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 مقدمة

 

 .النفطية الذاكرة من تستثنى أن الصعب من مهمة جد تغيرات 2016 سنة شهدت

 وتباطؤ النفط أسواق في الكبير الفائض بسبب 2014 عام منتصف منذ تهوي النفط أسعار ظلت

 سعر انخفض دوالر، المئة فوق البرميل أسعار على العالم اعتاد أن فبعد. العالمي االقتصادي النمو

. 2016 يناير شهر في للبرميل دوالرا 30 إلى ليصل عاما، عشر ثالثة منذ مستوياته أقل إلى النفط

 .السنة نهاية للبرميل دوالرا 56 الـ النفط عارأس تعدت حين تقريباالسعر  ذلك ضعفانتهت ب ولكن

هو ضعف االقتصاد العالمي، ال سيما تباطؤ اقتصاد  ولعل من أبرز أسباب انهيار أسعار النفط، 

مقابل وفرة العرض، خصوصا جراء عودة إيران  العالمي الصين مما أثر سلبا على الطلب

ارتفاع مستوى إنتاج النفط وللسوق النفطية العالمية بعد رفع العقوبات االقتصادية عنها، 

 )أوبك( استراتيجية أعضاء منظمة الدول المنتجة للنفطكذا ، ومعدالته أقصى إلى الصخري

، وهو ما تسبب في حالة زيادة العرض على مستويات إنتاج مرتفعة ظاحففي ال المتمثلة

 .ية العالميةسوق النفطالبالمقارنة مع الطلب في 

  

 

 المنتجة الدول بعضميزانيات  على كبير بشكل أثر دوالر، 30 من أقل إلى النفط سعر انخفاض

 الدبلوماسي النشاط لتكثيف محفزا سببا كان وقد وروسيا، الجزائر، نيجيريا، فنزويال، مثل للنفط،

 .األسعار رفع وبالتالي النفطية السوق إلى التوازن إعادة محاولة أجل منبين الدول 
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2016تطور سعر البرميل بالدوالر للطن سنة 
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 أوبك تحالف: 

 القطرية العاصمة في تمبين أعضاء المنظمة  مبدئي بتوافق اإلنتاج مستويات خفض مبادرة جاءت
 األسواق إغراق لمنع ،2016 فبراير شهر في السعودية، العربية والمملكة روسيا بينو الدوحة،

 سنة منذ نوعه من األول يعد الذي االتفاق، هذا إلى التوصل جدا الصعب من وكان النفط، من بمزيد
2008. 

 أواخر في الدوحة اجتماع إلى المنتجون ادع حيث ،الماضية السنة ربيع في المقترح هذا وتبلور
 السعودية العربية المملكة بين المواجهة أن غير اإلنتاج، لخفض نهائي اتفاق إلبرام أبريل شهر

 ارتفع الذي األسود الذهب سعر على ذلك يؤثر ولم المبادرة، وأجهضت االجتماع أفشلت وإيران،
 .%14 ب وأبريل يناير شهر بين ما

 توازنها، -تلقائي بشكل- النفط أسواق استعادت المنتجين، بين التوافق تحقيق عدم من وبالرغم
 .2016 يونيو شهر أوائل في للبرميل ادوالر 50 النفط سعر جاوزيتل

 لمستوى سقف أي تحديد في ،2016 يونيو يوم" أوبك" لمنظمة الوزاري االجتماع فشل أدى وقد
 فوز أيضا ساهم كما .للبرميل دوالر 40 يقرب ما إلى البرميل سعر تدهور إلى المنظمة دول إنتاج

  .النفط سعر انخفاض في األوروبي، االتحاد من لبريطانيا المعلن والخروج ،Brexit أنصار

 ارتفعت المتجددة، اتالطاق استخدام كفاءة وتحسين العالمي الطلب تواضع ومع أخرى، جهة من
 استغالل ارتفع حيث، مستوياتها أعلى مسجلة غشت، شهر في األمريكي الصخري النفط مخزونات

 شتنبر شهر في 523 إلى 2016 غشت شهر في بئر 400 من المتحدة، الواليات في النفط آبار
 320 إلى 2014 أكتوبر شهر في 1600 من انتقل حيث هاما تراجعا شهد أن بعد وذلك ،2016

 .هيورز بيكر شركة إحصائيات حسب وذلك ،2016 يونيو شهر في

 وبدأت النفط، سوق على السيطرة استعادة السعودية العربية المملكة حاولت الوضع، هذا وأمام
 من إنتاجها زيادة في تطمح كانت والتي إيران، ذلك في بما شركائها، مع الدبلوماسية المفاوضات

 .الدولية العقوبات قبل السابق مستواها استعادة أجل

 تم حيث الطاقة، أسواق تاريخ في فاصلة محطة ليشكل شتنبر، شهر أواخر في الجزائر اتفاق وجاء
 .سنوات ثماني منذ أوبك منظمة دول إنتاج لخفض اتفاقية أول إلى التوصل

 الحروف على النقاط وضع في ،2016 نونبر 30 في أوبك لمنظمة الوزاري االجتماع ونجح
 لتطبيق ناجحة آلية إلى المنتجون توصل حيث اإلنتاج، خفض خطة نجاح في والتشكيك الجدل وإنهاء
 في ليصبح يوميا، برميل مليون 1,2 بنحو المنظمة دول إنتاج خفض عن وأعلنوا الجزائر اتفاق
 بحوالي قدر أكتوبر شهر في قياسي إنتاج مستوى مع مقارنة يوميا، برميل مليون 32,5 حدود

 .اليوم في برميل مليون 33,6
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خالل  فيينا في التوصل تم ،وبالفعل .2017 سنة مطلع مع اإلنتاج خفض بدء على االتفاقية وتنص
 اإلنتاج لخفض األعضاء، الغير والمنتجين األوبك منظمة بين مشتركة اتفاقية أول إلى دجنبر شهر
 .المقبلة السنة في

 رض إلحصائيات المقاصةع

I. تحمالت صندوق المقاصة: 

 :الغاز بوتانمادة  .أ

 العالمية، األسواق في األولية المواد راسعأ بتراجع تتسما عالمية اقتصادية ظرفية ظل في

 وتحسين الداخلي الدعم نفقات تقليص بهدف المقاصة نظام بإصالح المغربية الحكومة قامت

 .العمومية المالية

 17 بتاريخ 1242-16 رقم القرار دخل 2016 يونيو فاتح من ابتداء أنه اإلشارة وتجدر

 الوزير للسيد بوتان، الغاز واردات بتحرير القاضي( 2016 أبريل 25) 1437 رجب

 كذلك ذي حددوال التنفيذ، حيز والحكامة، العامة بالشؤون المكلف الحكومة رئيس لدى المنتدب

 .البوتان غاز أسعار لبنية جديدة تركيبة

على  واصل صندوق المقاصة دعمه لمادة الغاز بوتان ،2016 يونيو فاتح من ابتداءوبالتالي، 

 :ين فقط همامستوي

 فس التكلفة بين نقل الغاز بوتان: من الموانئ إلى مراكز التعبئة وذلك للحفاظ على ن
 .المراكزجميع هذه 

 
  توزيع الغاز بوتان: حيث يتحمل صندوق المقاصة فارق السعر بين السعر الحقيقي

وتظل أسعار غاز  .وسعر البيع للمواطنين، بما في ذلك تكاليف وهوامش التوزيع
درهما  40، أي )دون احتساب الرسوم( درهم للطن 3333,33البوتان محددة في

كلغ، دون احتساب  3دراهم بالنسبة للقنينة من فئة  10كلغ، و 12بالنسبة للقنينة من فئة 
 .فارق النقل بين المناطق

 

 توزيع الغاز بوتان: (1

  االستهالك 
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بلغ  ارتفاعا، 2016حجم الكميات المستهلكة المدعمة من مادة غاز البوتان خالل سنة عرف 

إلى ما  حيث وصلت الكميات المستهلكة من الغاز بوتان ،2015مقارنة مع سنة  4,57%

  .2015خالل سنة  طن 2.165.052مقابل طن  2.263.990قدره 

 

 

 
 

الستهالك اإلجمالي من ا %86 كيلوغرام 6و 12مثل استهالك قنينات الغاز بوتان من فئة وقد 

، 2015مقارنة مع سنة  %1,39 بنسبة، مسجال بذلك ارتفاعا 2016خالل سنة  للغاز بوتان

من  %14ة حصمقتصرا على ، %8كيلوغرام بنسبة  3في حين انخفض استهالك قنينة 

 .االستهالك اإلجمالي لنفس الفترة
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، 2015و 2016أي تغيير بين سنة  استهالك الغاز بوتان على مستوى المناطق،لم يشهد توزيع 

 لمناطق الجنوبيةلم تمثل ا، ومن التوزيع اإلجمالي %99بنسبة قد احتفظت المناطق الشمالية ف

 من إجمال الكميات الموزعة.فقط  %1سوى 

 

 

سنتي خالل مادة غاز البوتان شهريا  المستهلكةكمية التطور ويوضح الرسم البياني التالي، 

 :2015و 2016

 

 

 

 

 

 الجنوبيةالمناطق  المناطق الشمالية
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 تكاليف الدعم 
 

ليار درهم م 6 821 زما يناه 2016سنة  خالل بلغ الدعم اإلجمالي الصافي لغاز البوتان

يرجع ، و%14مسجال بذلك انخفاضا بنسبة ، 2015 سنةخالل مليار درهم  7 932 مقابل

 .%14ة إلى تأثير انخفاض أسعار الدعم األحادي بنسب باألساس ذلك

 

كيلوغرام  5التي تفوق تعبئتها  بين فئة القنينات 2015خالل سنة  لغاز البوتاناوتوزع دعم 

 كالتالي:كيلوغرام،  5وتلك التي هي دون 

 

خالل  لمبالغ دعم توزيع مادة الغاز البوتان شهريالتطور الويوضح الرسم البياني التالي،  

 :2015و 2016 سنتي

 

 2016سنة عرفت خالل تحمالت صندوق المقاصة  يتضح أنومن خالل الرسم البياني، 

 مع مقارنة %30 بنسبة انخفضا األول النصف خالل سجلت، حيث مرحلتين المرور عبر

 . أما بالنسبة%1 بنسبة السنة من الثاني النصف في ارتفاع مقابل ،2015 سنة من الفترة نفس
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 نفس مع مقارنة% 24 بنسبة انخفضا األول النصف خاللبدورها  سجلتفقد ، األسعار بنيةل

 .%4 بنسبة السنة من الثاني النصف في ارتفاع مقابل ،2015 سنة من الفترة

 

 ستيراد الغاز بوتان:ا (2

 االستهالك وتكلفة الدعم 

 إيرادات درهم، مليون 53 بوتان الغاز من الواردات قيمة بلغت بوتان، الغاز استيراد وبخصوص

 بلغت تحمالت مقابل 2016 سنة من وماي يناير بين الممتدة الفترة خالل المقاصة، صندوق لصالح

 .2015 سنة من الفترة فسخالل ن درهم مليون 381

 .الفترة نفس خالل ،%12 ب قدر انخفاضا المستوردة الكميات عرفت وقد

 دعم استيراد الغاز بوتان:والجدول التاليين كمية ومبالغ ويوضح الرسم البياني 

 

 

 

 

 

 

 %32، فإننا نجد أن هذه الفترةخالل  حسب الموردين الكميات المستوردة توزيع وإذا قمنا بتحليل

حصة هذه الشركة من الدعم  في حين أنمن هذه الكميات مصدرها شركة "سوناطراك" الجزائرية، 

على اعتبار أن الملفات التي  ،جد ضئيلة مئوية ال تمثل سوى نسبة، اإلجمالي الستيراد الغاز بوتان

  تمت تصفيتها جلها مبالغ محصلة لفائدة صندوق المقاصة.

حصتها من  علما أن %87شركة "بيتريديك" من مبالغ الدعم السنوية بنسبة حصة  تقدربالمقابل  

  .%32ى  سو مثلال تالكميات المستوردة 
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  :عم نقل الغاز بوتاند (3
 

مقارنة مع سنة  2016% خالل سنة 10 بنسبة الغاز بوتان ارتفاعا قيمة الدعم الموجه لنقلشهدت 

مليون  266، مقابل 2016مليون درهم سنة  294 إلى ل مبلغ الدعم الصافيوصحيث ، 2015

 .2015درهم سنة 

 

 

 مادة السكر: (4

 لسكر المحلياستهالك ا: 

بير، القالب ستهالك الوطني لمادة السكر بأنواعها األربعة، السكر المقرط الصغير والكاال ت كميةبلغ

سنة لطن  1.218.868مقابل  طن 1.191.950ما قدره ، 2016 سنةخالل  وحبيبات السكر

 .%2,21 طفيفا بنسبة نخفاضابذلك ا ة، مسجل2015

 الجدول والرسم البياني التاليين، يوضحان تطور االستهالك الشهري لمادة السكر:
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تكون من تالسكر المدعم  ة منستهلكلماالكمية ويتضح من خالل الرسم البياني التالي، أن غالبية 

نة تي عرفتها سلاذاتها لنسبة ا، وهي من إجمالي استهالك السكر %55 المحبب الذي يمثلالسكر 

2015.  
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 المستهلك المحلي  دعم السكر تكاليف 

مليون درهم،  3.888، ما قدره 2016لسنة اإلجمالي لمادة السكر المستهلك  لغ الدعم الماليب

 .كذلك %2,21 ارتفاعا طفيفا بنسبة، مسجال بذلك 2015سنة  مليون درهم 3.470 مقابل

 المستهلك: السكر لمادة الممنوحالمالي  الدعم والرسم البياني التاليان يسطران تطور الجدول
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 :استرجاع الدعم  2
 

 :المستورد السكر .أ

، حسب األرقام 2016السكر الخام خالل سنة  طن من بلغ المعدل السنوي لسعر استيراد

ة بتسوية استيراد السكر الخام والتي توصل بها صندوق المقاصة، متعلقالملفات الالمستخلصة من 

مسجال ، 2015للطن سنة  دوالر 364,96 مقابل 2016للطن سنة  دوالر 421,87قدره ما 

، ويرجع ذلك إلى االرتفاع النسبي الذي عرفته أسعار السكر الخام %15ا بنسبة رتفاعبذلك ا

 هذه السنة. في األسواق العالمية خالل

 

 

 

 

 

 

 

سعر  رتفاع، ال2015و 2016ويوضح الرسمان البيانين التاليين، مقاربة شهرية لسنتي 

ارتفاع قيمة الدوالر العملة األساسية التي تتم بها عملية مقارنة مع استيراد السكر الخام، 

  االستيراد:
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رتفاعا ا 2016سعر السكر الخام سنة أما على مستوى األسواق العالمية )سوق لندن(، فقد شهد 

 597دوالر للطن، وتحدد أعلى مستوى لسعر السكر الخام في  503هاما، حيث بلغ متوسط سعره 

 نخفاضأساسا إلى ا االرتفاعدوالر للطن. ويرجع هذا  406في دوالر للطن، وأدنى مستوى له 

 .مقابل انخفاض اإلنتاج العالمي وارتفاع االستهالك العالمي للسكر، العالمي من السكر حتياطياال

 

 المستورد الخام: السكر استرجاع الدعم عن مادة .ب

 

تأثير خاص والذي كان له  ،القياسي الذي عرفته أسعار السكر في األسواق الدولية الرتفاعبعد ا

ما إلى  الخام،عن استيراد السكر  لدعمل بلغ الماليمال بالنسبة لدعم السكر الخام المستورد، ارتفع
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 سنة درهم مليون 230 ب قدرت إيرادات، مقابل 2016 مليون درهم خالل سنة 280 يناهز

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

إيرادات السكر الخام المستورد، سجلت كميات واردات السكر الذي عرفته رتفاع الاعلى خالف 

 طن منمقارنة مع السنة التي سبقتها، حيث انتقلت  %4,42تراجعا بنسبة  2016الخام خالل سنة 

، كما يتضح من خالل الجدول 2016سنة  طن 682.946,79 إلى 2015سنة  714.505,54

، وهذا راجع باألساس إلى تحسين نسبة تغطية حاجيات السوق الوطنية من مادة السكر عن التالي

 :طريق الزراعات المحلية
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 2015المستورد المحصلة لسنتي كميات السكر شهرية لتطور ويوضح الرسم البياني التالي مقاربة 

   :2014و

 

 

 عليه كان لما خالفا، تنوع المورديناتسمت ب 2016سنة  واردات السكر الخام وتجدر اإلشارة، أن

ة   بنسب "ويلمار" و"سوكدين"هما بين موردين أساسين  االستيراد انحصر حيث ،2015 سنة الوضع

 ".لشركة "ألفيان %13و % 87

 

 

 :المحبب السكرمادة استرجاع الدعم عن  .ت

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

مليون درهم  84، مقابل 2016مليون درهم خالل سنة  90 والغير الغازية المشروبات الغازية
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، 2016اإلشارة، أنه خالل سنة وتجدر %. 5,50ة، أي بارتفاع بنسب2015لنفس الفترة من سنة 

علما أنه قد تم دعم  ،من السكر المحبب المستعمل من طرف الشركات طن 89.612تم استرجاع 

من الكميات المدعمة تستهلكها شركات  %13,53 طن من هذا النوع، وبالتالي فإن 661.926

 المشروبات الغازية.

  

 

 

أربع تضم والتي من استرجاع الدعم عن السكر،  للمشروبات الغازية الشركات مجموعةحصة تمثل 

)كوبومي، المشروبات الغازية الشمال، المشروبات الغازية الجنوب والمجموعة المركزية شركات 

موزعة  %52,35نسبة ، بينما مجموع مبالغ االسترجاع من %47,65(، نسبة للمشروبات الغازية

 بين السبع شركات المشروبات الغازية المتبقية.

ضمن المشروبات الغازية األكثر استهالكا  وتجدر اإلشارة أن منتوج كوكا كوال يحتل مرتبة الصدارة

 الرسم البياني التالي: في وضحهو مكما  ،%24بنسبة وذلك للسكر المحبب، 
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 األداءات

 

 ،2016 سنة خالل بوتان الغاز مادة لدعم المقاصة تكاليف لتغطية الميزانية مخصصات بلغت

 11.340 قدره ما الجنوبية األقاليم في تسويقها يتم التي الغذائية والزيوت السكر مواد وكذا والسكر

 قدره ما تغلب حيث ،2015 سنة مع مقارنة% 35,13 بنسبة انخفاضا بذلك مسجلة درهم، مليون

  .درهم مليون 17.480

 :يلي كما 2016 سنة خالل الميزانية مخصصات توتوزع

 درهم مليون 7.200 :انغاز البوت مادة. 

 درهم مليون 4.050: السكر دةما. 

 درهم مليون 90: الجنوبية لألقاليم الموجه اإلضافي الدعم. 

  .2016 سنة برسم الميزانية مخصصاتحصص  توزيع التالي البياني الرسم يبينو

 

   

 

 

 

 

 

 

  :كالتالي الدعم مبالغ أداء من المالية االعتمادات هذه مكنت وقد

 درهم مليون 5.492: انتالبو غاز مادة. 

 درهم مليون 3.100: السكر مادة. 

 درهم مليون 81: الجنوبية لألقاليم الموجه اإلضافي الدعم. 

 

 ،2015سنة  عن منقولة متأخرات أية تسجيل بعدم تميزت 2016 سنة أن إلى ،اإلشارة وتجدر

 عن مبالغ بأداء المقاصة صندوق قام حيث السنة، هذه خالل األداء عن متأخرات تسجيل عدم وكذا

63%

36%

0,01 

2016مخصصات المالية لسنة 

غازالبوطان السكر الدعم اإلضافي الموجه لألقاليم الجنوبية  
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انخفضت آجال األداء في بعض األحيان كما  يوما، 60 عن يقل أجل في إيداعها تم التي الدعم ملفات

 .يوما 30إلى أقل من 

 األبناك على البوتان غاز قطاع في الفاعلين طرف من إحالتها تمت التي المبالغ لتوص وقد

 بلغ ارتفاعا ملموسابذلك  مسجلة درهم، مليون 704ه قدر ما، 2016 سنة الممولة والمؤسسات

دره، وتخص  مليون 638 التمويل على المحالة المبالغ ناهزت حيث ،2015 سنة مع مقارنة %10

 .هذه المبالغ شركة واحدة

 

 

 

 


