591,72 737,96

 كتوبرأ 955,35 955,09 583,59 711,28

 نونبر 938,60 937,29 572,01 704,54

 دجنبر 950,90 958,56 570,33 717,27

 المعدل السنوي 946,44 991,6 586,39 709,36
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المعتمد الصرف متوسط الشهري لسعر سجل الفقد الدوالر مقابل الدرهم، صرف ما يخص سعر  فيأما 

أقصى مستوى له خالل شهر أبريل بما  2113سنة خالل حروقات الداخلية للم على مستوى بنية األسعار

معدل بلغ درهم. وقد  1,2544بما قدره نونبر وأدنى مستوى له خالل شهر  ،درهم 1,6115قدره 

 1,6515درهم مقابل  1,4435سنة خالل هذه ال الدوالر مقابل الدرهمصرف المتوسط الشهري لسعر 

 الجدول والرسم البياني التاليان.كما يوضح  %2,41، أي بانخفاض بنسبة 2112 درهم مقارنة مع سنة

 

 السنةمعدل  أدنى مستوى أقصى مستوى 

4104  1,9192    
 

8,4522 1,6515 

4102                     1,6115 1,2544 1,4435 

 

 

 

  الستهالكا  1-1
 

حسب ملفات الدعم التي توصل ، 2113عرفت الكميات المستهلكة من المواد البترولية المدعمة خالل سنة 

وكما هو موضح في الجدولين التاليين،  ،2114شهر مارس من سنة متم غاية بها صندوق المقاصة إلى 

يخص فيما ونسبية  ة،مادة الفيول بأنواعها الثالثفيما يخص  2112مع سنة مقارنة تغييرات مهمة 

 المحروقات السائلة الخفيفة.
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 المحروقات السائلة الخفيفة

 3مب 

41044104  

المعةيات المقدمة المعةيات المقدمة 

خالل المجلس خالل المجلس 

اإلداري المنعقد في اإلداري المنعقد في 

    41024102يونيو يونيو 

41044104  

ةيات حسب ةيات حسب ععالمالم

الملفات المصفاة إلى الملفات المصفاة إلى 

مارس مارس   2020غاية غاية 

41024102    

41024102  

ةيات حسب ةيات حسب ععالمالم

الملفات المصفاة إلى الملفات المصفاة إلى 

مارس مارس   2020غاية غاية 

41024102  

نسبة التغيرات 
2013/2012 

% 
 

حصة المادة من  %
إجمالي الكميات 
المستهلكة خالل 

  4102سنة 

 
 البنزين بدون رصاص 

  

641.111641.111  

  

  

928.808928.808  
  

773300..883344  
  

--22,,0011  
  

1111,,7777  

 الغازوال
 

55..338855..553344  55..338855..882288  55..447777..997799  ++11,,7711  8888,,2233  

  011011  0,480,48  1.418.8021.418.802  1.020.1211.020.121  335522..112266..66 المجموع

 

 
 
 بالةن مواد الفيول

41044104  

المعةيات المقدمة المعةيات المقدمة 

خالل المجلس خالل المجلس 

اإلداري المنعقد في اإلداري المنعقد في 

41024102يونيو يونيو    

41044104  

ةيات حسب ةيات حسب ععالمالم

ى ى الملفات المصفاة إلالملفات المصفاة إل

أبريل أبريل   2121غاية غاية 

41024102  

41024102  

ةيات حسب ةيات حسب ععالمالم

الملفات المصفاة إلى الملفات المصفاة إلى 

مارس مارس   2020غاية غاية 

41024102  

نسبة التغيرات 
2013/2012 

% 

  

حصة المادة من  %
إجمالي الكميات 
المستهلكة خالل 

4102سنة    

 4الفيول وال رقم
 فيول الكهرباء العادي

فيووووووووووووووووول الكهربوووووووووووووووواء 
 الخاص

997788  228800  

11..004411..114411  

558800..884455  

788.7788.73366  

0.122.9200.122.920  

871871..418418  

11..001111..442200  

784.199784.199  

332266..660033  

++22,,5588  

--88,,8989  

--2255,,4242  

4422,,0101  

4400,,8989  

1122,, 9944   

28284.141.74.141.7  226666  660000..22 المجموع   22.. 717144 ..000011  --1144,,8844  011011  

 2113ن استهالك مادة البنزين بدون رصاص عرف خالل سنة أويتضح من البيانات المقدمة أعاله، 

مقارنة مع السنة الماضية، في حين عرف استهالك الغازوال خالل هذه  %2,11بنسبة طفيفا انخفاضا 

 . 2112مقارنة مع سنة  %1,61بنسبة طفيفا السنة ارتفاعا 

 

بالنسبة لفيول  %45,23االستهالك نسب انخفاضات مهمة بلغت  ما يخص مواد الفيول، فقد سجل أما في

 2استهالك الفيول وال رقمعرف ، في حين دياعلفيول الكهرباء البالنسبة  %1,16، وصاخالكهرباء ال

 .%2,51ارتفاعا نسبيا قدره 

 

 2113تي سنالل خالمواد البترولية من  ستهلكةتطور حجم الكميات المالتاليان  انالبياني انيوضح الرسم

 .2112و

 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

البنزين بدون رصاص  الغازوال

m
3

ب  

2013تةور الكميات المستهلكة من المحروقات السائلة الخفيفة خالل سنة 
.2012و

2012 2013
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فإننا نالحظ ، 2113حصة كل مادة داخل االستهالك اإلجمالي للمواد البترولية برسم سنة وإذا قمنا باحتساب 

في حين لم يشكل المحروقات الخفيفة، ن إجمالي استهالك م %11ما قدره مثل  الغازوالاستهالك مادة أن 

 .من هذا المجموع %12استهالك مادة البنزين الممتاز بدون رصاص سوى 

 

 %42، و2للفيول وال رقمبالنسبة  %44بين  2113، فقد توزع خالل الفيول وبخصوص استهالك مادة

 لفيول الكهرباء الخاص.بالنسبة  %14لفيول الكهرباء العادي وبالنسبة 

 

 .2113يوضح الرسمان البيانيان التاليان حصة استهالك المواد البترولية خالل سنة 

  

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2الفيول وال رقم فيو ل الكهرباء  العادي  فيو ل الكهرباء  الخاص 

ن
ة
بال

2012و2013تةور الكميات المستهلكة من مواد الفيول خالل سنة 

2012 2013

14%

42%

44%

ل توزيغ استهالك مادة الفيول خال
حسب أنواعها   2013سنة 

فيول الكهرباء الخاص

فيول الكهرباء العادي 

2الفيول وال رقم  

88%

12%

حصة استهالك مادة البنزين بدون 
2013رصاص والغازوال خالل سنة 

الغازوال البنزين بدون رصاص
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 2113، فخالل سنة ومحلية مستوردةبين  المواد النفطية من الكميات المستهلكةتوزيع أما إذا قمنا بتحليل 

 %54,44حيث وصلت إلى نسبة من مادة الغازوال الكميات ذات أصل محلي المستوردة فاقت الكميات 

، في حين أن الكميات المحلية من المواد النفطية األخرى بالنسبة للمحلي %45,56مقابل بالنسبة لالستيراد 

 %21,69مقابل  %61,21المحلي مسجلة خالل نفس السنة بالنسبة للبنزين  ،المستوردةفاقت الكميات 

 2وال رقم للفيول %14,24مقابل  %15,66نسبة  المحلي 2وبالنسبة للفيول وال رقم ،للبنزين المستورد

الكهرباء المحلي  لفيول %96,34نسبة ، وأخيرا بالنسبة لفيول الكهرباء بنوعيه الخاص والعادي المستورد،

 . بالنسبة لفيول الكهرباء المستورد %2,66مقابل فقط 

 

طن من الفيول المخصص إلنتاج الكهرباء إلى الشركة  11، تم تسليم 2113وتجدر اإلشارة أنه خالل سنة 

  لجرف األصفر.الطاقية ل

 

بين محلية  2113الجدول والرسم البياني التاليان توزيع استهالك المواد النفطية خالل سنة  يوضح

  .ومستوردة

 

 
 

 ةن فيول الكهرباء بنوعيه ةن 4 وال الفيول 2م الغازوال 2م البنزين بدون رصاص

 محلي صل المادةأ
 

  مستوردمستورد محلي  مستوردمستورد محلي  مستوردمستورد محلي  مستوردمستورد

 الكمية 
 

520 435 221100  339999  22  449955  889966  22  998822  008833  886677  441177  114444  000033  11  422422  121121    3344  003344  

 420 011 1 979 477 5 834 730 الحجم السنوي 

  
1 298 181 

  

حصة  أصل 
المادة /الحجم 

 %السنوي

7711,,2211 2288,,7799  4455,,5566  5544,,4444  8855,,7766  1144,,2244  9977,,2222  22,,1111  

  

 

فيول الكهرباء 
العادي و الخاص

2الفيول وال رقم  الغازوال البنزين الممتاز

المستورد 2,66% 14,24% 54,44% 28,79%

المحلي 97,34% 85,76% 45,56% 71,21%

بين مستوردة 2013توزيع استهالك المواد البترولية خالل سنة 
ومحلية 
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 معدالت الدعم األحادي للمواد البترولية 1-2
 

تراجعات جد مهمة على مستوى كل  2113ل سنة للمواد البترولية خالحادي دعم األالعرفت معدالت 

 :إلى باألساس المنخفضة نسب هذه التسجيل سبب يرجع و .2112المواد المدعمة مقارنة مع سنة 

 

رها إقراتم  يالت 2لمواد للبنزين والغازوال والفيول وال رقمأثر الزيادة في أثمان البيع الداخلية  

سنة بينما شمل مفعولها  2112والتي لم تغط سوى الجزء الثاني من سنة  2112يونيو  2بتاريخ 

  .كاملة 2113

 .أثر تطبيق نظام المقايسة الجزئي خالل النصف الثاني من شهر شتنبر 

وسعر الدوالر  %2,66ب 2113األسعار العالمية للبرميل الخام خالل سنة متوسطات تراجع  

المسجل على مستوى تراكيب األسعار الخاصة بالمحروقات خالل هذه السنة ب لدرهم ا مقابل

2,41%.  

 

سنة خالل  حروقات المقننة على مستوى تراكيب األسعار الداخليةللم حاديدعم األالمعدالت  سجلتا ذوب

للبنزين بدون رصاص، بالنسبة  %56,12بلغت  2112مهمة مقارنة مع سنة انخفاضات  نسب 2113

لفيول  %11,21و ،لفيول الكهرباء العادي %13,24 ،للغازوال %26,26 ،2وال رقم للفيول 45,34%

 الكهرباء الخاص.

 

الفعلية المستخلصة حسب مبالغ الدعم والكميات المدعمة  حاديدعم األالعلى مستوى تطور معدالت أما 

مغايرة انخفاضات  نسبعرفت هذه المعدالت مقارنة مع السنة التي سبقتها ، 2113المناسبة لها وخالل سنة 

بالنسبة  %52,59على مستوى تراكيب األسعار الداخلية لهذه المواد حيث بلغت معدالت دعم الوحدة ل

 %13,34 ،لغازوالبالنسبة ل %26,24، 2وال رقم للفيول بالنسبة %45,66 للبنزين بدون رصاص،

 لفيول الكهرباء الخاص. %6,65و ،الكهرباء العادي لفيول بالنسبة

 

المسجلة على مستوى تراكيب حروقات للمحادي دعم األالستوى معدالت تطور مجدول التالي الوضح ي

من الممنوحة ة بناء على مبالغ الدعم صلتخالمسللدعم األسعار الداخلية للمواد البترولية والمعدالت الفعلية 

 .2113و 2112سنتي خالل لدعم هذه المواد طرف صندوق المقاصة 
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 لموادا 2012 4102 4102/4104تغيرات  %

 

 الفعليةاألحادية معدالت ال  المعدالت األحادية الفعلية
)حسب الكميات 

 المستهلكة(

األحاديوووووووووووووة معووووووووووووودالت ال 
)حسوووووووووووووووووب  الفعليوووووووووووووووووة

 الكميات المستهلكة(

  

البنووووووووووووووووووزين بوووووووووووووووووودون   2,32  1,10  52,59-
 )درهم/للتر( رصاص

 PPM 81الغوووووووووووووووووازوال   4,04  2,98  26,24-
 )درهم/للتر(

)درهوووووووووم/  4وال الفيوووووووووول  2.559,55  1.390,57  45,67-
 للةن(

 فيووووووووول الكهربوووووووواء  4.140,90  3.588,51  13,34-
 العادي)درهم/ للةن(

-7,75  4.560,96  4.944,16 
 

فيووووووووووووووووول الكهربوووووووووووووووواء  
 الخاص)درهم/ للةن(

 

لى مستوى تراكيب عتمدة عالموتلك دعم الوحدة لالفعلية حادي دعم األالمعدالت متوسطات تطور وإذا قارنا 

 15بين الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية وتحديدا ، 2113خالل سنة  حروقاتاألسعار الداخلية للم

ه رغم كون أنفإننا نالحظ  شتنبر إلى متم السنة، 16من والفترة الممتدة  ،نظام المقايسةقبل تطبيق شتنبر 

الفترة الممتدة من فاتح  111,41دوالر مقابل  111,45متوسط سعر البرميل الخام خالل هذه الفترة فاق 

بفضل تطبيق تين فتربين المهمة  تهذه المعدالت سجلت انخفاضامتوسطات فإن ، شتنبر 15يناير إلى غاية 

  : وهي مفصلة في الجدول التالينظام هذا ال

 

 
 
 
 

 المواد

 
 طتنبر 08فاتح يناير إلى 

 
 دجنبر 20طتنبر إلى   01

 %تغيرات 
قبل تةبيق المقايسة/بعد 

 التةبيق

المعدل األحادي 
لدعم الوحدة 
 تراكيب األسعار 

معدل 
األحادي 

لدعم الوحدة 
 الفعلي

المعدل 
األحادي لدعم 

الوحدة 
تراكيب 
 األسعار 

معدل 
األحادي 
لدعم 
الوحدة 
 الفعلي

دعم  معدل
الوحدة 
قانون 
 المالية 

المعدل 
األحادي 
لدعم 

الوحدة 
تراكيب 
 األسعار 

معدل 
األحادي 
لدعم 
الوحدة 
 الفعلي

البنوووووووووووووووزين بووووووووووووووودون 
رصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواص 

 )درهم/للتر(

1,23 1,27 1,62 0,64 1,11 -49,59 -49,61 

 81الغوووووووووووووووووووووووووووووووازوال 
PPM )درهم/للتر( 

3,15 3,15 2,56 2,58 2,61 -18,73 -18,10 

 4وال رقووووووووووم  الفيووووووووووول
 )درهم/ للةن(

1.515,11 1.593,88 112,26 
 

821,29 931 -48,76 -48,47 
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    تكاليف الدعم 1-3
اعتمادا على ملفات الدعم ، 2113سنة الل خلدعم اإلجمالي للمواد البترولية على المستوى المالي، سجل ا

، حيث %32,31بلغ نخفاضا مهما ا ،2114سنة من مارس التي توصل بها صندوق المقاصة إلى متم 
، وذلك 2112خالل سنة  مليون درهم 33.631 مقابل مليون درهم 22.131 إلى مجموع الدعموصل 

لكونها  (البنزين بدون رصاص والغازوال)االقتطاعات المتعلقة بمعادلة المواد البترولية دون احتساب 
 .خصصت في األصل لدعم مادة غاز البوتان

 
 2012مقارنة مع سنة  2013سنة  خالل اإلجماليالدعم حجم تةور 

 

 

 4104 بمليون الدرهم

المعطيات المعطيات 

المقدمة خالل المقدمة خالل 

المجلس المجلس 

 اإلدارياإلداري

4104 

معطيات محينة معطيات محينة 

حسب الملفات حسب الملفات 

المصفاة إلى المصفاة إلى 

  3311غاية غاية 

 41024102  مارسمارس

4102 

المعطيات حسب المعطيات حسب 

الملفات الملفات 

  المصفاة إلى المصفاة إلى 

مارس مارس   3311غاية غاية 

41024102 

نسبة التغييرات 

2013/2012 

% 

حصة كل مادة 

عم لدبالنسبة ل

 اإلجمالي %
 

 البنزين بدون رصاص -

  الغازوال :الغازوال :  --

  االستهالك العادياالستهالك العادي

  ئيئيالصيد الطاةالصيد الطاة

 أعالي البحارأعالي البحار

1.132 
21.594 
21.178 

285 
131 

1.728 
22.205 
21.772 

301 
132 

613 
15.155 
15.661 

95 
1 

60,47- 
28,60- 

2,99 
69,42 

مجمووووووووووووا الووووووووووودعم ال وووووووووووا  مجمووووووووووووا الووووووووووودعم ال وووووووووووا  

بالمحروقووووووووووووووووووات السووووووووووووووووووا لة بالمحروقووووووووووووووووووات السووووووووووووووووووا لة 

  ال فيفةال فيفة

44.941 
 

42.722 01.828 
 

-30,90 72,41 

  44وال رقم وال رقم الفيول الفيول --

  فيول الكهرباء العاديفيول الكهرباء العادي--

  ال ا ال ا  فيول الكهرباءفيول الكهرباء--

2.520 
4.313 
2.883 

2.524 
4.326 
2.941 

1.416 
3.412 
1.412 

-44,29 
-21,13 
-49,73 

6,16 
14,94 
6,49 

مجمووووووووووووا الووووووووووودعم ال وووووووووووا  مجمووووووووووووا الووووووووووودعم ال وووووووووووا  

 بمادة الفيولبمادة الفيول

7.901 7.978 1.211 -35,70 27,59 

  - 24,21 44.828 22.920 32.442 اإلجمالي الدعم
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مليون درهم من الدعم الموجه لمادة فيول الكهرباء صرف للشركة الطاقية  35وتجدر اإلشارة إلى أن 

 للجرف األصفر. 

توزعت المبالغ الموفرة ومن توفير ما يناهز مليار درهم على خزينة الدولة، تطبيق نظام المقايسة قد مكن و

 كالتالي :

 

  

 

 

2012

2013
0

10 000

20 000

30 000

البنزين بدون
رصاص

الغازوال
الفيول وال 

2رقم ء فيو ل الكهربا
العادي ء فيو ل الكهربا

الخاص

1 728

22 205

2 524 4 326
2 948

683

15 855

1 406 3 412
1 482

2013تةور حجم الدعم اإلجمالي الصافي للمواد البترولية خالل سنتي 
2012مقارنة مع سنة 

2012 2013

7%
15%

6%

69%

3%

سنة حصة دعم كل مادة بترولية بالنسبة للدعم اإلجمالي برسم
2013

فيو ل الكهرباء الخاص

فيو ل الكهرباء العادي

2الفيول وال رقم

الغازوال

البنزين بدون رصاص

 )مليون درهم( الربح في الدعم المواد

 845 الغازوال

  2266  البنزين الممتازالبنزين الممتاز

 122  2رقم الفيول وال
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 البوتان  غاز   -2
 2113خالل سنة  انتبواللمادة غاز  سعاراألالمعتمدة على مستوى بنية األسعار العالمية عرفت معدالت 

 أدنى مستوى، ودوالر للطن 1112,14بما قدره  دجنبرخالل شهر  اهأعلى مستوى لذبذبات مهمة مسجلة ت

وبلغ المعدل السنوي لسعر البوتان في األسواق العالمية  .دوالر للطن 691,12خالل شهر يونيو بما قدره 

بنسبة أي  2112دوالر للطن سنة  911,51دوالر للطن مقابل  155,11ما قدره  2113خالل سنة 

 .%6,91لغت بانخفاض 

 

على  2113الرسم البياني التالي يسطر تطور األسعار العالمية لمادة غاز البوتان المعتمدة خالل سنة 

 .مستوى تراكيب األثمان

 

 
 

ان على مستوى بنية األسعار الداخلية، تبوالأما بالنسبة للمتوسط الشهري لسعر الدوالر المعتمد بالنسبة لغاز 

وأدنى مستوى  ،درهم 1,5111أقصى مستوى له خالل شهر أبريل بما قدره  2113 فقد سجل خالل سنة

 درهم.  1,2569بما قدره نونبر له خالل شهر 

 

ما قدره  2113سنة معدل خالل ، فقد بلغ هذا اللدرهم لبالنسبة  لسعر الدوالرالسنوي معدل وفي ما يتعلق بال

 .%2,21 لغ، أي بانخفاض بقةسابدرهم مقارنة مع السنة ال 1,6511مقابل  ،درهم 1,4596

 

ان تبوال غازمادة لدرهم للبالنسبة  مستويات متوسط سعر الدوالرلن يسطران يالجدول والرسم البياني التالي

 .2113و 2112على مستوى بنية األثمان الداخلية خالل سنتي 

 

 السنةمعدل  أدنى مستوى أقصى مستوى 

 
4104 

 

 
 1,9611  
 

 
1,4555 

 
8,6508 

4102 1,5111 1,2569 8,4597 

1002,04

921,53 891,35 891,10

787,57 784,96

691,82 715,65
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يب تةور معدالت األسعار العالمية لمادة غاز البوتان المعتمدة على مستوى تراك
2013األسعار خالل سنة 
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 االستهالك    2-1

والتي تم تموينها كليا عن ، 2113سنة خالل تان بوال رف حجم الكميات المستهلكة المدعمة من مادة غازع

من  ، حيث وصلت الكميات المستهلكة%2,91 لغب 2112قارنة مع سنة مطفيفا رتفاعا طريق االستيراد، ا

 .2112طن خالل سنة  1.951.132طن مقابل  2.007.747ما قدره إلى  الغاز بوتان

 

مقارنة مع سنة  %2,14انخفاضا بما يناهز  2113كيلوغرام خالل سنة  3ففي حين سجل استهالك قنينة 

 .%3,91كيلوغرام خالل نفس الفترة بما يناهز  12و 6قنينة  ، ارتفع استهالك2112

      

 : 2113و 2112سنتي ان خالل تتطور الكميات المستهلكة من غاز البو يبين التالي الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,961

8,4555

8,2569

8,5881

8
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8,4
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8,8

8,9

9

ة األسعار تةور متوسة سعر الدوالر المعتمد بالنسبة لغاز البوةان على مستوى بني
2013و2012الداخلية خالل سنتي  

2012 2013



 19  صندوق المقاصة

 

 4104  بالطن

المعطيات المقدمة المعطيات المقدمة 

خالل المجلس خالل المجلس 

المنعقد المنعقد   اإلدارياإلداري

 41024102في يونيو في يونيو 

4104 

  معطيات محينةمعطيات محينة

حسب الملفات حسب الملفات 

المصفاة إلى المصفاة إلى 

مارس مارس   2020غاية غاية 

41041022 

4102 

المعطيات حسب المعطيات حسب 

الملفات المصفاة الملفات المصفاة 

  2020غاية غاية إلى إلى 

 41041022مارس مارس 

نسبة التغييرات 

2013/2012 

% 

 

 

 2قنينووووووووووووة 
 رامغيلوك

 المناةق الطمالية
 

341.239 341.240 334.702 -1,92 

 المناةق الجنوبية
 

4.031 4.031 3.177 -21,19 

 -4,02 337.879 345.271 345.270 مجموع 

 

 04قنينووووووووة 
 1و
    رامغوليك

 المناةق الطمالية
 

1.586.385 1.586.427 1.650.466 + 4,04 

 الجنوبية قاليماال
 

19.434 19.434 19.402 -0,16 

 3,98 + 1.669.868 1.605.861 1.605.819  مجموع

 اإلسوووووووووتهال  اإلجموووووووووالي السووووووووونوي

 )بالطن(

1191.951.   1.951.132 2.007.747 +2,90 

 

بالنسبة  %1,12بين  2113خالل سنة على مستوى المناطق توزع استهالك مادة غاز البوتان  قدو

لهذه المادة خالل  يبالنسبة للمناطق الشمالية. كما توزع االستهالك اإلجمال %91,11للمناطق الجنوبية و

كما يسطر الرسم البياني  كيلوغرام3نينة قلل %16كيلوغرام و12و 6 من نوع للقنينة %13نفس السنة بين 

 : التالي

 

 

 

 

83%

17%

2013توزيع كميات استهالك مادة الغاز بوتان خالل سنة 
حسب حجم القنينات

كيلوغرام6و 12قنينة  كيلوغرام3قنينة 
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   بوتانحادي لمادة الغاز  أل امعدالت الدعم   2-2

خالل سنة الداخلية  سعارالمعتمدة على مستوى بنية األن امادة غاز البوتدعم األحادية لمعدالت ال نحت

 كيلوغرام 12ا بالنسبة لقارورة هأعلى مستوى لحيث سجلت  ،العالمية هاتغيرات أسعارمنحى نفس  2113

 . درهم 64,43يو بما قدره نخالل شهر يو اهأدنى مستوى لدرهم و 96,24بما قدره دجنبر خالل شهر 

 

أعلى مستوى سجلت فقد ، كيلوغرام 3لقارورة مادة غاز البوتان بالنسبة دعم األحادية لمعدالت للأما بالنسبة 

 .درهم 16,69يو بما قدره نخالل شهر يو اهأدنى مستوى لدرهم و 25,11دجنبر بما قدره خالل شهر ا هل

 

 

 

 تكاليف الدعم   2-3
 14,63مليار درهم مقابل  13,115ما يناهز  2113خالل سنة  انتبواللغاز صافي اإلجمالي اللدعم بلغ ا

لغاز صافي لدعم اإلجمالي الاع يوز. وتم ت%11,91 بنسبةانخفاضا بذلك مسجال  ،2112مليار درهم سنة 

 : كالتالي 2113ان خالل سنة تبوال
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2013خالل سنة 

كيلوغرام12قارورة  كيلوغرام3قارورة 
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 الدعم اإلجمالي  بمليون درهم
الصافي لسنة 

4104 

لسنة  الدعم الخام
4102 

 اقتةاعات المقاصة
الخاصة بدعم غاز 

 البوتان

الدعم اإلجمالي 
لسنة  الصافي

4102 

% 
تغييرات 

4104/4102 
على مستوى 
الدعم الصافي 
 اإلجمالي

 الغووووووواز  قيسوووووووودعوووووووم ت
 بوتان

 
و  كلووووووغ 04قنينووووووة 

 كلغ 8
 كلغ 2قنينة 

 

 دعم النقل 
 

  اسوووووووووووووووتيراد الغووووووووووووووواز
 بوتان

 

  الخاصوووووووووة اقتةاعوووووووووات
بمعادلوووووووووووووووووووة الموووووووووووووووووووواد 

 البترولية

778.20 
 
 
 
 
 
 
091 
 
 
940 
 

1.162- 

13.695 
 

11.316 
2.379 
 
 
 

284 
 
 

556 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
95 
 
 
163 
 

1.162 
 
 

13.695 
 
 
 
 
 
 
718 
 
 
393 
 

1.162- 

18,8 - 
 
 

 
 
 
 

27,9 + 
 
 

-28,27 

 -87,01 13.115 1.420 14.535 02.922 المجموع

 

أو تلك التي تقتطع من دعم المواد  الغاز بوتانسواء تلك التي تقتطع من دعم  ،اقتطاعات المقاصةوال تغطي 

 ، وتتحمل خزينة الدولة الباقي.دعم مادة الغاز بوتانمن مجموع تكاليف  %9,66البترولية سوى

 1/2القرار رقمإلى  في األساس وتجدر اإلشارة إلى أن االرتفاع الذي عرفه دعم نقل الغاز بوتان يعود

باحتساب نسبة الضريبة على القيمة المضافة لقطاع النقل، أي القاضي  ،2113أبريل  23المؤرخ بتاريخ 

  .دعم نقل الغاز بوتانعلى مبالغ المؤداة عن   14%

 من مجموع نفقات دعم مادة الغاز بوتان. %96سويق وتمثل نفقات الت

 

96%

1% 3%

حسب 2013توزيع الدعم اإلجمالي الصافي للغاز بوتان خالل سنة 

القةاعات 

دعم توزيع الغاز بوتان

الدعم الصافي عن نقل الغاز 

تسوية ملفات إستيراد الغاز 



 22  صندوق المقاصة

 

غاز  استيراد مادة العند  التعويض عن التأخير في تفريغ حموالت البواخر    2-4
 البوتان  

 عند استيراد مادة الغاز البوتان في تفريغ حموالت البواخر الملفات المتعلقة بالتعويض عن التأخيرتعرف 

  مما يصعب معه تقييم التكاليف المتعلقة بالسنة نفسها. ا،تأخرا مهما في معالجته الشركاتطرف من 

طرف اللجنة التقنية المكونة من ملفا من  241مجموع من  املف 191دراسة  2113قد تمت خالل سنة و

 2111و، 2111و، 2119تخص سنوات صندوق المقاصة عن ممثلي عن وزارة الطاقة والمعادن و

  :فصلة كما يلي م

 المبالغ ب الدرهم المبالغ ب الدوالر عدد الملفات 

 2.193.135 251.114 9 و ما قبل  4118

4117 25 961.351  663.321.4  

4101 59 126.941  511.115.1  

4100 96 566.651.1  121.129.14  

289.282.2 071 المجموا  121.804.48  

 

وبخصوص الملفات السالفة الذكر والتي تمت دراستها من طرف اللجنة التقنية المشتركة، يجب اإلشارة إلى 

ولذا فإن جل المبلغ المصفى سيتم  من أجل التعويض،منها ملف  11ب لم يتوصل إال أن صندوق المقاصة 

   .2114لب سنة اأداءه في الغ

في تفريغ  التعويض عن التأخيرب ةملف خاص 13، تمت دراسة 2114األول من سنة  وخالل الفصل

 :حموالت البواخر من مادة غاز البوتان المستورد مفصلة حسب سنوات االستيراد كما يلي 

 ب الدرهمالمصفاة المبالغ  الدوالرب المصفاة المبالغ  عدد الملفات 

4117 1 21.613 165.966 

  4101 11 115.664 191.141 

4100 11 266.694 532.266.2  

4104 53 491.616 14.231.23  

99.888.11 874.999 82 المجموا  

 

 التأخيرالتعويض عن خاص بملف  164 دراسة 2114خالل التسعة أشهر المتبقية من سنة تم ييحتمل أن و

المودعة لدى صندوق المقاصة ووزارة الطاقة و ،غاز البوتان المستورد من مادة في تفريغ حموالت البواخر

 :كما يلي  راديحسب سنوات االست مفصلةوهي  ،المعادنو

 المبالغ ب الدرهم المبالغ ب الدوالر عدد الملفات 

4104 116 2.666.524 22.651.954 

4102 61 1.523.644 12.9511.124 
 28.901.998 2.410.418 092 المجموا
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مليون  61ذا اإلطار ستصل على األرجح إلى في ه 2114فإن مبالغ التعويض التي ستصرف سنة  ،وعليه

ال تشمل السنة بأكملها، وهي مرجحة  2113درهم، مع اعتبار أن ملفات التعويض التي تتعلق بسنة 

  لالرتفاع.

 المتعلقة بتموين مخزون األمان  االقطاعات  2-5

تم التأسسيس القتطاع لصالح صندوق  1981 مايو 25المؤرخ بتاريخ 81-484 موجب القرار رقم ب

 ، وقد تم االستغناء عنمن طرف الشركات النفطية للمواد البترولية المقاصة، مقابل تكوين مخزون لألمان

الغازوال والبنزين، واحتفظ إلى حدود اآلن باالقتطاع عن االقتطاع لتكوين المخزون بالنسبة لمادتي  اذه

 . تكوين مخزون األمان للغاز بوتان

دينا طويل األجل يتعلق بالهامش الخاص  2113حسابات صندوق المقاصة حتى أواخر سنة سجلت وقد 

 :ي مليار درهم موزع كما يل 3,694وإعادة تقييم المخزون على الشركات بلغ  بتموين مخزون األمان

 مليار درهم. 3,111    الهامش الخاص بتموين مخزون األمان 

 مليار درهم 1,111          انطالغاز بو 

 مليار درهم 2,163  المواد البترولية 

 مليار درهم. 1,613     إعادة تقييم المخزون 
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 مادة السكر -2

حسب األرقام المستخلصة من الملفات ، 2113خالل سنة  السكر الخاممعدل السنوي لسعر استيراد بلغ ال

دوالر للطن  463,65، ما قدره التي توصل بها صندوق المقاصةخام والسكر الالخاصة بتسوية استيراد 

 .%19,66 نخفضا بنسبةم ،2012سنة  دوالر للطن 561مقابل  2113 سنة

انخفاضا ألول مرة  2113سعر السكر الخام سنة  شهد األسواق العالمية )سوق لندن( فقد مستوى أما على

سعر أعلى مستوى ل تحددو .دوالر للطن 419,24 2113سنة سعره بلغ متوسط  ، حيث2111منذ سنة 

ويرجع هذا  دوالر للطن. 432,15بما قدره دوالر للطن، وأدنى مستوى له  543,61في  السكر الخام

، حيث مليون طن 166 وهو إلى رقم قياسي هذه السنة الذي وصل ارتفاع اإلنتاج العالميإلى النخفاض ا

إلى إعادة تشكيل  بالتالي ىدمما أ، 2113-2112مليون طن خالل الموسم  6فاق العرض الطلب بأزيد من 

 سكر.من ال االحتياطي العالمي

 

 

 http://fr.investing.comالمصدر : 

 اإلستهالك3-1

بل مقا طن 1.211.921 ما قدره 2113سنة برسم  لمادة السكر المكرر الوطنيالستهالك ا حجم بلغ

   .%1,16 طفيفا بنسبة اانخفاض مسجال بذلك، 2112سنة طن  1.225.192

ضا على ا، وقد انعكس ذلك انخف%21الوطني من السكر  االستهالكمعدل تغطية بلغ  ،وخالل هذه السنة

وارتفاعا على كميات  ،%6كميات السكر المكررة المستخلصة من السكر الخام المستورد بما يناهز 

  .%16بما يناهز  المبيعات من السكر المكرر المستخلصة من السكر المنتج محليا

 : 2102- 2102 مادة السكر برسم سنتي استهالك يوضحان تطورالتاليان الجدول والرسم البياني 

 

دجنبر نونبر اكتوبر رشتنب غشت يوليوز يونيو ماي ابريل مارس رفبراي يناير

متوسط الشهري لألسعار العالمية للسكر الخام 445,85470,41500,09485,95490,15481,85490,06482,39501,27525,05499,04500,47

اةمتوسط سعر االستيراد حسب الملفات المصف 461,47461,1 453,8432,75428,4 432,5 439,2472,04493,7503,27483,27489,63
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عالميةمقارنة بين المتوسةات الطهرية لسعر السكر الخام على مستوى األسواق ال

2013والمتوسةات المستخلصة على مستوى للملفات المصفاة خالل سنة 
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 معدل التغطية

خالل سنة 

3102 

  4104 4102 % التطور

 الووووووووةنياالسوووووووتهالك اإلجموووووووالي  1.225.129 1.210.928 - 0,01 
 بالةنمن السكر المكرر 

مكووووووووووووووووووووووووررة كميووووووووووووووووووووووووات الال 477.822 228.242 + 01,48 48,91%
المستخلصوووووووووووة مووووووووووون السوووووووووووكر 

 بالةنالمنتج  محليا 

مكووووووووووووووووووووووووررة كميووووووووووووووووووووووووات الال 748.888 814.118  - 1,81   90,42%
المستخلصوووووة مووووون السوووووكر الخوووووام 

 المستورد 

 

ي تمقارنة مع السنة ال %15,26 تراجعا بنسبة 2113خالل سنة السكر الخام  كميات وارداتسجلت و

وهي تقريبا  ،2113سنة  طن 111.441إلى  2112سنة طن  1.141.212حيث انتقلت من  ،سبقتها

  .نفس نسبة ارتفاع الكميات المكررة المستخلصة من اإلنتاج المحلي من الشمندر وقصب السكر

 

فيتضح أن غالبية السكر  إذا قمنا بتصنيف االستهالك الوطني من مادة السكر المدعم حسب نوعية السكر،و

 المدعم يستهلك من السكر المحبب كما هو موضح في الجدول و الرسم البياني التاليين : 

نسبة نوع السكر من  %
 إجمالي االستهالك 

(بالةن)كميات االستهالك   نوع السكر 

 السكر المحبب 621 649 53,65
 السكر القالب 522 399 32,99
الكبير المجزءالسكر  720 135 11,21  
الصغير المجزءالسكر  065 26 2,15  

 المجموع 928 210 1 

300 000

800 000

1 300 000

2012 2013

585925
862 605

299 544
348 323

.2013و2012تةور اإلستهالك الوةني لمادة السكر برسم سنتي 

كميات السكر المستهلك المكرر ذو أصل خام مستورد

كميات السكر المستهلك المكرر ذو أصل خام منتج محليا
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 دعم السكرتكاليف   3-2   

 لسكرلالموجه جزافي الدعم السواء منه  ،2113 خالل سنة مادة السكردعم لاإلجمالي  الغالف الماليبلغ 

عن تسوية الملفات الخاصة باستيراد الدعم اإلضافي  وأ ،مستوردالو أمحلي الصل ذو األ ،بنوعيهالمستهلك 

، مسجال بذلك نسبة 2112 مليار درهم سنة 5,126 مقابل ،مليار درهم 3,554ما قدره الخام  لسكرا

 .%29,31 انخفاض وصلت إلى

بما فيه الدعم الجزافي  السكر لمادة الممنوح اإلجمالي الدعم تطورليسطران  ناالتاليوالرسم البياني الجدول 

 .-2013 2112 سنتيوالدعم اإلضافي عن السكر المستورد خالل  ومستورد محليمن أصل لهذه المادة 

 

11%
2%

33%
54%

2013توزيع كميات استهالك مادة السكر حسب أنواعه برسم سنة  

السكر المجزء الكبير السكر المجزء الصغير السكر القالب السكرر المحبب

 
 )بمليون درهم(

 
4104 

حصة من الدعم ال
اإلجمالي برسم 

 4104سنة 

 
4102 

 

حصة من الدعم ال
اإلجمالي برسم 

 4102سنة 

 %التغيرات 
4104/4102 

 سوووووووكرجزافوووووووي للدعم الالووووووو
 محليمن أصل 

148 04,22 774 27,91 + 94,88  

لسووووووكر الجزافووووووي ل دعم الوووووو
 مستوردمن أصل 

291 4  27,48  281 4  69,11 - 80,1  

الوووووودعم اإللوووووووافي للسوووووووكر 
 الخام المستورد

1 921 28,24 111 2,98 - 81,72  

مجمووووووع الووووودعم الممنوووووو  
 لسكر لمادة ا

5.027  882 2   - 12,47  
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بلغ  2113حجم الدعم الجزافي اإلجمالي الممنوح لمادة السكر خالل سنة أن  ،يتضح من خالل ما سبق

مليون درهم  2.456مليون درهم للسكر المستهلك المكرر ذو األصل المحلي و 992)مليون درهم  3.441

مليون درهم  625) 2112 درهم سنةمليون  3.111مقابل  (للسكر المستهلك المكرر ذو األصل المستورد

مليون درهم للسكر المستهلك المكرر ذو األصل  2.466و ،ك المكرر ذو األصل المحليللسكر المستهل

  .%11,19 تلغ، مسجال بذلك نسبة ارتفاع ب(المستورد

صاحبه ارتفاع  %16ن ارتفاع إنتاج السكر من مادتي الشمندر وقصب السكر المحليين بنسبة كما يالحظ أ

 .%59تكاليف الدعم الجزافي للسكر المستهلك من أصل محلي بنسبة 

 116ما قدره  2113برسم سنة حجمه فقد بلغ تسوية استيراد السكر الخام، ب المتعلق الدعم اإلضافيأما 

، %94,51وصل إلى  امهم اانخفاضمسجال  2112مليون درهم خالل سنة  1.926مليون درهم مقابل 

، وكذا إلى رفع 2113خالل سنة العالمية للسكر الخام في األسواق تراجع األسعار باألساس إلى  يعزىو

  .المعتمد عند استيراد السكر الخام سقف السعر المرجعي

 كاآلتي :  2113سنة وتطور الدعم اإلضافي المتعلق بتسوية استيراد السكر خالل 

 

 

 

 

 

0%
10%
20%
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80%
90%

100%

2012 2013

الدعم الجزافي للسكر المكرر ذو األصل 
مستورد

2476 2456

الدعم الجزافي للسكر المكرر ذو األصل 
محلي

625 992

الدعم اإللافي للتسوية ملفات السكر 
الخام المستورد

1926 106

يراد تةور الدعم الجزافي الممنو  لمادة السكر والدعم اإللافي عن است
2013و2012السكر الخام خالل سنتي 
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 مبالغ الدعم 
 بمليون الدرهم

  

 يناير 23,64-
 فبراير 19,84-
 مارس 65,87-
 أبريل 16,21-
 ماي 41,90-
 يونيو 12,32
 يوليوز 21,33
 غطت 10,74
 طتنبر 10,17
 أوكتوبر 7,82
 نونبر 2,75
 دجنبر 9,36

 المجموع 92,97-
 هي مبالغ لصالح صندوق المقاصة  (+) المبالغ الموجبة :تنبيه 

 لشركة كوسيمار هي مبالغ لصالح  (-)سالبة المبالغ ال         
 

 

 استرجاع الدعم عن السكر المصدر

ة السكر المصدركميات عن الدعم  باسترجاعسجلت المبالغ المحصلة من طرف صندوق المقاصة الخاصة 

 رتفاعأي با 2112في سنة درهم   ألف 214,91مقابل  درهمألف  215,32قدره ما  2113خالل سنة 

  .%5,19 بنسبة 
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يناير فبراير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنبر أوكت
وبر

نونبر دجنبر

2013 -24 -20 -66 -16 -42 12 21 11 10 8 3 9
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2013تةور المبالغ الخاصة باستيراد السكر الخام خالل سنة 
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 طلباتأربع ناجمة عن طن من السكر  63,52، تم استرجاع الدعم عن تصدير ما يناهز 2113فخالل سنة 

 . %63، حيث تم تسجيل ارتفاعا في كميات السكر المصدرة بنسبة 2112 خالل سنةطن  45,1مقابل 

السكر  كميات نه عاسترجاعتطور مستوى مبلغ الدعم الواجب  انالتاليجدول والرسم البياني ال ضحيو
 : والذي تم تحديده من طرف اللجنة المكلفة بذلك 2113المصدرة برسم سنة 

 
 مبلغ الدعم الواجب استرجاعه المغةاة المدة

 بالدرهم للةن

 4.154,24 2113فبراير  21إلى  2112من فاتح دجنبر 

16,654.3 2113ماي  31من فاتح مارس إلى   

23,363.3 2113غشت  31من فاتح يونيو إلى   

61,916.2 2113نونبر  31من فاتح شتنبر إلى   

62,146.2 2114فبراير  21إلى  2113من دجنبر   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4054,24

3754,86

3363,23

2906,71
2847,27

2800
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3400

3600

3800

4000

2012من فاتح دجنبر 
2013فبراير 28إلى 

31من فاتح مارس إلى 
2013ماي 

31من فاتح يونيو إلى 
2013غشت 

30من فاتح شتنبر إلى 
2013نونبر 

إلى 2013فاتح دجنبر 
2014فبراير 28

على الكميات المصدرة تةور مبلغ الدعم الواجب استرجاعه بالدرهم للةن

2013من السكر خالل سنة 
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 الجنوبية    قااليمالدعم الموجه لتسويق مواد السكر و الزيوت الغذائية في األ-2 
السكر بلغت القيمة المالية اإلجمالية الخاصة بالدعم الموجه لتموين األقاليم الصحراوية بمواد 

بين متأخرات سنة موزعة  ،مليون درهم 156,639قدره  ام 2113والزيوت الغذائية برسم سنة 

بما  2113سنة المتعلقة بالملفات و، ن درهموملي 61,619بما قدره  2113المنقولة على  2112

   .مليون درهم 15,95 قدره

 

األقاليم الجنوبية برسم سنة تموين خاص بيوضح مبالغ متأخرات وإجمالي الدعم ال الجدول التالي

2113. 

 

 
   بمليون الدرهم مبالغ الدعم

187,91  2113منقولة  على   2112متأخرات   

781,18  2113دجنبر  31حدود  إلىالمتوصل بها   2113مجموع ملفات  

772,07 الخاصة بسنة  2114 مارس حدود إلىمجموع ملفات المتوصل بها  
2113  

 4102سنة برسم القيمة المالية اإلجمالية للدعم  081,127

 

 رباقما يار الشركة التي ستتكلف بتسويق يختالعروض طلب إطالق تم ، 2113في متم دجنبر و 

ة الممتدة من فاتح فبراير فترلل األقاليم الجنوبيةفي  الغذائيةمادة الزيوت لتر من  5.511.111

 .2115إلى غاية أواخر يناير  2114

 

و بذا ، درهم للتر 12,19ة في مستوى فترالغذائية خالل هذه ال الزيوتشراء ثمن تم تحديد قد و

. أما مليون درهم 43 إلى 2114سنة  ائيةذمجموع الدعم المخصص للزيوت الغ يرتقب أن يصل

، وبذا درهم للتر 16,11ه األقاليم ذائية في هذ، فقد بلغ ثمن تسويق الزيوت الغ2113 سنة خالل

أي  ،مليون درهم 64ما يناهز  2114 خر مارسآإلى حدود لدعم مادة الزيت جمالي اإلمبلغ ال وصل

 .%24,11وصلت إلى بنسبة انخفاض 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31  صندوق المقاصة

 

 االسترجاعات  -8

باسترجاع الدعم عن السكر المحبب المستعمل من طرف شركات لمبالغ المحصلة الخاصة ا ناهزت

في سنة  مليون درهم 16 مقابل ،مليون درهم 91ما قدره  2113سنة والغير الغازية  المشروبات الغازية

 .%3,45 بنسبةرتفاعا الة مسج ،2112

 

خالل سنتي  باسترجاع الدعم عن السكرالمحصلة الخاصة المبالغ  تطوران التاليان ينالبيا انرسمالضح يو

 . 2113و 2112
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نتي المبالغ المحصلة الخاصة باسترجاع الدعم عن السكر المحبب خالل س
2013و 2012
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دجنبر نونبر اكتوبر طتنبر غطت يوليوز يونيو ماي ابريل مارس فبراير يناير

90 2013 4,87 6,09 9,61 9,82 11,45 7,34 8,76 8,81 7,50 6,97 4,52 4,47

87 2012 4,37 6,34 9,79 9,98 9,31 9,25 9,385 7,89 6,21 5,74 4,39 4,47
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الدعم عن السكر المحبب خالل سنتي تةور المبالغ المحصلة الخاصة باسترجاع

2013و2012
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  األداءات والمتأخرات-1

ما قدره ، 2113دجنبر  31إلى غاية  2113سنة الواجب أداؤها دعم ال ملفاتلاإلجمالية بلغت القيمة المالية 

أن مخصصات الميزانية ، في حين 2112، بما فيها المتأخرات المنقولة عن سنة ليار درهمم 55,319

 مليار درهم، أي بنسبة تغطية وصلت إلى 45,962لم تصل إال إلى خالل نفس السنة لتغطية هذه المبالغ 

   : وهي مفصلة في الجدول التالي ،13%

مجموع متأخرات السنة 
إلى  4102المالية 
دجنبر  20حدود 

4102 

مخصصات الميزانية 
 4102لسنة 

مجموع ملفات  المجموع 
المتوصل بها   4102

دجنبر  20الى حدود 
4102 

      4104متأخرات  
 4102منقولة  على 

  

 البترولية والغازية المواد 275 17 655 32 931 49 400 41 531 8

 السكر المحلي و المستورد 261 2 982 2 243 5 428 4 815

الدعم اإللافي المخصص  70 76 146 144 2
 لألقاليم الصحراوية

9 347 45 972 55 301 35 712 19 606 

 
 المجموع

 

في حين ال  ،المتأخراتمن إجمالي هذه  %91,26تمثل المتأخرات المتعلقة بالمواد البترولية والغاز بوتان 

الدعم اإلضافي المتأخرات المتعلقة بو ،%1,62تمثل المتأخرات الخاصة بالدعم الموجه لمادة السكر سوى 

 .%1,12سوى لألقاليم الصحراوية 

 31إلى غاية  المصروفة من طرف صندوق المقاصةيوضح الرسم البياني التالي تكون المتأخرات الغير 

  .2113دجنبر 

 

91,26%

8,72%
0,02%

2013متأخرات المقاصة برسم سنة 

المواد البترولية وغاز البوتان السكر المحلي والمستورد الدعم اإللافي المخصص لألقاليم الصحراوية
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 .2113الميزانية وكذا المتأخرات الخاصة بسنة اعتمادات و مبالغ الدعم يوضحفالرسم البياني التالي أما 

 

 

 9,345ت ناهزوالتي  2113دجنبر  31إلى غاية المصروفة وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المتأخرات الغير 

الملفات المحالة على تشمل مليون درهم خاصة بالدعم اإلضافي لألقاليم الجنوبية،  2، دون درهمار ملي

صندوق المقاصة من طرف الوزارات المعنية، والملفات المودعة مباشرة من لدن الشركات التي تستفيد من 

 : التالي مفصل في الجدول للتصحيح، كما هو ةحالالدعم والملفات الم

 بمليون درهم

 4102دجنبر  20إلى حدود حالة للتصحيح الملفات  الم 151

لمعلوماتي االملفات المودعة من طرف الشركات أو عن طريق النظام  820 1
 2113دجنبر  31لصندوق المقاصة إلى حدود 

نونبر المصادق عليها من طرف مجموع ملفات شهري أكتوبر و 555 3
 المصالح اآلهلة لذلك لدى صندوق المقاصة 

المصادق   2113 شتنبر 31متأخرات صندوق المقاصة  إلى حدود  817 3
 عليها من طرف المصالح اآلهلة لذلك لدى صندوق المقاصة 

 المجموع 349 9
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الدعم اإللافي المخصص 
لألقاليم الصحراوية السكر المحلي و المستورد

المواد البترولية والغازية

70
2 261

17 275

146 5243

93049

144 4 428

41 400

2013الدعم اإلجمالي، اعتمادات الميزانية ومتأخرات السنة المالية 

2013منقولة  على 2012متأخرات   2013مجموع ملفات  2013مخصصات الميزانية لسنة 
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دجنبر من كل سنة  31الجدول والرسم البياني التاليين تطور المتأخرات الغير المصروفة بتاريخ  يوضحو

ن هذه المتأخرات بدأت في التفاقم مع بروز األزمة العالمية سنة وللتذكير فإخالل الخمس سنوات األخيرة. 

 . في األسواق العالميةلمواد األولية اارتفاع أسعار و 2111

 بمليون درهم

 4118دجنبر  20 4117دجنبر  20 4101دجنبر  20 4100دجنبر  20 4104دجنبر  20 4102دجنبر  20
 

 
9 348 

 
11 057 

 
10 461 

 
4 984 

 
-2 729 

 
3 055 

 

وبخصوص المتأخرات المتعلقة بمبالغ الدعم عن الملفات المودعة مباشرة من طرف الشركات، تجدر 

عند في األخذ بعين االعتبار  2113اإلشارة إلى أن صندوق المقاصة شرع خالل النصف الثاني من سنة 

ت المعنية، الملفات باإلضافة إلى الملفات المحالة من طرف الوزارا ،ساب مبالغ الدعم والمتأخراتتحا

 :ما يلي كر األخيرة من السنة األشهخالل األربعة ت قيمتها تطوروقد المودعة مباشرة من طرف الشركات 

 

 دجنبر نونبر أكتوبر طتنبر  

النصف  بمليون درهم
 األول 

النصف 
 الثاني 

النصف 
 األول 

النصف 
 الثاني 

النصف 
 األول 

النصف 
 الثاني 

النصف 
 األول 

 النصف
 الثاني 

المواد 
 البترولية

624 500 569 506 186 796 876 83 

 738 1 409 1 648 1 486 1 528 2 582 2 896 1 006 1 الغاز بوتان

 396 2  630 1 المجموع
 

3 151 3 034 1 672 2 444 2 285 1 821 

 4 212 الشهري المعدل
    

41%

38%

19%

2%

.2013دجنبر 31توزيع متأخرات صندوق المقاصة الغير المصروفة بتاريخ 

المصادق عليها من ةرف المصالح االهلة لذلك لدى صندوق المقاصة 2013طتنبر 31متاخرات صندوق المقاصة  الى حدود 

مجموع ملفات طهري اكتوبر و نونبر المصادق عليها من ةرف المصالح االهلة لذلك لدى صندوق المقاصة 

2013دجنبر 31الملفات المودعة من ةرف الطركات او عن ةريق النظام المعلوماتي لصندوق المقاصة إلى حدود 

2013دجنبر 31الملفات  المرفولة إلى حدود 
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 ،النفطية على خزينة الشركاتصرف المبالغ المستحقة  في تأخرتأثير التخفيف من حدة الولسد الخصاص، و

الشركات على األبناك والمؤسسات  هذه من مستحقات مليار درهم 11,161 ما يناهز إحالة 2113سنة  تم

 .2113من مجموع الدعم الممنوح للشركات النفطية والغازية خالل سنة  %22يمثل ، وهو ما الممولة

150

1 150

2 150

3 150

4 150

إلى 1من 
شتنبر15

إلى 16من 
شتنبر30

إلى 1من 
أكتوبر 15

إلى 16من 
أكتوبر 31

إلى 1من 
نونبر 15

إلى 16من 
نونبر30

إلى 1من 
دجنبر15 إلى 16من 

دجنبر31

624
500 569
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186

796 876

83

1 006
1 896

2 582 2 528

1 486 1 648 1 409
1 738

1 630
2 396

3 151 3 034

1 672
2 444
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1 821

تةور مبالغ المتأخرات المتعلقة بملفات الدعم المودعة مباطرة من ةرف 
2013دجنبر 31الطركات خالل المدة الممتدة من فاتح طتنبر إلى غاية 

المواد البترولية  غاز البوتان المجموع المتأخرات بمليون درهم
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Série1 9 345 11 057 10 461 4 984 -2 729 3 055

9 347

11 057
10 461

4 984
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3 055

لغاز مجموع المتأخرات للسنوات الخمس األخيرة الخاصة بالمواد البترولية، ا
بوةان، والسكر  
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 4102توقعات الدعم برسم سنة 

، أن انخفاض الدعم خالل هذه السنة يعزى 2102السنوية للمقاصة برسم سنة  يتضح من خالل تقديم النتائج

 إلى تراكم أربعة عوامل رئيسية :

 من المواد المدعمة االستهالك ستقرارا. 

  2102انخفاض متوسط  سعر الدوالر مقارنة مع  مستويات سنة. 

 المواد األولية المدعمة في األسواق العالمية مقارنة مع مستويات أسعار السنة  انخفاض أسعار

 الماضية.

 2102شتنبر  01ابتداء من  تطبيق نظام المقايسة. 

تنبني توقعات تكاليف المقاصة المقدمة في هذا التقرير، على فرضية ثابتة أال وهي استمرار نظام المقايسة 

، وكذا والبنزين بدون رصاص 2رقم لفيول تداء من شهر فبراير عن مادتي ارفع الدعم اببالنسبة للغازوال و

 41,65  يناهز ما، والتي بلغت 2102لسنة  المالية  قانوناالعتمادات المخصصة من طرف تزام بلالعلى 

 : يلي كما موزعة درهم مليار

 درهم؛ مليار  22:   النفطية المواد 

 درهم؛ مليار 5:  الغذائية المواد 

 درهم مليار 2:  المقايسة لنظام المصاحبة التدابير. 

 درهم مليار 6,65 : الماضية السنة برسم المقاصة متأخرات تصفية. 

 

 ألسعار بعض المحروقات للمقايسة الجزئيةنظام  بإحداث القاضي رئيس الحكومة السيد راربموجب قو

 كالتالي :السنة  هذخالل ه الدعم األحادي الموجه لفائدة الغازوالتحدد السائلة 

 

  درهم للتر. 2611يناير :  05من فاتح يناير إلى 

  درهم للتر. 2,05أبريل:  05يناير إلى  01من 

  درهم للتر.  0,01يوليوز : 05أبريل إلى  01من 

  درهم للتر. 0625أكتوبر :  05يوليوز إلى  01من 

  درهم للتر.   1621أكتوبر :  01ابتداء من 

 

 توقعات دعم السكر1-

ك  الوطني، حيث أنه يتأثر دعم مادة السكر بعامل أساسي أال وهو، نسبة تغطية السكر المحلي في االستهال

 .السكر إال وارتفعت تكاليف المقاصة لمادة وقصب السكر المحليين ركلما ارتفع إنتاج الشمند

وذلك لتحقيق اكتفاء ذاتي نسبي، فإن  ،يةالسكر األولية وبما أن الحكومة عازمة على تشجيع زراعات المواد

 .عموما ذلك من شأنه أن يرفع من تكاليف دعم مادة السكر



 37  صندوق المقاصة

 

واحد على أساس أن الدعم اإلضافي الممنوح الستيراد  ولتمثيل توقعات دعم مادة السكر، تم اعتماد سيناريو

خالل  األسواق العالمية استمرار انخفاض أسعار السكر الخام فيلتوقع نظرا  ،سيقارب الصفرالسكر الخام 

 .2114سنة 

 فرضيات التالية :على التوقع دعم مادة السكر عتمد سيناريو ي

درهم للطن،  وهو السعر المطبق منذ سنة  2 146في  هلم محلياسيستقر سعر دعم السكر المست -

2113. 

 .2113دوالر للطن وهو متوسط السعر الذي عرفته سنة  511سيستقر في  سعر السكر المستورد -

، وهي النسبة المتوسطة الرتفاع استهالك مادة السكر خالل %2سترتفع نسبة االستهالك الوطني ب -

 .مليون طن 1.25ليصل إلى  السنوات األخيرة

وهو نفس المستوى الذي وصل  مليار درهم، 3,5 فإن دعم مادة السكر سيصل إلى ،فلواعتبارا لما قد س

  .2113إليه سنة 

 ب ب م 81توقعات دعم الغازوال  2-
من  %41من  ما يناهزب ب م، أكبر جزء من تكاليف المقاصة، حيث يشكل لوحده  51الغازوال  ثليم

دعم هذه المادة مبلغ فإن  ،2114برسم سنة تم تحديد مستويات الدعم األحادي  نظرا إلنهو .دعمتكاليف ال

 يتأثر باختالف حجم االستهالك.

  السيناريو األول

 2114سنة  أن على اعتبار، 2113ه سنة تستحدد الكمية المستهلكة في مستوى االستهالك الذي عرف 

)دون  3م مليون 4,5 حدد فيتفإن الكميات المستهلكة ست ،وعليه .ستعرف نوعا من الركود االقتصادي

الموجه لقطاع الصيد الشاطئي، والذي ال يخضع لقرار السيد رئيس  احتساب كميات استهالك الغازوال

 الحكومة(.

 السيناريو الثاني 

بالمقارنة مع  %2وعليه فإن الكميات المستهلكة سترتفع بنسبة  ،سيعرف االقتصاد الوطني انتعاشا طفيفا

 5,5، لتصل إلى 2113و 2112، وهي نسبة االرتفاع المسجلة بين فترتي 2113الكميات المستهلكة سنة 

 .3م مليون

 كون كاآلتي :تالدعم سمبالغ ات فإن فرضيهذه ال ستنادا علىوا

 4 0 السيناريوهات

 5 531 111 5 421 111 (3مكمية الغازوال المدعم )

 1,16 6,9 تكاليف دعم الغازوال

 1,3 1,3 دعم الغازوال الشاطئي

 الغازوال تكاليف دعم

 )مليار درهم(

8,4 8,2 
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  توقعات دعم فيول الكهرباء بنوعيه3- 

وقد  ،يعتبر فيول الكهرباء بنوعيه )العادي والخاص( من المواد المدعمة الحيوية المخصصة إلنتاج الكهرباء

. ويتأثر %54و %11ب  تواليعلى ال يقدر 2113و 2112ا بين سنتي مهمعرف استهالكه انخفاضا 

المطرية، حيث يشهد انخفاضا ملحوظا في السنوات التي تعرف استهالك فيول الكهرباء بمستوى التساقطات 

 تساقطات مهمة.

تمدة على مستوى فإن الكميات المع، 2113سنة على نفس مستوى تساقطات  2114وتيمنا أن تكون سنة 

 . 2113السيناريوهات هي نفسها الكميات المسجلة خالل سنة 

 111,66أي  2112لسنة البرنت و األول متوسط سعر بالنسبة لفيول الكهرباء فسنعتبر بالنسبة للسيناري

أي   2113سنة لسعر البرنت متوسط  سنعتبر وبالنسبة للسيناريو الثاني  ،)سيناريو متشائم(دوالر للبرميل 

 متفائل(. )سيناريودوالر للبرميل  111,64

 

 4 0 السيناريوهات

كمية فيول الكهرباء العادي  

 )بالطن(

111 951 111 951 

كمية فيول الكهرباء 

 الخاص  )بالطن(

111 311 111 311 

 دعم وحدة فيول الكهرباء

 العادي )درهم للطن(

4141 3514 

دعم وحدة فيول الكهرباء 

 الخاص )درهم للطن(

4944 4546 

دعم الفيول الكهرباء 

 العادي  )مليار درهم(

3,94  3,41 

دعم الفيول الكهرباء 

 الخاص  )مليار درهم(

1,41 1,41 

الدعم اإلجمالي لفيول  

 الكهرباء )مليار درهم(

8,20 2,88 

 

  انتتوقعات دعم الغاز بو  4-

ان، يعتبر أقل تمغرافي الذي يعرفه المغرب، وظاهرة الهجرة القروية، فإن استهالك الغاز بوينظرا للنمو الد

إال أنه ومع تزايد استعماله في قطاعات أخرى  تأثرا باألزمة االقتصادية من المواد المدعمة األخرى،

 كالقطاع الزراعي، فإنه يتأثر بعوامل طبيعية، فيرتفع استهالكه في سنوات الجفاف، وينخفض في عدمها.
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وعلى هذا األساس، تم األخذ بعين االعتبار في سيناريوهات تقدير تكاليف دعم هذه المادة، أن الكميات 

 .2102بالمقارنة مع سنة  %2شهد ارتفاعا بنسبة ست 2102خالل سنة المستهلكة 

 802652أي  ،2102سنة ل في األسواق العالمية بوتان غازسعر الأما بالنسبة لتكلفة الدعم، فسنعتمد متوسط  

 228625، أي 2102في سنة  في األسواق العالمية بوتان الغازسعر متوسط كسيناريو مرتفع، ودوالر للطن 

 .منخفضكسيناريو دوالر للطن 

 :كالتالي  2102ان سنة توبناء على كل هذه الفرضيات، سيتموضع  دعم الغاز بو

 4 0 السيناريوهات

 2 211 111 2 211 111 (طن)استهالك غاز البوتان 

 0812611 1550651 دعم الوحدة )درهم للطن(

للتوزيع الدعم اإلجمالي 

 )مليار درهم(

02622 00628 

لالستيراد الدعم اإلجمالي 

 )مليار درهم(

1611 1621 

)مليار مصاريف الشحن 

 درهم(

1621 1,21 

الدعم اإلجمالي للغاز بوةان 

 )مليار درهم(

08,42 08,27 

 

 : ، فإننا نحصل على التقديرات التاليةةميع السيناريوهات لجميع المواد المدعمجوإذا قمنا بدمج 

 

 4 0 السيناريوهات

الدعم اإلجمالي للسكر )مليار 

 (درهم

3,51 3,51 

 لغازواللالدعم اإلجمالي 

 )مليار درهم(

1,21 1,41 

الدعم اإلجمالي لفيول الكهرباء 

 )مليار درهم(

5,41 4,11 

الدعم اإلجمالي للغاز بوطان 

 )مليار درهم(

15,23 11,39 

 3102سنة  الدعم اإلجمالي

 )مليار درهم(

23,22 25,07 
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 القسم اإلداري والمالي
 

على نظام  2113يونيو  14صادق المجلس اإلداري لصندوق المقاصة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ 

اعتمد على إحداث قسم جديد لإلشراف على المهام اإلدارية والمالية التي كانت مفوضة إلى  هيكلي جديد،

معلومات خبراء ومهنيين خارجيين، وذلك بهدف رفع مستوى أداء صندوق المقاصة وسرعة تحصيل ال

 المالية واإلدارية.

 : ويشرف القسم المالي واإلداري على المصالح التالية

 لمصلحة اإلدارية والموارد البشرية،ا  
 المصلحة المكلفة بالحسابات، 
 المصلحة المكلفة بالمراقبة الداخلية، 
 المصلحة المكلفة بالنظام ألمعلوماتي. 

 

 المصلحة اإلدارية والموارد البشرية-0

تم إنشاء المصلحة اإلدارية والموارد البشرية بعد فتح باب الترشيح في وجه كل من أطر صندوق 

و بعد إجراء المقابلة االنتقائية لتقلد هذا المنصب طبقا لمقتضيات مرسوم  ،وأطر اإلدارات العمومية المقاصة

 باإلدارات العمومية. السيد رئيس الحكومة المتعلق بكيفية تعيين رؤساء األقسام ورؤساء المصالح 

  .ت على إنجاز عدة مشاريعبودأ 2113سنة من المصلحة مزاولة مهامها منذ شهر نونبر وقد باشرت هذه 

  إطالق طلبات العروض  1-1

 عتمادالعمومية عوض االإلى نظام الصفقات المصلحة باللجوء قامت  ،في إطار نهج سياسة ترشيد النفقات

، سعيا إلى 2113حيث تم إطالق عدة طلبات عروض مفتوحة في نهاية سنة  ،لى نظام الطلبياتعحصريا 

 تحقيق األهداف التالية :

 جعل سياسة الصفقات العمومية هي القاعدة ونظام الطلبيات هو االستثناء.  

 .النفقاتعقلنة  

 الفرص.   ؤ، وتكافترسيخ مبادئ الشفافية 

من ت مكن ،سبعة صفقات عمومية 2113أطلق صندوق المقاصة خالل الشهرين األخيرين من سنة  وقد

  %.111و %51مستوى يتراوح بين إلى بعض بنود الميزانية  كلفةخفض 

 : هذا االنخفاض خاصة في البنود التالية تجلىوي

 .استهالك لوازم المكتب واللوازم المعلوماتية 

 .شراء الوقود وزيوت التشحيم 

 .إصالح السيارات التابعة لصندوق المقاصة 

 التنقل داخل المغرب وخارجه. عن تعويضاتال 

 نفقات صاينة المباني. 
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، 2115سنة برسم على إعداد طلبات عروض  2114سنة من وستعمل المصلحة ابتداء من النصف الثاني 

دوق المقاصة إبرامها برسم التي ينوي صن العمومية نشر البرنامج التوقعي للصفقات تم في هذا اإلطار،و

من المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية الصادر  14، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل المقبلةسنة ال

 .          2113مارس  21بتاريخ 

 تتبع الوضعية اإلدارية للموظفين 1-2 

 يتعلق بالوضعية اإلدارية الخاصةمن المهام األساسية للمصلحة اإلدارية والموارد البشرية االهتمام بكل ما 

 ويدخل ضمن ذلك تتبع : ،بالمسار المهني لكل موظفو

 .الترقيات 

 اإلجازات السنوية، االستثنائية والمرضية. 

كما تسهر المصلحة على خلق جو من االرتياح داخل المؤسسة، وهوما من شأنه رفع المردودية في العمل، 

 سواء منها األهداف الفردية أو األهداف الجماعية. والتحفيز على تحقيق األهداف،

، لجائزة شهرية بتنسيق مع المصلحة اإلدارية والموارد البشريةأسس صندوق المقاصة  ،وتشجيعا للموظفين 

 .تحديدهامعايير يتم وفق موظف المثالي لل تمنح

 التكوين 1-3

، حرص صندوق المقاصة مهني للموظفينمستوى الالفي إطار تطوير الكفاءات وتحسين األداء والرفع من  

 : نذكر منها 2114سنة  على إعداد مجموعة من البرامج التكوينية

 .تكوين حول تحرير المراسالت اإلدارية باللغة الفرنسية 

 21تكوين في مجال الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الجديد للصفقات العمومية الصادر بتاريخ  

 .2113مارس 

 .إجراءات االستيراد والتخزين والتوزيع للمواد النفطيةتكوين في مجال  

 .تكوين حول التقنيات واألدوات البنكية 

 تكوين في مجال التعشير.    

أن بعضا من هذه الدورات التكوينية تم إنجازها مجانا باتفاق مع بعض الفاعلين في إلى وتجدر اإلشارة 

 القطاعات المعنية. 

ة، قام بعض أطر صندوق المقاصة في التسجيل في دورات تكوينية موازية من وتعزيزا لهذه الرؤية التكويني

 أجل نيل شهادات عليا كشهادة الماستر، أو شهادة اإلجازة.

  إعداد أجور الموظفين  1-4

كان لزاما  في إطار استرجاع المهام اإلدارية والمالية لصندوق المقاصة التي كانت مفوضة لمكاتب خارجية،

 القيام بإعداد كشوفات األجور.
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وبعد إجراء عدة مشاورات مع القطاعات المتخصصة، سهرت  ،وبتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية

، مع احترام المعايير والمساطر 2014من شهر يناير  ابتداءالموظفين  المصلحة على القيام بإعداد أجور

 بنود القانون الداخلي لصندوق المقاصة. وكذا ،المعمول بها في الوظيفة العمومية

باقتناء برنامج معلوماتي يعالج أجور  2115وبغية منه في مزيد من الفعالية، سيقوم صندوق المقاصة سنة 

 الموظفين. 

 الدخول والخروجإحداث نظام معلوماتي لضبط    1-5

 :الموارد البشرية، تم إحداث نظام معلوماتي يمكن من تدبير في إطار حكامة 

 .تسجيل حضور وغياب الموظفين 

إذ تتم عملية الدخول بواسطة رمز شخصي يتم  تعزيز األمن عند الولوج إلى صندوق المقاصة، 

 ساعة.    24وال تتعدى مدة صالحيته  ٬إعطاؤه للمعني مسبقا وبطلب منه

 .تمكن من االطالع على مدى احترام الموظفين ألوقات العمل إعطاء إحصائيات شهرية 

 ٠حال بديال لشركات الحراسة ٬ويعتبر هذا النظام المعلوماتي الجديد 

  جرد المخازن 1-6

المكتب وأدوات مختلفة االستهالك، يتم  من أجل ضبط االحتياجات الدورية لصندوق المقاصة من لوازم

 القيام بعملية شهرية لجرد مخازن صندوق المقاصة وتشمل إحصاء :

 .المعلوماتيةوازم المكتب واللوازم ل 

 .المواد الخاصة باالستقباالت 

 .مواد النظافة 

 المطبوعات. 

وسعيا منه إلى تدقيق عملية الجرد )دون اللجوء إلى مكاتب خارجية(، فإن صندوق المقاصة بصدد تطوير 

 برنامج معلوماتي من شأنه تيسير عملية تتبع المشتريات، واالستهالك وكذا تحديد مستوى المخازن.   

ومعدات الكمبيوتر، ات ثكما يحرص صندوق المقاصة على القيام بعملية جرد سنوية لمعدات المكاتب من أ

 إنهاء مدة صالحيته.تحديد ما يجب  إثرهاويتم على 

 مصلحة الحسابات -4

عملت مصلحة الحسابات  الجيدة في تدبير الشأن المالي لصندوق المقاصة، ةالحكامممارسة مبدأ ترسيخا ل

 منذ إنشائها على إنجاز عدة مهام متميزة وجديدة تتمثل في :
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 تتبع الميزانية ووضعية الخزينة 2-1 

 ةباإلشراف على عملي 2114م إعداد ميزانية التسيير واالستثمار السنوية لصندوق المقاصة لسنة ت

التنسيق مع جميع ا بذكو ،ولين والموظفينؤالمس إشراك جميعوب ،التقديرات فيما يخص الحاجيات الضرورية

 .واألقسام المصالح

، تقوم مصلحة الحسابات بإنجاز مختلف عمليات التعهد بنفقات التسيير واالستثمار قبل القيام بأي التزامو

 بالتتبع اليومي الستهالك الميزانية.و

خذ بعين األ حرص على  وتتبعها، حيثاعتمد صندوق المقاصة منهجا جديدا في كيفية تنفيذ الميزانية كما 

 .اةدالمؤ االعتبار النفقات المتعهدة وليس فقط

المفتوحة باسم صندوق المقاصة لدى  البنكية لوضعية األرصدة التتبع األسبوعيعلى لك ذكالمصلحة  سهرتو

التي هي  مع إنجاز عملية الحصر في آخر كل شهر لمجموع المداخل والمصاريف ،الخزينة العامة للمملكة

 .في طور التحصيل أو في طور األداء

  القيام باألداءات  2-2  

أيضا بإعداد وتتبع أداءات نفقات الدعم ونفقات التسيير واالستثمار )األمر باألداء،  الحسابات تقوم مصلحة

باإلضافة إلى إيداع الشيكات للتحصيل باسم  الشيكات أو األوامر بالتحويل( في اآلجال المخصصة لألداءات

 المؤسسة.

، تم اعتماد كيفية أداء نفقات الدعم ونفقات التسيير 2013أبريل  من شهر ابتداء ، أنهكما تجدر اإلشارة

 ، وذلكبواسطة أوامر التحويل من حساب صندوق المقاصة إلى حساب المستفيد عوض استعمال الشيكات

 األداءات.ضمانا لسالمة عملية 
 

 تدوين المعامالت المحاسبية  2-3 
 

لتفعيل المهام المنوطة بهذه المصلحة، طور صندوق المقاصة برنامجا الستخالص المعلومات الخاصة 

بمختلف ملفات الدعم التي يتم تصفيتها يوميا من طرف القسم التقني، من النظام المعلوماتي الخاص 

بطريقة  "OSCARودمج هذه المعلومات في النظام ألمعلوماتي المحاسباتي " بصندوق المقاصة،

 .أوتوماتيكية

 

مع االحتفاظ بالمستندات  ،أما فيما يخص نفقات التسيير، فيتم إدخال يوميا القيود المحاسبية الخاصة بها

صورة من القيود  واستخراجالثبوتية لها )فواتير، شيكات، تحويالت، أمر بالتحصيل وكشوف األرصدة....( 

 في نهاية كل يوم لتوقيعها. العامة وإرسالها إلى اإلدارة
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  اعتماد المحاسبة كوسيلة إثبات ومقاارنة صحة البيانات  2-4

تسعى مصلحة الحسابات إلى جعل المحاسبة أداة للتأكد من صحة المعلومات والبيانات سواء منها تلك التي 

 : ذلك عبرو ،تتعلق بالدعم أو التي تتعلق بتكاليف صندوق المقاصة

 عبر تطوير برمجة النظام المعلوماتي،تحسين إجراءات ترحيل ومعالجة المعلومات  

مقارنة أسبوعية لنتائج المعطيات المحاسباتية مع النظام المعلوماتي للمؤسسة )القيمة المالية  

 اإلجمالية لملفات دعم مادة السكر، الغاز البوطان والمواد البترولية(،

التأكد من تطبيق النظام المالي والمحاسبي وتجميع ومراجعة المعلومات المحاسبية وتحضير  

 ،نتائج أعمال صندوق المقاصة ووضعها المالي التقارير الشهرية عن

 قائمة تنفيذ الميزانية مع االلتزامات مع بيان الميزان في آخر كل شهر،مطابقة  

 مقارنة األرصدة المحاسبتية للفاعلين في القطاعات المدعمة مع وضعيتهم عند األداء، 

إظهار وشرح الفروقات ية مع تمقارنة وضعية الخزينة في آخر كل شهر مع المعطيات المحاسب 

 )شيكات أو تحويالت في إطار التحصيل أو األداء(.

 
  تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالتنظيم المحاسباتي  2-5

المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسباتي لصندوق  2115أبريل  19بتاريخ  1166-2 رقم استنادا إلى القرار

وتقديم بيان أرصدة المؤسسة  ،بإعداد قائمة تنفيذ الميزانية مع االلتزامات الحسابات المقاصة، تقوم مصلحة

المفتوحة بعد مطابقة كشوف األرصدة مع الحسابات لدى الخزينة العامة للمملكة في متم كل شهر، وإرسالها 

والخازن  إلى وزارة الشؤون العامة والحكامة والوزارة المكلفة بالميزانية ووزارة المالية )مراقب الدولة

 المكلف باألداء لدى صندوق المقاصة(.

 

من القرار  19كما تقوم هذه المصلحة بتحضير القوائم المالية وبيان الميزان كل ثالثة أشهر وفقا للمادة رقم 

المذكور أعاله، وإرسالها إلى وزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة االقتصاد والمالية )مديرية الميزانية، 

 ولة والخازن المكلف باألداء لدى صندوق المقاصة(.مراقب الد

 

وفي نهاية كل سنة مالية، تقوم المصلحة بإعداد القوائم المالية والفصلية وقوائم نهاية السنة بتنسيق مع مدقق 

 الحسابات وذلك وفقا لنفس المنهج.

 

 الداخليةاإلدارية و   مصلحة المراقبة 2 

، لتعزيز مسار تصفية ملفات الدعم 2112تم إحداث مصلحة المراقبة الداخلية لصندوق المقاصة سنة 

 :  بالنظر ألهمية مبالغ الدعم، واقتصرت مهام هذه المصلحة في

  مراجعة ملفات الدعم بجميع أصنافه وملفات الخصم وكذلك الملفات الخاصة باسترجاع الدعم عن

 ها؛التحقق من صحتمادة السكر، و

 والعائدات ازدواجية أوامر الدفع من عدم  التحقق . 
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، ومع اعتماد الهيكلة الجديدة لصندوق المقاصة وموازة مع منظور التطور، تم 2113خالل سنة إال أنه 

من شأنها وتحديد أهداف أخرى لهذه المصلحة تندرج في إطار تعزيز دورها وإعطاء قيمة مضافة لها، 

 الداخلية.الرفع من مستوى الرقابة 

 : المهام اإلضافية في هذه وتتمثل

 توسيع مجال واختصاص المصلحة؛ .1

 تحيين الدليل اإلجرائي؛ .2

 اعتماد منهجية جديدة لإلحصائيات؛ .3

 إعداد تقارير شهرية ونشرها على موقع صندوق المقاصة. .4

 توسيع اختصاصات المصلحة  3-1

تباشرها مصلحة المراقبة الداخلية، تم تكليف إضافة إلى مراقبة دقة وصحة ملفات الدعم التي كانت 

 : مصلحة باالطالع والتأشير على ملفات المصلحة اإلدارية بما فيهاال

 كشوف الرواتب؛ 

 قرارات الترقية والتقدم الوظيفي؛ 

  أرشفة وتصنيف سجالت الموظفين؛ 

 واالستالم؛ طلبات الشراء، رسائل االستشارة، و طلبات التسليم 

  والفنية للصفقات العمومية والمقارنة بين عروض تسعيرة المزودين؛العروض اإلدارية 

 أرشفة وتصنيف سجالت الصفقات العمومية وطلبات الشراء؛ 

  مصلحة الحسابات، أوامر األداء وصرف األداءات سواء منها  التي تدلى بهامراقبة  قوائم االلتزام

 يف الدعم.تلك التي تتعلق بمصاريف التسيير أو تلك التي تتعلق بمصار

 تحيين الدليل اإلجرائي  3-2

رقابة ممصلحة الإلى تم إسناد مهمة مراجعة وتحيين الدليل اإلجرائي اإلداري والتقني لصندوق المقاصة 

إلى إبراز مهام القسم التقني والقسم اإلداري وكذا  الدليل اإلجرائي المحين ، وقد تطرقواإلدارية الداخلية

عليه خالل  صادقةوالذي تمت الم الجديد بعين االعتبار الهيكل التنظيمي اخذآلهما، جميع المصالح التابعة 

 .2113المجلس الوزاري لدورة يونيو 

 : ويهدف هذا التحيين إلى

 تحقيق الشفافية التامة فيما يتعلق باإلجراءات المتعلقة بمعالجة ملفات الدعم وصرف أداءاتها؛ 

 2113صودق عليه من طرف المجلس الوزاري لدورة يونيو  إدماج الهيكل التنظيمي الجديد والذي 

 ؛في دليل اإلجراءات

 ؛ تحديد والتعريف باختصاصات جميع األقسام والمصالح 

 ؛  وصف وتبسيط لجميع المراحل التي تمر بها العمليات واإلجراءات 

 اإلجراءات، وكذا توحيد تكوينهم. هذه تمكين الموظفين من االطالع على 
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 منهجية جديدة لإلحصائيات  اعتماد  3-3  

تعتبر العمليات اليومية داخل أي مؤسسة موردا ال ينضب من البيانات والمعلومات التي يلزم توفيرها 

لتقوم هذه المستويات اإلدارية والتقنية بمتابعة مختلف األنشطة وتقييم  ،للمستويات المختلفة من اإلدارة

 وتقويم العمل داخلها.

سواء تلك التي تتعلق ، الداخلية قبةارممصلحة ال إلىسناد مهمة اإلحصائيات ومتابعتها وفي هذا السياق، تم إ

، وذلك بهدف توحيد المعطيات والحرص على عدم تلك التي تتعلق باألنشطة الغير التقنية نشطة التقنية أواألب

 .األرقام تضارب

تضم  (،Excelتعتمد هذه اإلحصائيات باألساس على جمع وتأسيس قاعدة إحصائية في صفحات إكسل )

 خذة بعين االعتبار جميع أنواع الملفاتآ ،لجميع المواد المدعمةوالمزودين والتواريخ التكاليف والكميات 

 : تينذكرها كاآلو، التي يتم التوصل بها

 ها من طرف المصلحة التقنية وتمت علي تأشيرالمت تصفيتها و: هي الملفات التي ت ةالملفات المصفا

من طرف و المراقبةها من طرف مصلحة علي تأشيرتم المراجعتها والمصادقة على صحتها و

 اإلدارة العامة.

 مودعة لدى المصلحة التقنية سواء من  مصفاة : هي ملفات أشير والموافقةالملفات التي في طور الت

عبر  تم إيداعها أو ،ها من طرف الشركات بصفة مباشرةعدايأو التي تم إ ،طرف الوزارة المعنية

أيضا صندوق المقاصة، لذا فهي أرقام  توصل بهاالنظام المعلوماتي، على اعتبار أن هذه المبالغ 

 اإلحصائيات. ضمن خذ بعين االعتبار أحقيقية ت

  إلى الوزارات أو للتبرير الملفات التي تم رفضها لسبب من األسباب، وتم إرجاعها للتصحيح

 المعنية.

والتي كانت تعتمد فقط على األرقام  ،هذه اإلجراءات لتصحيح مفاهيم تكلفة الدعم المصرح بها وقد تم اعتماد

ها علي تأشيرالتصفيتها و توالتي تم ،الملفات التي تم إيداعها من طرف الوزارات المعنيةمن صة لخمستال

 العامة.من طرف جميع المصالح واإلدارة 

أصبحت تأخذ بعين االعتبار أرقام جميع الملفات  لغ المتأخراتاومب لتكلفة الدعمكما أن اإلحصائيات 

الملفات سواء التي في طور التصفية  أي نوع من وال تسثني ،المودعة بصفتها مستحقات للشركات المعنية

 .من أجل التصحيح ةجعالمرالملفات في طور المراقبة أو  التي أو

للبيانات اإلحصائية في  أسبوعية شاملة ومقارنة بعد تجميع هذه المعطيات واألرقام، تتم عملية مقاربةو

الكميات  مقارنة ( لصندوق المقاصة، تستند أساسا علىClik viewمع النظام المعلوماتي ) صفحات إكسل

ة لكل شركة على حدة، والمبالغ المستحقة الشهرية لكل منتوج مدعم حسب المادة والفصل وكذلك بالنسب

 لضبط صحتها ودقتها.

التي يتوصل بها صندوق  ملفات السنوات الفائتة ذ بعين االعتباريجب األخ ولتصحيح مفهوم تكلفة الدعم،

لكن  ،لسنة المعنيةها باربط استهالكومعالجتها  تمت والتي (فترة المحاسبيةال غالقالمقاصة متأخرة )أي بعد إ

 :  ونخص بالذكر نية،آلمن ميزانية السنة ايستخلص سداد تكلفتها 
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o ؛عن تفريغ حموالت البواخر عند استيراد الغاز بوتانملفات غرامات التأخير  

o ؛ملفات الصيد الساحلي 

o ملفات استيراد الغازبوتان. 

 

ت المحاسبية لصندوق كشوفاهذه المتأخرات كما تم تسجيلها في المبالغ ويوضح الجدول التالي مدى أهمية 

 اصة.المق

 

 المبالغ  السنوات التي استخلص فيها الدعم

9002 305.561.008 

9050 851.059.535 

9055 865.125.309 

9059 219.261.650 

9058 023.661.203 

 

 ةونشرها على موقع صندوق المقااص  إعداد التقاارير الشهرية   3-4

يتم إعداد جداول ورسومات بيانية تعد مؤشرا هاما يتم اعتماده  ،جراء عملية جمع اإلحصائيات واألرقام

لتحرير تقارير شهرية عبارة عن ملخص واف ينقل صورة دقيقة لجميع األتشطة الممارسة من طرف 

 .التقنية أو اإلدارية األنشطة سواء منها صندوق المقاصة

نشر على ت شهرية باللغتين العربية والفرنسية إحصائيات وتقارير إعدادتم ي، على هذه المعطيات كذلكبناء و

خطوة إيجابية لتلبية حاجيات القائمين على السياسة االقتصادية لصندوق المقاصة، وهي  الموقع اإللكتروني

  والفاعلين االقتصاديين والعموم.

 : ويروم إعداد هذه التقارير الشهرية إلى

صندوق المقاصة خالل فترة معينة، وذلك  التعريف بأبرز األنشطة والمهام الممارسة من طرف 

 عبر جداول ورسومات مبيانية واضحة؛

ات الصلة من فهم واستيعاب المعلومات والحقائق داخل صندوق المقاصة ذتمكين جميع األطرف  

 باعتبارها وسيلة اتصال رسمية؛

عاء للمعلومات توثيق وتسجيل جميع المهام المنجزة، وبالتالي فهي بمثابة مرجعية ومصدر دائم، وو 

 يمكن الرجوع إليه في أي وقت.

لم تقتصر التطورات التي أدمجت اإلحصاءات والمعلومات في نظام صندوق المقاصة على كم هذه البيانات 

 على تحسين في مستوى دقتها وموثوقيتها. تونطاقها، بل ساعد
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ع تطور القدرة اإلدارية عزى هذا التحسن إلى نضج العديد من قواعد المعلومات وتحصيلها، خاصة ميو

لقطاعات اع يوفضال عن ارتفاع مستوى الشفافية وازدياد الطلب على هذه البيانات الدقيقة من قبل جم

 ية.معنال

كما أسهم توفير هذه البيانات والمعلومات عبر شبكة األنترنت في تعزيز مصداقيتها، ولعل توفرها في الوقت 

 .البيانات والمعلوماتت من أبرز العوامل المحددة لكفاءة المناسب وإصدارها خالل إطار زمني ثاب

 المعدات والبرامجمصلحة   -4 

فأمام محيط يعرف  ث القطاع العمومي،أصبحت تكنولوجيا المعلومات واالتصال رافعة أساسية لتحدي

تحوالت متواصلة في عالم التواصل بات من الضروري على اإلدارة المغربية تحقيق التالؤم واالنفتاح نحو 

هذا التغيير، كما أن إدراج هذه الوسائل قد أسهم في إحداث تغييرات إيجابية في العالقة بين اإلدارة 

 .والمتعاملين معها

ومالئمته لمتطلبات  ،المعلوماتي هإستراتيجية متكاملة لتحسين نظاموفي هذا الصدد وضع صندوق المقاصة 

 العاملين والمهتمين به.

 من بين أهم األوراش التي يشتغل عليها صندوق المقاصة في هذا المجال :  و

 تطوير البرنامج المعلوماتياستكمال    4-1

الخاص بتصفية ملفات  لصندوق المقاصةعلى تحسين النظام المعلوماتي منذ توليها لمهامها  المصلحة تلعم

وتحسين  عن طريق تطوير وحدات جديدةوذلك  ،كييف هذا النظام مع متطلبات العاملين فيهتو ،الدعم

 :منها ذكربال ، نخصوحدات أخرى

   األداءاتوحدة  ، 

  وحدات تصفية ملفات السكر، 

 ملفات الدعم بالنسبة لألقاليم الجنوبية، وحدة تصفية 

 ،وحدة تصفية ملفات الغاة بوتان 

  .نظام اإلحصائيات 

 

 يهدف هذا المشروع كذلك إلى جعل هذا النظام آلية فعالة لمراقبة الملفات والفواتير تفاديا لتكرار كما

 ". Qlikviewثم أداة للتنبؤ واتخاذ القرارات اعتمادا على وحدة اإلحصائيات " ،تصفيتها

 األمنيةتطوير الخطة    4-2

 سهرت مصلحة المعلوميات على وضع خطة أمنية تهدف إلى :
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 " تطوير فعالية الشبكة المعلوماتية عن طريق اقتناء جهازCommutateur CISCO من أجل "

إلى إضافة  ،تأدية مهامهم على أكمل وجهعلى ومساعدتهم  ،نترنت لكافة الموظفينألا تسهيل الولوج لخدمة

 األنظمة بشكل سريع وسلس.تحسين جودة االتصال بكافة 

 : إعداد نظام حماية النظام المعلوماتي لكافة األنظمة عن طريق 

 " اقتناء برنامج لحماية الحواسب من جميع أنواع الفيروساتKaspersky KES 10،" 

   وضع إستراتيجية لحفظ بيانات النظام المعلوماتي عبر عدة وسائل وكذلك بيانات حواسب الموظفين

 ثم القدرة على استرجاعها في حالة وقوع خلل، ،التلفلحمايتها من 

  وضع خطة عمل من أجل تأمين الشبكة المعلوماتية لصندوق المقاصة وكذلك حماية نظام تصفية

ي اختراق وذلك باقتناء أجهزة الجدار الناري الخاص بالشبكات ثم الجدار الناري الخاص أملفات الدعم من 

 بتطبيقات الويب.

  تراضيةفاإل  البيئةام  إحداث نظ  4-3 

وضع خطة ، ستقوم مصلحة المعلوميات إلى االرتقاء باألنظمة المعلوماتية إلى أحدث التكنولوجياتأجل  من

 "نظام البيئة االفتراضية " نظرا ألهميته البالغة في :

 

 ،االستغالل األمثل للخوادم 

 ،سرعة التثبيت وإمكانية نقل األنظمة من خادم إلى آخر بشكل سلس 

 ،حفظ األنظمة بشكل جيد 

 .تيسير إدارة كافة األنظمة 

 

وتعميمه على كافة الموظفين،  كما تسهر المصلحة كذلك على تحسين جودة البريد اإللكتروني المهني

 وتأطير وإرشاد الموظفين ومساعدتهم في حل جميع المشاكل التي تعترضهم في مجال المعلوميات. 

 تحيين الموقع اإللكتروني 4-4 

فمنذ سنة  ،يعتبر الموقع الرسمي لصندوق المقاصة قناة أساسية للتواصل وبث كل المعلومات الخاصة به

 بمجموعة من التقارير والمقاالت والوثائق التي تفي بحاجيات المتتبعين. اأصبح هذا الموقع غني 2113

 : فيما يلي أهم المحاور والوحدات في الموقع

  المقاصة،التقرير السنوي ألنشطة صندوق 

 بصفة نصف شهرية،تركيبة األسعار  

 واإلحصائيات، المقاصة التقارير الشهرية لصندوق 

 التي تتناول موضوع المقاصة المقاالت الصحفية ، 

 ،ونتائجها، إعالنات طلبات العروض وإعالنات دعوات الترشيح 

 ،القاعدة القانونية لجميع القوانين والقرارات التي يعمل بها صندوق المقاصة 

 ،مجال للتواصل وطرح األسئلة 

 حول أبرز المستجدات الخاصة بنظام المقاصة استطالعات الرأي، 
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على سبيل المثال، قام موقع صندوق المقاصة بإجراء استطالع للرأي لمعرفة آراء المواطنين حول قرار و

حيث بلغ عدد المشاركين ، 2رقمأسعار البنزين الممتاز والفيول رفع الدعم عن الحكومة والذي بمقتضاه تم 

 : مشاركا وكانت النتائج على الشكل التالي 143 ،2114مارس 16إلى حدود 

 كان 4زين بدون رصاص والفيول رقم هل قرار الحكومة برفع الدعم عن أسعار البن ،في رأيكم 

 ؟قرارا لروريا

يةالنسبة المئو  

 ال

عدد 

الن بيالمصوت  

ةالنسبة المئوي  

 نعم

 عدد المصوتين

  بنعم

عدد 

نيالمصوت  

 التاريخ

فبراير 6إلى  1من  69 50 72% 19 28%  

فبراير 14إلى  1من  22 17 77% 5 23%  

فبراير 24إلى 16من 25 12 48% 13 52%  

مارس 4فبراير إلى  25من  15 12 80% 3 20%  

مارس 16إلى  5من  12 6 67% 6 33%  

 المجموع 143 97 68% 46 32%

 

 

kالقسم التقني 

يضم القسم التقني ثالثة مصالح تهتم بمعالجة ملفات الدعم سواء منها تلك التي تتعلق بدعم 

 المواد النفطية أو تلك التي تتعلق بدعم مادة الغاز بوتان، وكذا بتحضير أداءات الشركات.

الدعم، حيث يتم معالجة ، طريقة جديدة في معالجة ملفات 2102وقد نهج القسم التقني سنة 

الملفات المتوصل بها من طرف الوزارات المعنية بالقطاعات المدعمة، وكذا معالجة الملفات 

التي يتم التوصل بها مباشرة من طرف الفاعلين والشركات، سواء عبر إيداعها لدى مكتب 

 الضبط، أو إيداعها عبر النظام المعلوماتي لصندوق المقاصة.

 ملفا انبثق منه : 2255وأسفرت هذه الطريقة الجديدة في معالجة ملفات 

 2155 .أوامر لألداء 

 0211 .أمرا لالستخالص 

أيام، مالم تتضمن أي خطأ يستوجب  0كما تقلصت مدة معالجة ملفات الدعم لتصل إلى 

لمعالجة إرجاعها إلى الوزارات المعنية، من أجل التصحيح. كما ساعدت هذه الطريقة الجديدة 

 ملفات الدعم على االطالع بشكل دقيق على إحصائيات الدعم، وكذا على متأخرات الشركات.

، برمجة نظام األداءات، كي يتم استخالصه مباشرة من النظام 2102كما تم خالل سنة  

إلى إعداد  2102المعلوماتي لصندوق المقاصة، وفعال تم التوصل في أواخر شهر شتنبر 
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المستفيدة من الدعم استنادا على حصص التوزيع التي يحتسبها النظام  أداءات الشركات

 المعلوماتي.

وللمزيد من الشفافية، تم نشر دليل إجراءات القسم التقني على الموقع اإللكتروني لصندوق 

 .2102المقاصة في بداية سنة 

 ويتطرق هذا الدليل اإلجرائي إلى اإلجراءات التالية :

  الدعم بشتى أنواعها.طريقة معالجة ملفات 

 .كيفية احتساب وتحضير أداءات الشركات 

 على :  ولتدبير أمثل للمواد البشرية على قلتها، فقد اعتمد القسم التقني

   .إعادة انتشارالكفاءات 

 لكي يتمكن كل موظف من معالجة كل الملفات، أيا كانت  ،نهج سياسة تعدد الكفاءات

 نوعية الدعم الذي يتضمنه. 

 

 


