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 2 صندوق المقاصة

 

 قدمة: الظرفية العالمية والوطنيةم

 على الصعيد العالمي

 

العالمي العرض عرف حيث  ،تغيرات مهمة في أساسيات أسواق البترولب 4201سنة تميزت 

الصخور ) إلى االستغالل المتزايد لزيوت الشيستيعزى باألساس موسا مل اتحسننفطية لمنتجات الل

الواليات  واردات قلصأدى إلى تمما  ،يةمريكالواليات المتحدة األوالرمال النفطية في  (البركانية

لذي في الوقت ا .، التي تعد أول مستهلك في العالم للمواد النفطيةالخام البترول من األمريكيةالمتحدة 

في خصوصا  ،سيوياآل النمو االقتصادينتيجة تباطؤ  ،البترول الخام انخفاضاالطلب على  فيه سجل

ضطرابات الجيوسياسية الكما أدت ا .منطقة األوروالذي عرفته  ياالقتصاد الركودنتيجة و ،الصين

العالمية  السوق إمداد إلىخصوصا،  العراقو سوريامنطقة الشرق األوسط عموما، و التي عرفتها

 .بإنتاج هذين البلدين

 

 فاضخنافي  ،طاقتها اإلنتاجية الفائضةلالخليجية  النفطية استعمال الدول ، بشكل أساسيوقد ساهم

، حيث بلغت نسبة انخفاض 2014وبالتحديد ابتداء من النصف الثاني من سنة  ،4201سنة  األسعار

انخفض سعر البرميل إلى ما دون و، %50 من أسعار برميل البرنت خالل السنة الماضية ما يفوق

 . للبرميل دوالر 100عر يتعدى سالسنة ب، بعدما افتتح للبرميل في أواخر السنة ادوالر 50

 

مقابل  ،للبرميل ادوالر 57,99 ،2014 سنة الخام خالل نتالبربرميل  لسعرسنوي معدل الالناهز و

 .2013سنة للبرميل الخام  ادوالر 108,80

 

 سدسخالل األ ادوالر 36,111 ،2014لبرميل سنة لسعر متوسط أعلىوصل وعلى هذا األساس 

  .الثاني سدساألخالل دوالر 36,36حده األدنى، أي  إلى نخفضلي األول

 

 .2014ة سعر برميل الخام خالل سنالشهري ل متوسطتطور الالرسم البياني التالي  وضحي
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 48,27 وصل إليه متوسط سعر البرنتمستوى  أدنىو قصىأالفارق بين بلغ ، 4201سنة وفي 

 ،كأقصى مستوىيونيو شهر في دوالرا  111,63 إلى لبرميل الخاموصل سعر احيث ، دوالرا

لم يتجاوز هذا  ،في حين ،هأدنى مستوى لكدجنبر شهر  في للبرميل ادوالر 63,36 انخفض إلىو

 دوالرا للبرميل في شهر فبراير 46,116متراوحا بين  ،2013دوالرا خالل سنة  94,13الفارق 

 الجدول التالي.كما هو مبين في  كحد أدنى شهر أبريلي فدوالرا للبرميل  52,102وكحد أقصى 

 

 السنوي معدلال أدنى مستوى أقصى مستوى 

2013 116,46 102,52 108,80 

2014 111,63 63,36 99,57 

 

ارتفاعا مهما خصوصا  2014سنة ل عرف خالفقد ، الدوالرصرف الدرهم مقابل  بسعرأما فيما يتعلق 

أقصى مستوى له خالل  هذا السعرمتوسط الشهري لحيث سجل ال ،2014خالل الربع األخير من سنة 

 8,1089بما قدره أبريل أدنى مستوى له خالل شهر و ،للدوالر درهم 9,0425 بما قدرهدجنبر  شهر

سنة خالل هذه الالدوالر مقابل الدرهم  صرف سنوي لسعرمعدل الالبلغ . وقد للدوالر الواحد درهم

رتفاع نسبي جد ، أي با2013 سنةخالل للدوالر درهم  8,4435مقابل  ،للدوالر درهم 8,4493

 .%0,06طفيف بلغ 

 

 خالل سنةأسعار صرف الدوالر مقابل الدرهم مستويات متوسط تطور  الرسم البياني التالي يبين

 .2013مقارنة مع سنة  2014
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2014و2013تطور متوسط سعر البرميل الخام خالل سنتي
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 المصدر : بنك المغرب

 

 

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

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

، 2011دوالر للطن سنة  662، إلى 2008دوالر للطن عند بداية األزمة العالمية سنة  376من 

ويتراجع إلى أدنى ، 2013سنة  دوالر للطن 490وإلى  ،2012دوالر للطن سنة  578لينخفض إلى 

 .دوالر للطن 440معدل سعره إلى  حيث وصل، 2014 سنة سنوات خاللأربع مستوى له منذ 

 

 200لسنوات الفارطة حيث كان يتراوح ما بين مقارنة مع امرتفعا  ذلكمع هذا المعدل يظل إال أن 

 دوالر للطن. 300و

 

األسعارالعالمية للمواد األولية  انخفاضب ،2014وفي ظل هذا السياق الدولي الذي اتسم خالل سنة 

لعب صندوق المقاصة دورا مهما  ،المواد النفطية منها خصوصا، ألول مرة منذ أزيد من أربع سنوات

بر النسيج اإلنتاجي الوطني عتنافسية كأداة للدولة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و

وذلك في حدود  ،أسعار المواد المدعمة في األسواق العالميةفارق تحمل ميزانية الدولة لجزء هام من 

 قانون المالية. للدعم والمسجل في الغالف المالي المخصص
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 يوطنعلى الصعيد ال

 

بتاريخ الصادر  3-01-14رقم  مةولحكا سيد رئيسال الحكومة بموجب قرار، قامت 2014خالل سنة 

الخفض التدريجي مع  ،2رقم والفيول، البنزين الممتاز مواد نعبرفع الدعم كليا ، 2014 يناير 15

طية النفأجل التحكم في مستوى الكلفة المالية لدعم المواد  منذلك و ،لمادة الغازوالالدعم الموجه  فلسق

 .2014ميزانية سنة على مستوى  في حدود االعتمادات المرصودة لها

 

المشترك للسادة وزراء االقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن والبيئة،  31-13رقم  قرارالبموجب  ،وتم

 غازوالتحديد مستويات الدعم األحادي لل، 2014ر يناي 15بتاريخ الصادر  ،والشؤون العامة والحكامة

 :كالتالي 2014دجنبر  شهر إلى أواخرينايرمنتصف شهر  ة الممتدة منفتربالنسبة لل

 

 أكتوبر 16 يوليوز 16 بريلأ 16 يناير 16 درهم للتر

 0,80 1,25 1,70 2,15 الغازوال

 

 

المؤرخ بتاريخ  3-208-14رقم  قرارالكما اتخذت الحكومة ممثلة في شخص السيد رئيس الحكومة 

يقضي برفع الدعم نهائيا عن الفيول  والذي ،2014ابتداء من فاتح يونيو المفعل ، 2014ماي  18

 الموجه إلنتاج الكهرباء بنوعيه )الخاص والعام(.
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 ب ب م 50:الغازوال المواد النفطية -1
 

مقارنة مع عسنة  2014 خالل عسنةالمعسجلة  ب ب م 50غازوال ال ةمادالمرجعية لعسعار معدل األتطور
  :الجدول والرعسم البياني التاليانكما هو موضح في  في عسوق روتردام، 2013

 
 )سوق روتردام( ب الدوالر للطن ب ب م 50ة الغازوال قوائم األسعار العالمية للماد

2014 2013  
 يناير 961,97 949,25

 فبراير 1.000,77 930,15

 مارس 990,58 941,05

 أبريل 932,45 921,23

 ماي 884,41 933,11

 يونيو 895,59 916,39

 يوليوز 918,42 932,86

 غشت 946,01 905,10

 شتنبر 982,27 881,98

 أكتوبر 955,35 829,65

 نونبر 938,60 770,70

 دجنبر 950,90 676,46

 المعدل السنوي 946,44 882,32

 

 

 
 

 

 

 

 

676,46

949,25
1 000,77

884,41

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير 

2013-2014تطور األسعار العالمية للغازوال 

2014الغازوال  

2013الغازوال  



 7 صندوق المقاصة

 

معتمد الالصرف متوسط الشهري لسعر سجل الفقد فيما يخص سعر صرف الدوالر مقابل الدرهم، أما 

 دجنبرأقصى مستوى له خالل شهر  2014سنة خالل حروقات الداخلية للم األسعار على مستوى بنية

معدل بلغ درهم. وقد  8,1435بما قدره  مايوأدنى مستوى له خالل شهر  ،درهم 8,8934بما قدره 

درهم مقابل  8,3907 سنةخالل هذه ال صرف الدوالر مقابل الدرهمالمتوسط الشهري لسعر 

الجدول  هكما يوضح %0,62ي يقدرب، أي بانخفاض نسب2013 سنةدرهم مقارنة مع  8,4435

 والرسم البياني التاليان.

 

 السنة معدل أدنى مستوى أقصى مستوى 

2013 8,6105 8,2544 8,4435 

2014 8,8934 8,1435 8,3907 

 

 

 

 الستهالكا 1-1
 

مع سنة مقارنة  ارتفاعا 2014خالل سنة  ب ب م 50 الغازوال ةعرفت الكميات المستهلكة من ماد

حسب ملفات الدعم التي توصل بها صندوق المقاصة إلى غاية متم شهر مارس من سنة وذلك ، 2013

بين محلي ومستورد وغازوال الصيد  توزيع استهالك الغازوال التالي ويوضح الجدول ،2015

 .بين الشمال والجنوبالساحلي 

 

 

 

 

 

 

8,1435

8,8934 8,6105

8,2544

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير 

ان الداخلية تطور متوسط سعر الدوالر المعتمد بالنسبة للمحروقات على مستوى بنية األثم
2014و2013لسنتي 

2014

2013
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 رتفاعاا 2014عرف خالل سنة  غازوالن استهالك مادة الأويتضح من البيانات المقدمة أعاله، 

خالل  الصيد الساحلي ، في حين عرف استهالك غازوال2013مقارنة مع سنة  %6,1بنسبة ملحوظا 

 . %20,81بنسبة  نخفاضاا نفس الفترة

 

نة برسم س غازوالداخل االستهالك اإلجمالي للالكميات المستهلكة  مصدر بتحليل توزيعوإذا قمنا 

المادة، ن إجمالي استهالك م %54ما قدره مثلت  الكميات ذات أصل مستورد، فإننا نالحظ أن 2014

 .2013، وهو تقريبا نفس التوزيع الذي شهدته سنة ستهالك الغازوال المحليبالنسبة ال %46 مقابل

 

 غازوال المستورد والمحليال ةمادمن  التاليان تطور حجم الكميات المستهلكة انالبياني انيوضح الرسم

 غازوال الصيد الساحلي لنفس الفترة.، باإلضافة إلى كميات استهالك 2013و 2014تي سنالل خ

 2014 2013 المنطقة 3م ب المادة

 طوراتالت نسبة
 2014و 2013

 % ب

حصة المادة من 
إجمالي الكميات 
المستهلكة لسنة 

2014 

 م ب ب 50 الغازوال

 المحلي
  20+ 2.572.469,84 2.144.126,02 الشمالية المناطق

  66,43- 103.577,26 304.443,39 الجنوبية المناطق

 %46  2.676.047,10 2.448.569,41  المجموع

 ببم 50 الغازوال

 المستورد
  1,32- 2.899.217,50 2.938.090,31 الشمالية المناطق

  239+ 202.188,97 59.651,71 الجنوبية المناطق

 %54  3.101.406,47 2.997.742.02  المجموع

  6,1+ 5.777.453,57 5.446.311,43 م ب ب 50 الغازوال استهالك مجموع

 الصيد غازوال
 الساحلي

  26,11- 67.435,34 91.265,06 الشمالية المناطق

  10,88- 43.346,32 48.639,27 الجنوبية المناطق

  20,81- 110.781,66 139.904,33 الساحلي الصيد غازوال استهالك مجموع
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 معدالت الدعم األحادي للمواد البترولية 1-2
 

تراجعات جد مهمة  2014ل سنة خال ب ب م 50 مادة الغازواللحادي دعم األالعرفت معدالت 

ي قرار الحكومة القاضإلى باألساس المنخفضة نسب هذه التسجيل سبب يرجع و، 2013مقارنة مع سنة 

 .ب ب م 50 دعم المخصص للغازوالللتقليص التدريجي بال

  

 على مستوى تراكيب األسعار الداخلية للغازوال حاديدعم األالمعدالت  سجلت على هذا األساس،و

 .%51,35بلغ  2013مقارنة مع سنة  امهمنخفاضا ا 2014سنة خالل 

 

 المستخلصة حسب مبالغ الدعم والكمياتحادي الفعلية دعم األمستوى تطور معدالت الفيما يتعلق بأما 

 .%46,64ة نسببمقارنة مع السنة التي سبقتها فقد انخفضت ، 2014ة لها خالل سنة وازيالمدعمة الم

 

المسجلة على مستوى تراكيب حروقات للمحادي دعم األالستوى معدالت تطور مجدول التالي ال وضحي

رف من طالممنوحة ة بناء على مبالغ الدعم صلتخالمسللدعم والمعدالت الفعلية  غازوالال ةاألسعار لماد

 .2014و 2013سنتي خالل صندوق المقاصة 

  طوراتت
2014/2013% 

2014 2013 
 ةلمادا

 
المعدالت 
األحادية 

 الفعلية

المعدالت 
 األحادية

 المعدالت األحادية
)حسب الكميات  الفعلية

 المستهلكة(

 المعدالت األحادية
)حسب تركيبة 

 األسعار(

 المعدالت األحادية
)حسب  الفعلية

 الكميات المستهلكة(

 المعدالت األحادية
حسب تركيبة )

 األسعار(
ب  50ل الغازوا

ب م 
 )درهم/للتر(

-46,64 -51,35 1,59 1,44 2,98 2,96 

 

2013 2014

91 265   

67 435   

48 639   
43 346   

لخالتوزيع استهالك غازوال الصيد الساحلي
2013-2014

ةالمناطق الشمالي

ةالمناطق الجنوبي

2013 2014

2 448 569   
2 676 047   

2 997 742   3 101 406   

تطور كميات الغازوال المستهلكة المحلية 
2014-2013خاللوالمستوردة

ب ب 50الغازوال 
م المحلي

ب ب 50الغازوال 
م المستورد
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 مقارنة مع مستويات الدعم األحادي الفعلي أما الجدول التالي فيوضح معدل الدعم األحادي الفصلي

 الذي تقرر خالل هذه السنة. الفصلي

 

 
 
 
 
 

 15أبريل إلى  16 أبريل15يناير إلى  16
 زيوليو

 دجنبر 31أكتوبر إلى  16 أكتوبر 15يوليوز إلى  16

المعدل 
األحادي 

لدعم 
 الوحدة 

 المقرر

معدل األحادي 
لدعم الوحدة 

 الفعلي

المعدل 
األحادي 

لدعم 
 الوحدة 

 المقرر

معدل 
األحادي لدعم 

الوحدة 
 الفعلي

 

المعدل 
األحادي 

 لدعم الوحدة 
 المقرر

معدل 
األحادي 

لدعم 
الوحدة 

 الفعلي

المعدل 
األحادي لدعم 

 الوحدة 
 المقرر

معدل األحادي 
لدعم الوحدة 

 الفعلي

ب  50الغازوال 
ب م 

 )درهم/للتر(
2,20 2,19 1,70 1,74 1,25 1,11 0,80 0,40 

 

 تكاليف الدعم 1-3

اعتمادا ، 2014سنة الل خ ب ب م 50 غازوالال ةلدعم اإلجمالي لمادعلى المستوى المالي، سجل ا

نخفاضا مهما ا ،2015سنة من  مارس  31متمعلى ملفات الدعم التي توصل بها صندوق المقاصة إلى 

 مليون درهم خالل سنة 15.820 درهم مقابلمليون  8.839 إلى مجموع الدعموصل ، حيث %44بلغ 

صل خصص في األتلكونها متعلقة بمعادلة المواد البترولية االقتطاعات ال، وذلك دون احتساب 2013

 .لدعم مادة غازالبوتان

مليون  111ما قدره  2014الصيد الساحلي فقد سجل مبلغ الدعم خالل سنة  أما فيما يتعلق بغازوال

 .%48 بلغت كذلك ، أي بنسبة انخفاض2013مليون درهم خالل سنة  216درهم مقابل 
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 2013مقارنة مع سنة  2014سنة  خالل الغازوالدعم  حجمطور ت

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

2013 2014

143 014   

71 543   73 249   

39 915   

لي تطور تكاليف الدعم غازوال الصيد الساح
2014-2013

المناطق 
الشمالية

 المنطقة بمليون الدرهم
 

2013 

 معطيات محينة
حسب الملفات 

المصفاة إلى غاية 
 مارس 31

2015 

2014 

معطيات محينة 
حسب الملفات 

المصفاة إلى غاية 
 2015مارس  31

   نسبة
 2013 لتطوراتا

 2014و
 % ب

 منحصة المادة 
لسنة  مجموع دعم
2014 

ب ب م  50 الغازوال

 المحلي
   4.007.107 6.321.642 المناطق الشمالية

   60.080 537.517 المناطق الجنوبية

 6.859.159 4.067.187 -41 46% 

ب ب م  50 الغازوال

 المستورد
   4.678.425 8.841.768 المناطق الشمالية

   93.401 119.749 المناطق الجنوبية

 8.961.517 4.771.826 -47 54% 

  44- 8.839.019 15.820.676 ب ب م 50 الغازوالدعم مجموع 

 الصيد غازوال
 الساحلي

   71.543 143.014 المناطق الشمالية

   39.915 73.249 المناطق الجنوبية

  48- 111.458 216.263 الساحلي غازوال الصيددعم مجموع 

2013 2014

6 859 
159   

4 067 
187   

8 961 
517   

4 771 826

م ب ب50تطور تكاليف الدعم غازوال 

2014-2013
ب 50الغازوال 

ب م المحلي

ب 50الغازوال 
ب م المستورد
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منتصف شهر منذ  2كليا عن البنزين والفيول رقم برفع الدعم  ه،رذككما سبق ، 2014تميزت سنة 

ن م العادي والخاص وذلك ابتداء نتاج الكهرباءإلعن الفيول الموجه أيضا رفع الدعم إضافة إلى  ،يرينا

 . 2014 فاتح يونيو

مليون درهم  10.753 قدرهما  2014الدعم اإلجمالي للمواد البترولية لسنة  وعلى هذا األساس بلغ

 لي:ي امموزعة ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

9%

1%

83%

0%

2014حصة دعم كل مادة بترولية بالنسبة للدعم اإلجمالي برسم سنة 

فيو ل الكهرباء الخاص

فيو ل الكهرباء العادي

الفيول الصناعي

الغازوال

البنزين بدون رصاص

 )مليون درهم( 2014الدعم  المواد

 8.950 الغازوال
 44 بدون رصاصالبنزين 

 83  2الفيول رقم
 967 كهرباء عاديالفيول 
 709 كهرباء خاصالفيول 

 10.753 الدعم اإلجمالي
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 البوتان  غاز   -2
خالل سنة  انتبواللمادة غاز سعاراألالمعتمدة على مستوى بنية األسعار العالمية معدالت تميزت 

دوالر  1082,95بما قدره يناير خالل شهر  هاأعلى مستوى لمسجلة  ،مهمة بانخفاضات 2014

وبلغ المعدل السنوي لسعر  دوالر للطن. 598,52بما قدره  دجنبرخالل شهر  أدنى مستوى، وللطن

دوالر  849,25دوالر للطن مقابل  831,40ما قدره  2014البوتان في األسواق العالمية خالل سنة 

 .%2بلغت انخفاض بنسبة أي  2013للطن سنة 

 

على  2014البياني التالي يسطر تطور األسعار العالمية لمادة غاز البوتان المعتمدة خالل سنة  الرسم

 .مستوى تراكيب األثمان

 

 
 

سعار ان على مستوى بنية األتبوالأما بالنسبة للمتوسط الشهري لسعر الدوالر المعتمد بالنسبة لغاز 

 ،درهم 8,1487مستوى له خالل شهر أبريل بما قدره  أدنى 2014 الداخلية، فقد سجل خالل سنة

 درهم.  8,8513بما قدره دجنبرمستوى له خالل شهر  قصىوأ

 

سنة معدل خالل ، فقد بلغ هذا اللدرهمل بالنسبة الدوالر صرف لسعرالسنوي معدل وفيما يتعلق بال

 لغأي بانخفاض ب ،سابقةدرهم مقارنة مع السنة ال 8,4597مقابل  ،درهم 8,3620ما قدره  2014

1,15%. 

 

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

 .2014و 2013ان على مستوى بنية األثمان الداخلية خالل سنتي تبوال

 

 

 

1082,95
1024,40

872,29885,48
817,16790,69

835,83840,70
791,00771,32

666,45
598,52

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

ار خالل تطور معدالت األسعار العالمية لمادة الغازبوتان المعتمدة على تراكيب األسع
2014سنة 
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 السنة معدل أدنى مستوى أقصى مستوى 

2013 8,5881 8,2569 8,4597 

2014 8,8513 8,1487 8,3620 

 

 

 
 

 االستهالك    2-1
كليا اقتناءها والتي تم ، 2014سنة خالل تان بوال رف حجم الكميات المستهلكة المدعمة من مادة غازع

 ، حيث وصلت الكميات المستهلكة%5,1 لغب 2013قارنة مع سنة رتفاعا معن طريق االستيراد، ا

 .2013طن خالل سنة 2.007.747 طن مقابل  2.111.148 ما قدرهإلى  من الغاز بوتان

 

مقارنة مع سنة  %7,2بما يناهز  نخفاضاا 2014خالل سنة  يراد الغاز بوتاناستعرف في حين 

2013. 

 

سنتي خالل  ة من نفس المادةردوستالمو انتتطور الكميات المستهلكة من غاز البو يبين التالي الجدول

 :2014و 2013

 

 

 

 

8,5881

8,2569

8,1487

8,8513

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

ار الداخلية البوطان على مستوى بنية األسعتطور متوسط سعر الدوالر المعتمد بالنسبة لغاز
2013-2014سنتي 

2013 2014
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 معطيات محينة 2013  بالطن
حسب الملفات المصفاة 

مارس  31إلى غاية 
2015 

معطيات محينة  2014
حسب الملفات المصفاة 

مارس  31إلى غاية 
2015 

 طوراتنسبة الت
2013/2014  

% 

 توزيع الغاز بوتان

5,1+ 2.087.044 1.985.167 المناطق الشمالية  

6,7+ 24.104 22.580 المناطق الجنوبية  

 +5,1 2.111.148 2.007.747 االستهالك اإلجمالي السنوي

 -7,2 1.722.829 1.857.805  استيراد الغاز بوتان

 

بالنسبة  %1,14بين  2014خالل سنة على مستوى المناطق توزع استهالك مادة غاز البوتان  قدو

 :الرسم البياني التاليفي سطر م هو كما ،بالنسبة للمناطق الشمالية %98,85وللمناطق الجنوبية 

 

 

 

 حادي لمادة الغاز بوتانأل امعدالت الدعم   2-2

 2014سعارخالل سنة المعتمدة على مستوى بنية األن امادة غاز البوتدعم األحادية لمعدالت ال واكبت

 كيلوغرام 12ا بالنسبة لقارورة هحيث سجلت أعلى مستوى ل ،العالمية هاتغيرات أسعارمنحى نفس 

99%

1%

2014توزيع كميات استهالك مادة الغاز بوتان خالل سنة 
حسب المناطق

ةالمناطق الشمالي

ةالمناطق الجنوبي
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 55,66بما قدره  دجنبرخالل شهر  اهأدنى مستوى لرهم ود 105,32بما قدره ر ينايرخالل شه

 .درهم

 

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

بما قدره دجنبرخالل شهر  هاأدنى مستوى لدرهم و 27,02بما قدره ر يناير خالل شهها مستوى ل

 .درهم 14,60

 

 

 

 تكاليف الدعم   2-3
مليار درهم مقابل  13,494ما يناهز  2014خالل سنة  انتبواللغاز  لدعم اإلجمالي الصافيبلغ ا

لدعم اع يوز. وتم ت%2,2 بنسبة رتفاعا طفيفاابذلك مسجال  ،2013مليار درهم سنة  13,205

 :كالتالي 2014ان خالل سنة تبواللغاز صافي اإلجمالي ال

 

 

 

 

 

 

 

 

105,32
99,04

81,7182,07
74,5571,81

77,8678,53
74,1574,07

63,01
55,66

27,0225,45
21,1121,2019,3218,6420,1520,3219,2219,2016,4414,60

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2014تطور المعدالت األحادية لدعم الغاز بوتان المعتمدة على مستوى تراكيب األسعار خالل سنة 

كيلوغرام12قارورة  كيلوغرام3قارورة 
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 بمليون درهم
 الدعم اإلجمالي
الصافي لسنة 

2013 

لسنة  الدعم الخام
2014 

 اقتطاعات المقاصة
الخاصة بدعم غاز 

 2014 البوتان

الدعم اإلجمالي 
لسنة  الصافي

2014 

% 
 طوراتت

2013/2014 
على مستوى 

الدعم الصافي 
 اإلجمالي

 دعم تسويق الغاز بوتان
 

 المناطق الشمالية 

 المناطق الجنوبية 
 

13.695 
 

13.567 
128 

 

13.935 
 

13.805 
130 

 
 

 
 

13.935 
 

1,8+ 

 دعم النقل
 

234 735 104- 253 +8,1 

 استيراد الغاز بوتان
 

438 633 -185 448 +2,3 

اقتطاعات الخاصة بمعادلة 
 المواد البترولية

-1.162  - 1.142   - 1.142     

 2,2+ 13.494 -1.431 14.925 13.205 المجموع 

 

أو تلك التي تقتطع من دعم  الغاز بوتانسواء تلك التي تقتطع من دعم  ،المقاصةاقتطاعات ال تغطي 

 ، وتتحمل خزينة الدولة الباقي.دعم مادة الغاز بوتانمن مجموع تكاليف %9,24ى المواد البترولية سو

 من مجموع نفقات دعم مادة الغاز بوتان. %95 وزيعوتمثل نفقات الت

 

 

 

95%

2% 3%

حسب القطاعات 2014توزيع الدعم اإلجمالي الصافي للغاز بوتان خالل سنة 

دعم توزيع الغاز بوتان الدعم الصافي عن نقل الغاز  تسوية ملفات إستيراد الغاز 
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از  غعند استيراد مادة الالتعويض عن التأخير في تفريغ حموالت البواخر    2-4
 البوتان  

لغاز عند استيراد مادة ابالتعويض عن التأخير في تفريغ حموالت البواخرالملفات المتعلقة تعرف 

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

 نفسها.

 المكلفة بدراسة هذه الملفات، طرف اللجنة التقنيةمن  املف 166دراسة  2014قد تمت خالل سنة و

حيث عالجت هذه اللجنة الملفات  ،صندوق المقاصةعن المكونة من ممثلي عن وزارة الطاقة والمعادن و

 يلي:فصلة كما موهي  2012و 2011، 2010، 2009سنوات الخاصة ب

 

 المبالغ ب الدرهم المبالغ ب الدوالر عدد الملفات 

2009 1 20.703 178.047 

2010 11 105.664 908.707 

2011 19 284.302 2.444.996 

2012 135 1.919.182 16.504.962 

 20.036.712 2.329.851 166 المجموع

 

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

 83وبقيت  من أجل التعويضمنها ملف  83ب  2014خالل سنة  توصل إلى أن صندوق المقاصة

ويقدر المبلغ اإلجمالي للملفات التي لم يتوصل بها ما  ،خالل السنة الجارية هاملف يحتمل أن يتوصل ب

سيتم  ،الواحد ل الدوالرمقابدراهم  9 صرف وذلك على أساس معدلمليون درهم،  13,40يناهز 

 .2015لب سنة افي الغ هاأداء

، ب 2015خالل الفصل األول من سنة كذلك  المحتمل أن يتوصل صندوق المقاصة فمن ،ولإلشارة

مفصلة حسب سنوات االستيراد  2014من طرف اللجنة المكلفة خالل سنة معالجتها تمت ملف  68

 :كما يلي

 ب الدرهمالمصفاة  المبالغ ب الدوالرالمصفاة  المبالغ عدد الملفات 

 338.728 37.636 3 قبل وما 2008

2009 13 272.565 2.453.090 

2010 26 482.546 4.342.918 

2011 26 354.831 3.193.485 

 10.328.221 1.147.578 68 المجموع
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 طاعات المتعلقة بتموين مخزون األمانتاالق  2-5

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

تغناء ، وقد تم االسمن طرف الشركات النفطية للمواد البترولية المقاصة، مقابل تكوين مخزون لألمان

لغاز تكوين مخزون األمان للبالنسبة لمادتي الغازوال والبنزين، واحتفظ إلى حدود اآلن باالقتطاع  هعن

 . بوتان

دينا طويل األجل يتعلق بالهامش الخاص  2014حسابات صندوق المقاصة حتى أواخر سنة سجلت وقد 

مليار درهم موزع كما يلي  3,873وإعادة تقييم المخزون على الشركات بلغ  بتموين مخزون األمان

: 

 مليار درهم. 3,081   الهامش الخاص بتموين مخزون األمان 

 مليار درهم 1,088          انطالغاز بو 

 مليار درهم 2,073  المواد البترولية 

 مليار درهم. 0,713  )المواد النفطية( إعادة تقييم المخزون 
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 مادة السكر -3

حسب األرقام المستخلصة من ، 2014خالل سنة  السكر الخاممعدل السنوي لسعر استيراد بلغ ال .

 432,80، ما قدره التي توصل بها صندوق المقاصةخام والسكر الالخاصة بتسوية استيراد الملفات 

 .%6,7 نخفضا بنسبةم، 2013سنة  دوالر للطن 463,75مقابل  2014 دوالر للطن سنة

انخفاضا بنسبة  2014سعر السكر الخام سنة  األسواق العالمية )سوق لندن( فقد شهدأما على مستوى 

، 2013سنة  489,71دوالر للطن، مقابل  439,84 2014، حيث بلغ متوسط سعره سنة 10%

دوالر للطن، وأدنى مستوى له بما قدره  475,41وتحدد أعلى مستوى لسعر السكر الخام في 

 دوالر للطن 392,84

 

 http://fr.investing.com: المصدر

 اإلستهالك3-1

بل مقا طن 1.202.704 ما قدره 2014سنة  برسم لمادة السكر المكرر الستهالك الوطنيا حجم بلغ

 .%0,6 طفيفا بنسبة امسجال بذلك انخفاض، 2013سنة طن  1.210.928

ضا اذلك انخف ، وقد انعكس%37الوطني من السكر  االستهالكمعدل تغطية بلغ  ،وخالل هذه السنة

وارتفاعا على  ،%11,6على كميات السكر المكررة المستخلصة من السكر الخام المستورد بما يناهز 

 .%26بما يناهز  كميات المبيعات من السكر المكرر المستخلصة من السكر المنتج محليا

 :2014-2013ي مادة السكر برسم سنت الجدول والرسم البياني التاليان يوضحان تطوراستهالك

 

 

475,41

392,84

455,70

407,10

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

ة مقارنة بين المتوسط الشهري لسعر السكر الخام على مستوى األسواق العالمي
2014والمتوسط الشهري المستخلص من الملفات المصفاة خالل سنة 

متوسط الشهري لألسعار العالمية للسكر الخام متوسط سعر االستيراد حسب الملفاة المصفاة
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 معدل التغطية
 2014خالل سنة 

 2013 2014 %التطور
 

 -0,67 1.202.704 1.210.928 
من السكر  الوطنياالستهالك اإلجمالي 
 بالطنالمكرر 

36,63% +26,47 440.539 348.323 
المستخلصة من  ستهلكةمكميات الال

 بالطنالسكر المنتج محليا 

63,37% -11,64 762.165 862.605 
المستخلصة من  ستهلكةمالكميات ال

 السكر الخام المستورد

 

مقارنة مع السنة  %13,08 تراجعا بنسبة 2014خالل سنة السكر الخام  كميات وارداتسجلت و

  .2014سنة  طن 766.107إلى 2013سنة طن  881.440حيث انتقلت من  ،ي سبقتهاتال

 

 المدعم حسب نوعية السكر، فيتضح أن غالبيةوإذا قمنا بتصنيف االستهالك الوطني من مادة السكر 

 من السكر المحبب كما هو موضح في الجدول والرسم البياني التاليين: تكونالسكر المدعم ي استهالك

 نوع السكر (بالطن)كميات االستهالك  نسبة نوع السكر من إجمالي االستهالك

 السكر المحبب 660.160 55%

 السكر القالب 383.340 32%

 السكر المجزء الكبير 134.335 11%

 السكر المجزء الصغير 24.869 2%

 المجموع 1.202.704 100%

 

2014 2013

440 539   348 323   

762 165   862 605   

2014و2013تطور استهالك الوطني لمادة السكر برسم سنتي 

الكميات المكررة المستخلصة من السكر المنتج  محليا بالطن

الكميات المكررة المستخلصة من السكر الخام المستورد



 22 صندوق المقاصة

 

 

 دعم السكر تكاليف 3-2 

الموجه جزافي الدعم السواء منه  ،2014 خالل سنةمادة السكردعم لاإلجمالي  الغالف الماليبلغ 

خاصة عن تسوية الملفات الاإلضافي  الدعموأ ،مستوردالو أمحلي الصل ذو األ ،بنوعيهالمستهلك  لسكرل

، مسجال 2013 درهم سنة ونملي 3.554 مقابل ،درهم ونملي 3.225ما قدره الخام  لسكراباستيراد 

 .%9,25 بذلك نسبة انخفاض وصلت إلى

فيه الدعم  بماالسكر لمادة الممنوح اإلجمالي تطورالدعمليسطران  ناالتاليوالرسم البياني  الجدول

 سنتيوالدعم اإلضافي عن السكر المستورد خالل  ومستورد محليمن أصل الجزافي لهذه المادة 

2013-2014. 

 

 

32%

2%

11%

55%

2014توزيع كميات استهالك مادة السكر حسب أنواعه برسم سنة 

كلغ2السكر القالب  السكر المجزءالصغير السكر المجزء الكبير كلغ50حبيبات السكر 

 
 )بمليون درهم(

 
2013 

 

حصة من الدعم ال
اإلجمالي برسم 

 2013سنة 

 
4201  

 

حصة من الدعم ال
اإلجمالي برسم 

 2014سنة 

 %التغيرات 
2013/2014 

جزاف                  ي دعم الال                  
 محليأصل  منسكرلل

992 27,91 1.254 38,88 +26,41  

لس       كر الجزاف       ي لدعم ال       
767,2 2.170 69,11 2.456 مستوردمن أصل   -11,64  

ال      دعم اإلل       افي للس       كر 
 الخام المستورد

106 2,98 -199  -6,17  -287,73  

مجم     وع ال     دعم الممن     و  
 3.554 لسكر لمادة ا

 
 
 

3.225 100 -9,25  
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 2014حجم الدعم الجزافي اإلجمالي الممنوح لمادة السكر خالل سنة أن  ،يتضح من خالل ما سبق

 2.170ومليون درهم للسكر المستهلك المكرر ذو األصل المحلي  1.254)مليون درهم  3.424بلغ 

 2013 درهم سنة مليون 3.448مقابل  (مليون درهم للسكر المستهلك المكرر ذو األصل المستورد

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

 .%0,6 تلغب نحفاض، مسجال بذلك نسبة ا(المستهلك المكرر ذو األصل المستورد

صاحبه  %26ن ارتفاع إنتاج السكر من مادتي الشمندر وقصب السكر المحليين بنسبة كما يالحظ أ

  .% 26 ارتفاع تكاليف الدعم الجزافي للسكر المستهلك من أصل محلي بنسبة

ت قدر عائدات مهمة 2014 سجل سنةفقد تسوية استيراد السكر الخام، ب المتعلق الدعم اإلضافي أما

 امهم اانخفاض بذلك مسجال ،2013مليون درهم خالل سنة  106 أداء مليون درهم مقابل 199ب

العالمية للسكر في األسواق تراجع األسعار باألساس إلى  هذا االنخفاض يعزىو، %287وصل إلى 

 .المعتمد عند استيراد السكر الخام ، وكذا إلى رفع سقف السعر المرجعي2014خالل سنة الخام 

 كاآلتي: 2014سنة وتطور الدعم اإلضافي المتعلق بتسوية استيراد السكر خالل 

 

 

 

 

 

 

2013 2014

992   
1 254   

2 456   

2 170   

106   

-199   

تطور الدعم الجزافي الممنو  لمادة السكر والدعم اإللافي عن 
2014-2013استيراد السكر خالل سنتي 

الدعم الجزافي للسكرمن 
أصل محلي

الدعم  الجزافي للسكر من
أصل مستورد

خام الدعم اإللافي للسكر ال
المستورد



 24 صندوق المقاصة

 

 سترجاعمبالغ اال
 بمليون الدرهم

  

 يناير 36,19

 فبراير 32,82

 مارس 36,79

 أبريل 53,18

 ماي 7,16

 يونيو 8,95

 يوليوز 9,15

 غشت 3,91

 شتنبر 1,91

7,26-  أكتوبر 

 نونبر 3,69

 دجنبر 12,18

76,198  المجموع 
 

 المقاصة صندوق لصالح مبالغ هي(+)المبالغ الموجبة تنبيه:
 لشركة كوسيمارهي مبالغ لصالح (-)سالبة المبالغ ال

 

 

 

 

 

 

 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

36,19
32,82

36,79

53,18

7,168,959,15
3,911,91

-7,26

3,69

12,18

2014تطور المبالغ الخاصة باستيراد السكر الخام خالل سنة 
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 الجنوبية  قااليمالدعم الموجه لتسويق مواد السكر والزيوت الغذائية في األ-4
الموجه لتموين األقاليم الصحراوية بمواد  المصروف بلغت القيمة المالية اإلجمالية الخاصة بالدعم

بين متأخرات موزعة  ،مليون درهم 125,441قدره  ام 2014السكر والزيوت الغذائية برسم سنة 

سنة المتعلقة بالملفات و، ن درهموملي 55,336بما قدره  2014المنقولة على رطة اوات الفسنال

 .مليون درهم 70,10 بما قدره 2014

 

 .2014برسم سنة المؤداة تموين األقاليم الجنوبية ب ةخاصمبالغ الاليوضح  الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدرهممبالغ الدعم بمليون 

 2014ؤداة سنة م 2013و 2012 ملفات 55,336

 2014دجنبر  31حدود  إلىالمتوصل بها  2014مجموع ملفات  67,473

  2015إلى غاية مارس  معالجةال 2014سنة  مجموع ملفات 2,632

 2014سنة برسم القيمة المالية اإلجمالية للدعم   70,105 

55,336 
المصروف  2013للدعم المتعلق بسنة  القيمة المالية اإلجمالية

 2014خالل سنة 



 26 صندوق المقاصة

 

 االسترجاعات-5

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

مليون درهم في  90 مقابل ،مليون درهم 79ما قدره  ،2014الغير الغازية سنة و المشروبات الغازية

 .%12,22 بنسبة نخفاضاالة مسج ،2013سنة 

 

الل خ باسترجاع الدعم عن السكرالمحصلة الخاصة المبالغ  تطوران التاليان ينالبيا انرسمال ضحيو

 . 2014و 2013سنتي 
 

 

 

 

 

2013 2014

90

79

ي المبالغ المحصلة باسترجاع الدعم عن السكر المحبب خالل سنت
2014و2013

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيومايأبريلمارسفبرايريناير

2013 457799711101065

2014 44778761310633

-2013تطور المبالغ المحصلة الخاصة باسترجاع الدعم عن السكر المحبب 
2014
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 األداءات والمتأخرات  6   

 تكاليف المقااصة 1–6

 دجنبر 31صندوق المقاصة إلى غاية عسجلت القيمة المالية اإلجمالية لملفات الدعم التي توصل بها 

، حيث 2013مقارنة مع نفس الفترة من عسنة  %28بنعسبة  )من حيث القيمة المالية( انخفاضا 2014

 . 2013مليار درهم برعسم عسنة  36مليار درهم مقابل  26بلغت ما قدره 

اية مقاصة إلى غفي حين بلغت هذه القيمة المالية اإلجمالية لملفات الدعم التي توصل بها صندوق ال

 55مليار درهم مقابل  40، ما قدره 2013، بما فيها المتأخرات المنقولة عن عسنة 2014دجنبر  31

 . %28، أي بتراجع بنعسبة 2013مليار درهم برعسم عسنة 

تقريبا من مجموع هذه  %90غاز البوتان مادة وتمثل المبالغ المالية الخاصة بدعم المواد البترولية و

 لية لملفات الدعم. القيمة اإلجما

يبين الرعسم البياني التالي توزيع القيمة المالية اإلجمالية لملفات الدعم التي توصل بها صندوق إلى غاية 

 .2013حعسب المواد، بما فيها المتأخرات المنقولة عن عسنة  2014دجنبر  31

 

ملفات الدعم لأما بالنعسبة للدعم اإلجمالي المخصص لألقاليم الجنوبية، فقد بلغت القيمة المالية اإلجمالية 

 مليون درهم. 135، ما قدره 2014دجنبر  31التي توصل بها صندوق إلى غاية 

 

 

 

42%

11%

47%

لى غاية توزيع القيمة المالية اإلجمالية لملفات الدعم التي توصل بها صندوق إ
حسب المواد2014دجنبر 31

المواد البترولية  مادة السكر  غاز البوتان
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 مخصصات الميزانية   6-2

مليار درهم  33,55قدره ما  2014تكاليف المقاصة خالل عسنة مخصصات الميزانية لتغطية بلغت 

هذه هي أيضا. وتجدر اإلشارة أنه  %27، أي بانخفاض بنعسبة 2013مليار درهم عسنة  46مقابل 

 لعسنة الثانية على التوالي، التي تغطي فيها المصاريف التكاليف.ا

 .2014تكاليف المقاصة خالل عسنة مخصصات الميزانية لتغطية يبين الرعسم البياني التالي توزيع 

 

وتجدر اإلشارة إلى أنه على إثر رفع الدعم عن مادة الفيول المخصص إلنتاج الكهرباء بموجب قرار 

متم هذه العسنة  قام صندوق المقاصة، 2014ماي  18المؤرخ بتاريخ  3 208 14رئيس الحكومة رقم 

حتها والموافقة ص ة بهذه المادة والتي تم التحقق نهائيا منمتعلقال المصفاة مجمل متأخرات الملفات تعسديدب

كافة مليون درهم لتأدية  350بما قدره  2014عليها، حيث رصدت اعتمادات مالية خالل شهر دجنبر 

 .المتأخرات الخاصة بهذه المادة

كما قام صندوق المقاصة بتأدية جميع المبالغ المعستحقة المتعلقة بمادتي البنزين بدون رصاص والفيول 

 3 208 14م عن هاتين المادتين بموجب قرار رئيس الحكومة رقم ، وذلك بعد قرار رفع الدع2رقم 

 .2014يناير  15المؤرخ بتاريخ 

تكاليف الدعم المخصص لألقاليم لتغطية الموجهة  2014لعسنة مخصصات الميزانية أما بالنعسبة ل

 2013مليون درهم إضافة إلى فائض الميزانية المنقول عن عسنة  121الجنوبية، فقد بلغت ما قدره 

 مليون درهم. 14والذي بلغ 

 

 

المواد البترولية 
45%

مادة السكر 
11%

غاز البوتان
44%

2014مخصصات الميزانية لتغطية تكاليف المقاصة خالل سنة
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 متأخرات المقااصة 6-3

 517 6، ما يناهز 2014بلغت المتأخرات الغير المؤداة من طرف صندوق المقاصة متم دجنبر 

، حيث بلغت هذه المتأخرات 2013بالمقارنة مع عسنة % 30، معسجلة بذلك انخفاضا بنعسبة درهممليون 

 .درهممليون  345 9ما قدره 

المعسجلة  2014و 2013المنقولة برعسم عسنتي  والرعسم البياني التاليان تطور المتأخراتيبين الجدول 

 دجنبر من كل عسنة. 31متم 

المتأخرات المنقولة عن  
 (بمليون درهم) 2013

المتأخرات المنقولة عن 
 (بمليون درهم) 2014

 رات%طونسبة الت
2013/2014 

 +16 3.730 3.220 غاز البوتان

 -63 1.958 5.310 المواد البترولية

 +2 829 815 مادة السكر

 -30 6.517 9.345 المجموع

 

 

 

 

 

 

المواد البترولية  مادة السكر  غاز البوتان

5 310

815

3 220

1 958

829

3 730

المتأخرات الغير المؤداة من طرف صندوق المقاصة متم  شهر دجنبر من 
2014و2013سنتي 

2013 2014
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 المدعمة حعسب المواد 2014تتوزع المتأخرات الغير المؤداة من طرف صندوق المقاصة متم دجنبر 

 :كما يلي

 

المتأخرات المنقولة عن  
 (بمليون درهم) 2014

من مجموع  حصة كل مادة
 المتأخرات

 %57 3.730 غاز البوتان 

81.95 المواد البترولية  30% 

982 مادة العسكر  13% 

 100 6.517 المجموع 
 

 

 

 اهتجدر اإلشارة إلى أن القيمة المالية لملفات الدعم التي لم يتم أداء مبالغوعالقة بموضوع المتأخرات، 

ال تعتبر متأخرات معستحقة لكونها لم يمر على إيداعها لدى صندوق  ،2014للشركات متم شهر دجنبر 

ملفات في معظمها  وتخص ،يوما 60أكثر من المقاصة من طرف الشركات التي تعستفيد من الدعم 

 .الثالث األشهر األخيرة من العسنة

 شركاتلفي صرف المبالغ المعستحقة ل تأخرتأثير التخفيف من حدة لل، ووعلى غرار العسنوات الماضية

الشركات  هذه من معستحقات درهميون مل 6.818ما يناهز من  إحالة 4201خالل عسنة  فقد تمالنفطية، 

التي  2013مقارنة مع عسنة  %38، معسجلة بذلك انخفاضا بنعسبة على األبناك والمؤعسعسات الممولة

 مليون درهم.  11.078 فيها المبالغ المحالة بلغت

من  %79مليون درهم، أي ما يناهز  5.377بتعسديد ما قدره  2014قام صندوق المقاصة متم كما 

 .مجموع المعستحقات المحالة على المؤعسعسات المالية والبنكية خالل هذه العسنة

 

30%

13%

57%

2014المتأخرات الغير المصروفة من طرف صندوق المقاصة متم دجنبر 

المواد البترولية  مادة السكر  غاز البوتان
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على  المعستحقات المحالة 
خالل عسنة  األبناك

 بمليون الدرهم 2013

على المعستحقات المحالة 
خالل عسنة األبناك 

 بمليون الدرهم 2014

 طوراتنعسبة الت
% 

2013/2014 

 -21 5.017 6.345 غاز البوتان 

 -63 1.681 4.495 المواد البترولية

 - 50 120 237 مادة الفيول 

مجموع المعستحقات المحالة على 
 المؤعسعسات المالية 

11.078 6.818 38 - 

مجموع المعستحقات المحالة 
 المنقولة للعسنة المقبلة

2.577 1.440 44 - 

 

 

 


