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  الجزئية لبعض المحروقات المقايسةظام الفصل األول : ن
  

  المحروقات لبعض الجزئية المقايسة نظام .1

 

  بنظام المقايسة تذكير تاريخي. 1.1
 

 المحلية بالنسبة مقايسة أثمنة البيعتمت ، 1995 سنةالمنتجات النفطية قطاع تحرير  على إثر

بقاء إ في السوق الدولية ومع نظيرتھا ) و الفيول لغازوال(البنزين واالمكررة  لمنتجات البترولية السائلةل

 شھر كل المنتجات لھذه بالنسبة التكرير عند البيع أسعار مراجعة تتم حيث ان فقط.طالبو الدعم لفائدة غاز

 سعارتركيبة أ بنية لعناصر تبعا"  روتردام" العالمية بالسوق المسجلة األسعار مع مقايستھا أساس على

 بالنسبة االستھالك عند البيع ألثمنة الدورية المراجعة ينبغي لذلك، وتبعا. عند التكرير النفطية المنتجات

  %.2,5 التغيرات وقع تعدى كلما والتوزيع  البيع اسعار لبنية وفقا الفيول و والغازوال لبنزينل

 
، 2000حتى شھر شتنبر  1995المقايسة خالل الفترة الممتدة من سنة و نتيجة تفعيل نظام 

  سجلت أسعار ھذه المواد التغيرات التالية: 

  

 بالنسبة المقايسة نظامب العمل تعليق تم فقد الدولية، السوق في المنتجات ھذه أسعار رتفاعال نظراو

 الفرق لتعويض تتدخل الدولة ميزانية نفا لذلك، ونتيجة ،2000 سبتمبر منذ السائلة البترولية للمنتجات

   .المحلية السوق في البيع أسعار و الدولية السوق في المسجلة األسعار بين

 
غير أنه ونتيجة االرتفاعات القياسية في أسعار المواد النفطية في األسواق العالمية خالل العشرية 

 عند بيعال أسعار مستوى على االرتفاعات لھذه الجزئي العكس تم األولى من القرن العشريين، فقد

على  2012- 2004حيث انتقل سعر الغزوال و البنزين خالل الفترة . النفطية المواد لبعض االستھالك

% في أسعار ھاتين المادتين. 35% و 41ما يمثل زيادة تناھز  ،درھم للتر 12,18و  8,15التوالي إلى 

7,26
7,65 7,98

7,04 8,46
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4,17
5,43
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95يناير  95أكتوبر  96أبريل  96أكتوبر  97يونيو  98مارس  99فبراير  2000شتنبر 

البنزين الغزوال 2الفيول 
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إلى  2,3الفيول الموجه للقطاع الصناعي، فقد تضاعف سعره خالل ھذه الفترة منتقال من بخصوص أما 

 أي الكھرباء إلنتاج المخصص والفيول البوطان غاز درھم للكيلوغرام. بالمقابل، لم تعرف أسعار 4,66

   .الفترة ھذه خالل تغيير

  

  نظام المقايسة الجزئية لبعض المحروقات . 2.1
  

  العامالسياق  . 1.2.1

 
 ارتفاع مع بالموازاة ، %7,3 إلى %2,2 من الميزانية عجز انتقل ،2012-2009 الفترة خالل

 عجز يقدر الصدد، ھذا في و. الفترة نفس خالل درھم مليار 55 مايفوق إلى 13 من المقاصة نفقات

 في نفقات المقاصة دور يوضح ما ھوو ،%7,3 عوض %0,7 المقاصة ب احتساب دون الميزانية

 .العامة المالية توجھات

 

 وتنافسية للمواطنين، الشرائية القدرة دعم في المقاصة لنظام المنسوب الھام للدور إدراك بكل و

 الدولة تراجعمنه  يقصد ال الجزئي صالحاإل ھذا فإن التضخم، نسبة في التحكم وكذلك الوطني االقتصاد

 .لعامةا النفقات تدبير يھدف أساسا إلى ترشيد بل دعمھا، عن
 

  الجزئية المقايسة نظام أسس 2.2.1.
 

 :التالية المبادئ حولالجزئي  المقايسة نظام يتمحور

 

 العامة الميزانية تحمل عبر االنتاجية القطاعات و للمواطنين الشرائية للقدرة الدولة دعم مواصلة 

لبنزين، الغزوال ل(في السوق الدولية بالنسبة  النفطية المواد بعض سعارأ ارتفاع من كبير لجزء

 ؛ءالكھربا لإلنتاج المخصص الفيول و البوطان غاز بالنسبة رتفاعاتاال كل و ،)2والفيول

0,4%
0,9%

0,1%
0,7%

2,2%

4,7%

6,0%

7,3%

2009 2010 2011 2012

دون بتطور عجز الميزانية باحتساب المقاصة و 
احتسابھا

عجز الميزانية دون احتساب المقاصة عجز الميزانية
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 في للتحكم وذلك المالية قانون فرضيات مستوى في بالمقايسة المعنية للمواد الموجه الدعم حصر 

 اعتمادات حلفت اللجوء عدم و المرصودة االعتمادات حدود في للدعم المالية التكلفة مستوى

 ؛الماليالعجز تفاقم لتفادي السنة خالل إضافية

 
 على االسعار ارتفاع أثار من للتخفيف ذلك و المھنيين بعض لفائدة موازية اجراءات اتخاذ 

 .النقل قطاع في، و بالخصوص األثمنة

  

 اعيير ، 2013شتنبر 16 ابتداءا من التنفيذ حيز دخل الذي الجزئية المقايسة نظام فإن بذلك، و

 المواد لبعض الموجه الدعم حصر   على يعتمد إذ ،االجتماعي التضامن و الميزانية استقرار  من كال

 عن الناتج الفارق عكس و المالية قانون فرضيات مستوى في) 2 رقم والفيول والغازال بنزين،( النفطية

 أخراتتم تجنب من سيمكن مما. االنخفاض أو باالرتفاع سواء ،المستھلكين على العالمية السوق تقلبات

 .المقاصة عند نھاية السنة
 

  الجزئية المقايسة نظام  آليات. 3.2.1
 

 مقايسة نظام حدثأ ،2013 اغسطس 19 بتاريخ 13-69-3 رقم الحكومة رئيس قرار بموجب

  :. ويرتكز ھذا النظام على ما يلي المحروقات بعضل

 

 الفيول و انطالبوغاز  أما.  2 والفيول والغازوال الممتاز الوقود ھي بالمقايسة المعنية المنتوجات 

وستتحمل ميزانية الدولة كل الفارق مع  للمقايسة خاضعة تكون فلن الكھرباء، إلنتاج الموجه

 .األسعار الدولية

 

 المالية قانون فرضيات مستوى في 2 والفيول والغازوال الممتاز للوقود الموجه الدعم حصر 

 .المرصودة االعتمادات حدود في للدعم المالية لفةالتك مستوى في للتحكم وذلك

  

، باالرتفاع أو شھر كل من 16 يوم السائلة للمحروقات القصوى المرجعية األسعار مراجعة 

و  ،األخيرين للشھرين المتحرك المتوسط وفق المحسوبة التكرير أسعار أساس على االنخفاض،

 للمواد النفطية. الدولية السوق مراجع و األسعار بنية لعناصر وفقا

  

 االستھالك عند الداخلية األسعار على العالمية األسواق في النفطية المواد أسعار تقلب أثر انتقال 

 التغيرات وقع فاق كلما المالية، قانون في المحدد المستوى أساس على االرتفاع أو باالنخفاض

  .% 2,5 نسبة البيع أسعار على
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  في: 2013ألحادي بالنسبة إلى سنة الدعم ا مستويات قد تم تحديد و

 

 درھم للتر  بالنسبة للغازوال؛  2,6 

  

 ؛بنزيندرھم للتر بالنسبة لل 0,8 

 

 .2درھم للطن بالنسبة الفيول رقم  930 

  

 بشأن الدولية السوق معطيات أساس وعلى ،2013 سبتمبر 16 في النظام ھذا تفعيل نتيجةو

  المعطيات إلى ما يلي:  ھذه أفضتفقد  ،2013 سبتمبر 12و إلى يولي 16الممتدة من  الفترة

 بنزين غازوال 2 رقم فيول  

للطن دوالر  1032,28  للطن دوالر  965,08 للطن دوالر  592,78 متوسط السعر العالمي للفترة
)2013 شتنبر 12-يوليو 13(

للتر سنتيم  59  للتر سنتيم  69 للطن درھم  662,88 البيع أسعار على الوقع

للتر سنتيم  80  للتر سنتيم  284 للطن درھم  917 نسبة الدعم المتبقية

4,8%  8,5% 14,2% البيع سعر /المالي الوقع

للتر درھم  12,77  للتر درھم  8,84 للطن درھم  5328,92 الجديد البيع سعر
 

من  خفيفإلى الت يھدف األخيرين للشھرين المتحرك المتوسط طريقة اعتماد أن، الذكرب و الجدير

  .الداخلية البيع أسعار على العالمية السوق في الحادة لباتالتق أثار

 

 16للمواد النفطية خالل الفترة  بلغ الدعم الموجهجعة النسبية ألسعار ھذه المواد، ورغم المرا

  :مستوى مھم كما ھو مبين في الجدول التالي 2013أكتوبر  16 –شتنبر 

 

( للتر سنتيم( بنزين  ( للتر سنتيم( وال غاز    )للطن درھم( 2 مرق فيول 

البيع سعر على المالي الوقع 662,88  69 59  

الدولة دعم 917 284 80  
النفقات مجموع 1.384   

46 1.263 
 

75 
للمقاصة الشھرية النفقة  

( درھم مليون(    
درھم مليون   اقتصاد 400 

34 312 
 

54 
 لفائدة الناتج الشھري االقتصاد

( درھم مليون( المقاصة  
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الغازوال عر

ا ھذا في و. ل

من لالغازوا
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سيارات مھنيي

86

فيول

ألحادي للمواد
المنتصف‐) لطن

 

تقرير حول    

م

المواد بما

اإلجمالي

در مليون

م 1000

تنا النفطية

 
عي

التأألليات 
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 سعر ارتفاع ثارآ لتعويض المغرب بريد عبر بنكي بتحويل تصريحي أساس على أشھر ثالث كل

 .الثاني و األول الصنف من األجرة سياراتبالنسبة لمھني  الغازوال

  

 و األول الصنف من األجرة سيارات( النقل قطاع إعانات تقدر الغازوال، أسعار مراجعة بحسب و

  :كالتالي) الحافالت و الثاني

  
 16تفعيل نظام المقايسة الجزئي خالل الفترة على إثر لنفقات المقاصة  إجمالي اقتصاد باعتبار و

 كلفة سيشكل لوحده النقل قطاع دعم فإن ، درھم مليون 400 و الذي يقدر ب 2013أكتوبر  16 –شتنبر 

 .درھم مليون 50 تناھز

 

 

 

 

  

  

  

  

للتر وال الغاز سعر ارتفاع كلفة    
1 DH 0,9 DH 0,69 DH 0,5 DH 0,3 DH 0,1 DH  

72,7 65,3 50,3 36,7 22,0 7,3 ( درھم مليون( الشھرية الكلفة  

872 783 604 440 264 88 ( درھم مليون( السنوية الكلفة  
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 الثاني الفصل

 

 المدعمة القطاعات    
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  المدعمة القطاعاتالفصل الثاني : 
  

 (السكر و الحبوب و للسالسل المدعمةإلى عرض تقديمي من ھذا التقرير  الفصل الثاني يخصص

على  وضعية الدعم فضال عن  لدعم ھذه القطاعات، الرئيسيةعبر التذكير بأبرز المحطات  )، البترول

تطور محدداته و يتعلق االمر بتطور األسعار في السوق الدولية، االستھالك المحلي باإلضافة الى  أساس

  .طية ھذه الحاجيات من خالل االنتاج المحلي و الوارداتنسبة تغ

 

 المواد النفطية . قطاع1
 

 التوزيع شركات خصخصة شملت التسعينات منذ أساسية إصالحات بالمغرب النفط قطاع شھد

 و النفطية للمواد الضريبي النظام و ھمت ھذه اإلصالحات البوتان، غاز تخزين شركة كذلك و والتكرير،

 أسعار و التكرير عند األسعار ارتباط أساس على المحروقات بعض أسعار مقايسة نظام نشاءإ من مكنت

   .1995خالل سنة  العالمية بالسوق البيع

  

 عند البيع ھوامش و التكاليف و األسعار تحديدعلى مستوى  نيقنللت النفطي القطاع و يخضع

 من الوطنية السوق إمدادات ضمان أجل من ذلك و االحتياطي، التخزين مستوى كذلك و التجزئة و الجملة

  .المستھلكينلكافة  ثابتة قصوى بأسعار النفطية المواد

  

منذ المقايسة  نظامالعمل ب تعليق تم فقد ،الدولية السوق فيالنفطية  المنتجات أسعار الرتفاع نظراو

 السوق في المسجلة األسعار بين الفرق لتعويض ،تتدخل الدولة ميزانية فان لذلك، ونتيجة .2000سنة 

 النفط لسعر الحاد باالرتفاع متسم عالمي سياق في وغير أنه  .المحلية السوق في البيع أسعار و الدولية

ما  2012خالل سنة  درھم مليار 48 فاقت قياسية مستوياتنفقات المقاصة للمواد النفطية  سجلت ،الخام

  % من الدعم اإلجمالي خالل ھذه السنة.85يمثل 
  

 النفطي لقطاعلدعم ا التاريخية المحطات أھمذكير بت. 1.1
 

 بأسعارھا) فيول غازوال، بنزين،( السائلة النفطية المواد أسعار مقايسة نظام إنشاء :1995 سنة 

 :ب النظام ھذا مصاحبة تمت قد و. البوطان غاز لفائدة دعم حصر مع العالمية السوق في

 
فرضت على كل منتج  يث المكررة حالمنتجات لى ا الخام النفط علىنقل رسوم االستيراد على  

القيمة  على وضريبةعلى أساس الكميات المستھلكة االستھالك المحلي  علىداخلية  ضريبة

  ؛ 10٪ في محددة حاليا المضافة
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 بأسعار مقايستھا أساس على عنھا الناتجة البيع أسعار مراجعة و التكرير عند األسعار تحديد 

  النفطية؛ المواد أسعار بنية لعناصر قاوف ذلك و روتردام، سوق
  

 لبعض بالنسبة المضافةالقيمة  على ضريبةوالاالستھالك  علىالداخلية  الضريبة نم عفاءاإل 

 ).الكھرباء قطاع و البحري النقل و الجوي النقل و ،البحري الصيد( القطاعات

 

 تحمل حيث ارتفاعھا، لحدة نظرا النفطية المواد أسعار مقايسة نظامالعمل ب توقيف   :2000 سنة 

 .الداخلية السوق و العالمية السوق بين السعر فارق الموازنة صندوق

 
 المصفاة مالئمة نسبة وتخفيض تبسيطھا أجل من النفطية المواد أسعار بنية مراجعة :2002 سنة 

 و الخام النفط تكرير في مردودھا أساس علىمن كلفة االستيراد  2,5% إلى 6,5% من الوطنية

 .وال الغاز مادة من عجز و الفيول مادة انتاج بفائض المتميز

  

خالل  .الداخلية األسعار على النفطية للمواد العالمية األسعار لتقلبات جزئيالعكس ال :2004 سنة 

+  للغازوال، بالنسبة للتر درھم 2,4سجلت الزيادة في أسعار ھذه المواد +، 2012-2004الفترة 

 .للفيول بالنسبة للكيلوغرامدرھم  2,59+ و نزين،للب النسبةدرھم ب 3,13

 

 كلفة بمقايسة األسعار بنية مراجعة تمت الوطنية، المصفاة عصرنة إطار في :2009 سنة 

 تطوير لدعم جزافي تعويض لصالح المالئمة نسبة حذف و عناصر التكلفة بعض تقليص الشحن،

في مستوى جزافي  التخزين عن يضالتعو تثبيت مكنلإلشارة، فقد  ين.خزقدرات الت عصرنة و

 .التكرير عند األسعار على النفطية المواد أسعار ارتفاع تأثير من الحد من

 

 مليار 2 تناھز سنوية بكلفة% 10 إلى 7 من المضافة القيمة على الضريبة مراجعة  :2010 سنة 

 .الدولة ميزانية تحملتھا درھم

  

  النفطي لقطاعالمقاصة ل محددات تطور. 2.1
 

 2008الممتدة من  البوطان، خالل الفترة غاز و النفطية اعفت تكلفة المقاصة الخاصة للموادتض

وتتمثل أھم العوامل المحددة لھذه التكلفة فيما . مليار درھم 48إلى  24منتقلة على التوالي من  2012 إلى

  يلي : 
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على التوالي ت

ر يناير حتى

أد فقد ناعي،
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الممتدة من يناير و حتى متم شھر  للفترة النفطية للمواد المقاصة نفقات تقدر ،2013 لسنة بالنسبة

 :كاآلتي موزعة درھم، مليار 25,3بما يناھز  غشت

  

   

2013  غشت-يناير فترة  

المقاصة نفقات  
( درھم مليار ) 

البيع سعر من األحادي الدعم %  المتوسط السعر     

       ( للدوالر درھم ) 8,5  الصرف سعر
       ( للبرميل دوالر ) 109  الخام النفط

8,0    ( للطن مدرھ ) 6627  ( للطن دوالر )  794  البوطان

17,3 

39%  ( للتر درھم ) 3,14  ( للطن دوالر )  943  وال الغاز
10%  ( للتر درھم ) 1,22  ( للطن دوالر ) 1002  البنزين
34%  ( للطن درھم ) 1587  ( للطن دوالر ) 590  الصناعي الفيول
154%  ( للطن درھم ) 3666  ( كھرباء( الفيول
176%  ( للطن درھم ) 4564  ( للطن دوالر ) 707  الخاص الفيول

25,3        المجموع
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 سلسلة السكر. 2

  

الحكومة اھتماما خاصا.  تليھااالستراتيجية الزراعية التي  السالسل السكر على رأس توجد سلسلة

في تحقيق األمن الغذائي من ه مساھمت بفضل ،ھذا القطاع أھمية كبيرة في االقتصاد الزراعييحتل حيث 

  المزارعين.من  000 80وخلق فرص العمل و تأمين الدخل ألكثر من  السكر دةما

  
و  دكالة  و اللوكوس و  غربو ھي ال ،مسقية مساحات خمس في يةالسكر الزراعات و تتوزع 

 وا المزروعة محلي من المحاصيلاستخراج السكر  علىصناعية الوحدات التعمل  حيث ،تادلة و ملوية

التي اتسمت بھا  مالئمةالالغير  المناخية نظرا للظروفو ة.السوق الدولي منلمستورد تكرير السكر الخام ا

خالل المواسم األخيرة. ملحوظا تراجعا  ،اإلنتاج المحلي من السكر األبيض عرفالماضية،  مواسمال

بل مقا الموسم الحاليخالل  ٪ 30 تناھزنسبة من ھذه المادة الوطنية من الحاجيات معدل تغطية مسجال 

  .2008 موسم% خالل 47

  
 المھنيين بين الحكومة و 2020-2013تم التوقيع على عقد برنامج جديد  الوضع،نظرا لھذا و

و  المساحات المزروعةعن طريق توسيع  ،٪ 55 إلى السكرمن تغطية الوطنية المعدل من  الرفع قصد

  تحسين اإلنتاجية.

  
المحلية  يةالسكرقصد حماية  الزراعات  و ،األساسيستھالك يشكل مادة ذات اال السكر نلكوو

األدوات تخصص ، في اطار نظام المقاصة ، مجموعة من الدولة فان ودعم القدرة الشرائية للمستھلكين ، 

و  نللمزارعيتحديد السعر المستھدف عند االستيراد و ضمان سعر مجزى عنه  تھم بالخصوصوالتدابير 

  .كرر بكل أنواعهالسكر الم دعم جزافي عند استھالكمنح 

  
 لدعم قطاع السكر التاريخية المحطات أھمتذكير ب. 1.2
 

 :التالية اإلجراءات اتخاذمع  ر واردات السكر الخام و السكر المكرريتحر :1996  سنة  

 

درھم للطن دون احتساب الرسوم. و قد  2000ستھالك السكر المكرر تبلغ ال جزافي منح دعم 

للطن دون احتساب الرسوم نتيجة اعادة درھم  2661الى  2013انتقلت ھذه االعانة في سنة 

 السكرية . الزراعاتأسعار  تقييم

 
المسحوق واردات السكر الخام و السكر المكرر ( تخضع  حيث حماية اإلنتاج المحلي 

التكلفة  ثمن ٪ من 47٪ و  42و ٪  35في على التوالي لرسوم الجمركية المحددة قطع) لالمو
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أداة لحماية اإلنتاج المحلي من خالل  ،المطبقة على السكرالجمركية  ةتسعيرال تعتبروالشحن. 

اما بالنسبة للسكر الخام .  بالسنبة للطندرھم  5.335في حاليا حدد المسعر المستھدف ال

 .٪ 7السكر المكرر يخضع لضريبة مخفضة بنسبة ، فان القيمة المضافة على لضريبةل

 

مثل  الغير المخصصة للتصدير من بعض الصناعات جزافيةاسترجاع االعانة ال : 1999 سنة  

الحفاظ على  و قصد، 2007سنة في و .قطاع المشروبات الغازية و غير الغازية  و الحلويات

 ةصناعقطاع  االسترجاع باستثناءتم التخلي عن ھذا  الوطنية،القدرة التنافسية لبعض الصناعات 

 الغازية.المشروبات الغازية و غير 
  

 

 رتفاع أسعار السكر الخام في األسواق العالمية في السنوات األخيرة ،نظرا ال : 2006 سنة 

تجاوز السعر  في حال منحة إضافية من  2006 سنةالواردات من السكر الخام منذ  استفادت 

 التكلفة والشحن).الثمن  ٪ من 35 ة الجمركية في حدودالمستھدف (مع الحفاظ على التسعير

 

حيث يتم القيام بخصم جزافي للتصدير. المخصص الدعم عن السكر  رجاعاست :2010 نةس  

  .سحوق)، قطع ، وم القالب( يعادل االعانات المقدمة لكل طن من السكر المصدر في كل اشكاله 

 

درھم  80  ب و قصب السكر على التواليإعادة تقييم سعر الشمندر   : 2013و  2012  يسنت  

 .طرينعلى ش درھم للطن 50  وللطن 

  

  السكر لقطاع المقاصة محددات تطور .2.2
  

منتقلة على  2012 إلى 2008الممتدة من  تكلفة المقاصة الخاصة بالسكر خالل الفترة تضاعفت

  تكلفة فيما يلي : ھذه الھم العوامل المحددة لأتتمثل و. درھممليار  5إلى  2,4 من التوالي

  
  ةوليسوق الدالالسكر الخام في  سعارأتطور . 1.2.2

  
رتفاع في أسعار السكر الخام االالتقلب و بعميقة تميزت تحوالت شھدت السوق العالمية للسكر 

 دوالر للطن 662 إلى 2008 سنة  في دوالر للطن 376 ناھز سعر متوسطحيث انتقل ھذا االخير من 

 يعزى و .  دوالر للطن 578ھذه المادة ما يناھز سعر متوسط ، سجل 2012 سنة خالل.  2011 سنة

  .انخفاض مستويات مخزونات السكر العالمية في السنوات األخيرة الى ع بالنسبة للمحللينھذا الوض

  



       21  
 
 

 بفضل ،ا

أسعار ن 

الخام في 

ره خالل 

دوالر  4

  

من  تقلت 

  .ةلمحلي

 

  

جعا ملحوظا

نإفا ،  . وھكذ

السكر سعر  

راوحت أسعار

0لتي تناھز 

حيث انت 20

الم في السوق 

2008سنة  

376

2008سنة  

746

 

    

تراج  العالمية

مليون طن 1

سجل متوسط

ترو. طن لل ر

فة الشحن و ا

12و  200

 إنتاج السكر

2009سنة  

427

    )ر للطن

2009

 )الف طن(لخام 

2014ة

  

في األسواق

80ول مرة 

حيث س ،وات

دوالر 491ز

لف احتساب تك

08بين عام 

ضعفغطية 

2010سنة  

477

الدوالر( كر الخام

9سنة  

745

ات من السكر ال

قانون المالية لسنة

   

سكر الخام ف

و ألو يتجاوزل

ثالث سنو منذ

ما يناھز 201

دون ر للطن

 

  ام

%39 بنسبة

طن و ذلك لتغ

2011سنة 

661

السكسعراستيراد

2010سنة  

847

طور كمية الواردا

 مشروع ق

 

سعر السسجل

وى العالمي ل

مى مستوياتھا

13ل من سنة

دوالر 465 و

الخا السكر ت

ارتفاعا ب خام

ط  1.040.0

2012نة

57

تطورس

2011سنة  

904

تط 

   

س،  2013 

على المستور 

أدنىد سجلت

لنصف األول

وطن لل دوالر

وارداتتطور

ت السكر الخ

000ناھز ما ي

سن   2013

8

4

2012ة 

10

  المقاصةل 

سبة لسنةنال

السكرمادة اج 

قدخام العالمية 

ولية خالل ال

د 380بين ة 

ت. 2.2.2
  
واردات عرفت

إلى م طن 74

سنة 

491

سنة 

040

 

تقرير حول    

با

انتا تحسن

السكر الخ

السوق الد

ھذه الفترة

  .للطن
  

ع

46.000

 



       22  
 
 

 غشت من

 و لتأمين

 درھم ون

 ... ) قيع

عام  ن في

  

 %40+ب

للفترة 1 

  

 متم شھر غ

ال تكلفة شامال

مليو 137ھز 

صقيضانات ،

طن 469.6

ب ارتفاعا ال

 

%8,حوالي 

2008سنة  

469 610

    

حتى-ينايرن 

ش( للطن الر

لفترة ما يناھ

الماضية (فيض 

610 نتقال من

مسجال نط 3

%30. ھز

غ حبل سنوي و

2009سنة  

409 883

2014ة

  

الممتدة من رة

دوال 470غ

م خالل ھذه ا

 

مواسم بھا ال

من% 47-ن

350.000 ض

تناھ للحاجيات

 من السكر

نموت متوسط 

2010سنة

3

379 2

)الطن( المكرر 

قانون المالية لسنة

   

الفتر خالل ت

بلغ متوسط ر

 السكر الخام

.الماضية سنة

  ن السكر

التي اتسمت

ما يقرب من

األبيض لسكر

لالمحلي  نتاج

لالستھالك ة

شھدت فقد، 

س  2011ة

276
367

محلي من السكر

 مشروع ق

 

للواردات الية

طن بسعر 70

 دعم استيراد

الس من الفترة

ج المحلي من

 لغير مالئمة

الىضا حادا

2012.     

ال إنتاج ناھز

االن تغطية بة

ت المعروضة

ة لالستھالك

سنة  2012

7 000

25

تطور االنتاج الم

   

اإلجما حصة

00.000 ھز

بلغت تكلفة  

نفس برسم م

اإلنتاج طورت 

ال المناخية ف

انخفاض ا محلي

2 سنةطن  25

فقد ،2013

نسب ما يمثل ،

طور الكمياتت

ت المعروضة

2سنة   20

50 000

ت

  المقاصةل 

الح قد بلغت و

ما يناھ ارية

نتيجة لذلك، 

درھم مليار 1

 3.2.2.
  

ظرا للظروف

 إنتاج السكر

50.000ى 

3 سنة برسم و

،الماضية سنة

ت 4.2.2.

مياتالنسبة للك

2012. 

13سنة  

350 000

 

تقرير حول    

و

الجا السنة

. ن)الشحن

1,2 مقابل
 

نظ

سجلفقد 

إلى 2008

  

و

للس بالنسبة

  

با

2008-2



       23  
 
 

  

ما  مكرر

 أن ينتظر

 1,2 أي

 يادة حجم

 خالل تف

الموجه ي 

و  2011

 على و ،

-يناير رة

 من أقل ت

. لواردات

 مليار ,3

  

الم للسكر سبة

ي  األساس، 

 الماضية نة

ي) و ز54%+

تكر قد تضاعف

ضافياإلعم 

1 لسنواتلي 

،)%15-( ة

الفتر خالل ر

ظلت الستيراد

الو على قاصة

5 حواليب ر

2008سنة  

1142

    

بالنس ستھالك

ھذا على و. 

السن حجم س

%ق الدولية (

خصص للسك

دعال الرتفاع 

ھم على التوالي

العالمية سواق

السكر دعم ل

اال عند لمنتج

المق صندوق 

تقدر 2013 ة

2009

2

  )ن

2014ة

  

لال معروضة

طن 96 99

نفس في 201

م في األسواق

المخ الدعم ت

يعزى ذلك،و

مليار درھ 1

األس في الخام

وصل ، مكرر

ا ھذا تكلفة ن

لفائدة صومات

سنة برسم كر

9سنة  

1161

الف طن(لمكرر 

قانون المالية لسنة

   

الم الكميات ت

 60يبلغ ھري

3دجنبر  ية

 السكر الخام

ت، فإن نفقا20

و . ر درھم

9, درھم و

ا السكر سعار

المك السكر ن

أن اإلشارة در

خص تحقيق ى

السك لمادة عة

  .ماضية

2010سنة  

1185

حلي من السكر ال

 مشروع ق

 

بلغت ،2013

شھ استھالك

نھا إلى ھالك

  صة

في أسعار ي

2008 -012

مليار 5الى 

مليار 2,4 ل

.2009سنة

أس تراجع جة

من طن 9 99

تجد و .درھم

على ساعد ما

المتوقع مقاصة

الم للسنة مليار

2011سنة 

1206

 االستھالك المح

   

3 غشت-ناير

يقارب ما ن،

لالستھ وضة

المقاص قات

القياسي الرتفاع

8لفترة برسم ا

2,4من ت

سجلو الذي  

سليون درھم

نتيج ،2013

960 يبلغ ي

مليار 2,3ز 

مم أشھر 5 ل

الم نفقات فإن

م 5 مقابل 20

201

6

تطور

  المقاصةل 

ين الفترة رسم

طن 799.70

المعرو كميات

 .ن

نفقتطور  3.
 

حت تأثير اال

ب+) 39% (

حيث انتقلتة 

السكر الخام

مل 165 قابل

 
3 لسنة بةالنس

شھري تھالك

يناھز ما 201

خالل مستھدف

ف األساس، ذا

013الل سنة 

12سنة  

1225

 

تقرير حول    

 

بر

00 يناھز

الك تستقر

طن مليون

 

3.2

تح

الواردات

ھذه الفترة

ستيراد ال

مق 2012

با

است أساس

13غشت 

المس لسعرا

ھذ على و

خال درھم



       24  
 
 

 

 تنخفض

ع أسعار 

 

  

احيث عامة، 

رتفاع نظرا ال

2.(  

2008

2445

0

244

    

الع يزانية الم

شكل ملحوظ

2004ي عام 

  

200

2484

1

45

ھم)

ستھالك

2014ة

  

من %95ن

" بش السعار

في %55ابل

08

2

165

2649

مليون درھ(سكر

دعم لالس د

قانون المالية لسنة

   

أكثر منب كر

اال ندوق دعم

مقا 2012م

2008

2536

727

3263

بالس الخاصةصة

 إضافية لالستيراد

 مشروع ق

 

بالنسبة للسك

" صن زينة

في عام 4,5%

2008

2581 241

3

ور نفقات المقاص

منحة مالي

   

كلفة المقاصة

صوصي للخز

%ق الدولية (

8

31

17

4998

تطو

الدعم االجم

  المقاصةل 

 
تكتم  تمويل 

الخص لحساب

السوقفي خام 

2008

102

1925

5027

 

تقرير حول    

يت

ا مساھمة

السكر الخ

  

7



2014مشروع قانون المالية لسنة   
 

  25                           المقاصةتقرير حول     
 
 

 اللين القمح سلسلة. 3

 

يث يمثل ح قنطار، مليون 72 ب الماضي لعقدا خالل الحبوبالمحلي من ج نتااإل متوسطيقدر 

 24,4 بين ھذه الفترة تراوح برسمي إذ تذبذب كبيرسم ب% من اإلنتاج اإلجمالي الذي يت46 اللين القمح

 2009-2008موسم لل بالنسبةماليين قنطار  103,6و  2007-2006 بالنسبة للموسممليون قنطار 

  المناخية. ظروفالتقرار وذلك بسبب عدم اس

  

 مسجال  قنطار مليون 33 الماضي العقد برسم المحلي اإلنتاجبلغ متوسط  بالنسبة للقمح اللين، فقد

- 2012للموسم مليون قنطار  51و  2007 -2006 قنطار بالنسبة للموسممليون  11 بينا قويتأرجحا 

نتيجة   . %75و  25بين تتراوح المحلي  من المنتوجالوطنية  لالحتياجاتتغطية مسجال نسبة  ، و2013

  . قنطار سنويامليون  32 و 10بين  ه المادةتتراوح الكميات المستوردة من ھذلذلك، 

  

تسويق الو نتاج المحلي لإل يمرجعالسعر ال على مستوى تحديدمن الدعم اللين  قطاع القمحيستفيد 

مستوى على تكاليف التخزين ، وكذا نة ومطحالى السعر الدخول مقارنة مع البرق امن خالل تحمل الف

على مستوى  و ، السعر المستھدف عند الميناءتجاوز  في حالالجزافي تعويض الالواردات عن طريق 

  .لقمح اللينلوطني الالدقيق محدد من  حصيصالسحق، عبر دعم 

  
 دقيق القمح اللينلدعم  التاريخية المحطات تذكير بأھم. 1.3

  
 يونمل 10م الموجه للدقيق الوطني للقمح اللين في حصيص محدد في حصر الدع  : 1988سنة  

 ؛قنطار

 

لحماية اإلنتاج المحلي ة على الواردات تسعير مع وضع اللين ر واردات القمحيتحر  :1996 سنة 

 للقنطار؛درھم  260حدود في عند الميناء ھدف مستالسعر ال تحديد من خالل

  

لفائدة الكميات المجمعة لدى المخزنين و محصول المحلي التسويق  عند تعميم الدعم  :2006سنة  

تتحمل الدولة الفارق بين السعر المرجعي لشراء االنتاج المحلي للقمح حيث . المطاحن الصناعية

  ن و الثمن المستھدف عند المطحنة؛اللي
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  2013 الفصل الثالث : أھم أحداث سنة

  

  2013 أھم أحداث سنة .1

 

 :يلي فيما 2013 سنة بخصوص المقاصة أحداث أھم تتلخص

 
 مةالحكو رئيس قرار بموجب ،المحروقات بعضسعار بيع أل الجزئية المقايسة نظامبدأ العمل ب 

 : 2013 سبتمبر 16 ابتداء من التنفيذ حيز دخل الذي ،2013 اغسطس 19 بتاريخ 13‐69‐3رقم

) 2 فيول غازوال،ال بنزين،( النفطية المواد لبعض الموجه الدعم حصر على النظام ھذا يعتمد و

 على العالمية السوق تقلبات عن الناتج الفارق عكس و المالية قانون فرضيات مستوى في

 الموادھذه  نفقات حصر من نظامھذا ال سيمكن حيث. االنخفاض أو باالرتفاع سواء ،كينالمستھل

 و السنة خالل إضافية اعتمادات فتح تجنب و المالية قانون برسم المفتوحة االعتمادات مستوى في

 .الميزانية عجز تفاقم بالتالي تفادي

 
من  تعزيز اإلنتاج المحليالوطنية ل ةستراتيجيا في إطار:  السكرية الزراعاتإعادة تقييم أسعار  

، قررت على تكلفة الدعمواردات السكر الخام  عبء وبالتالي التخفيف من الزراعات السكرية

درھم للطن  50درھم للطن و  80 بو قصب السكر على التوالي الشمندر الحكومة رفع سعر 

 . 2013و  2012 موسمي خالل

الزراعات السكرية و بالتالي عكسھا على اسعار البيع  رسعافي أ الزيادةھذه وقصد تفادي تأثير 

فقد تحمل صندوق المقاصة تمويل ھذه التدابير عن طريق   ،عند االستھالك بالنسبة للسكر المكرر

السعر  مراجعة مع) درھم للطن +661( لسكر المكررالزيادة في الدعم الجزافي الموجه ل

لعام تبلغ حصيلة الشطر االول و) . رھم للطند 635+ستيراد السكر الخام (عند االمستھدف 

 تحملھا صندوق المقاصة. مليون درھم 91ما يناھز  2012
 

 2020-2013عقد برنامج توقيع    بنسبةالحاجيات المحلية من السكر من أجل تحقيق تغطية  :

الى  سنة  2013للفترة الممتدة من سنة   العقد البرنامج يتمحور ،  2020 سنةبحلول  55%

 : حول عالية االنتاج على النقط التالية  2020
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 66.500كتار منھا ھ 94.700إلى لتصل المساحات المزروعة سنويا ع التدريجي في يالتوس 

ھكتار من قصب السكر  28.200) و 2013 بسنةمقارنة  %34+(الشمندر ھكتار من 

 )؛ 2013 بسنةمقارنة  66%+(

 

 %12+(طن للھكتار بالنسبة للشمندر  64 يناھزاالنتاجية لتحقيق متوسط انتاج  تحسين 

 بسنةمقارنة %25+لقصب السكر ( طن للھكتار بالنسبة  80و  ) 2013 بسنةمقارنة 

 ) ؛2013

 

طن  9,6و بالنسبة للشمندر ھكتار ال فيطن  11 الىعائد السكر في الھكتار الواحد  ينتحس 

 ؛للھكتار بالنسبة لقصب السكر

  

 .درھم للھكتار 6.000ديدة لقصب السكر تصل الى منح اعانة مالية للزراعات الج 

 
 لمعالجة ات الفعليةقدرفان ال، يةالسكر الزراعاتدعم زيادة انتاج قصد ذلك، و مع موازاةبال

أفق في  في اليومطن  55.500حاليا إلى  في اليومطن   42.500 ية يجب أن تنتقل منالسكر الزراعات 

 . 2020 سنة
 

في  االستيراد عندالدعم الجزافي  آلية تفعيل مع المستورد اللين القمح ىعل الجمركية الرسوم تعليق 

التموين العادي للسوق الوطنية من ھذه  لضمان ذلك و ،حالة تعدي الثمن المرجعي عند الميناء

 .األخيرتين السنتين خالل العالمية السوق في  ھاأسعار ارتفاع ظرف في المادة 

 
 المناطق استثناء مع: قنطار 500.000 ب اللين لقمحا من الوطني الدقيق حصيص تقليص 

 فيھا تفوق التي كذلك و في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعلنة  القروية و  الحضرية

  .  10% الفقر نسبة
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  الرابع: الفصل

 

وضعية المقاصة لسنة 2013 

 وتوقعات سنة 2014
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   2014و التوقعات برسم سنة  2013ة لسنة بالنسب المقاصة وضعية الفصل الرابع:

 

  2013 سنة الدعم خالل وضعية .1

 

على التوالي  البوطان غاز و الخام للنفط العالمية األسعار سجلت ،2013 شھر غشت متم إلى

 الدوالر صرف سعر سجل بينما التوالي على للطن دوالر 794 و للبرميل دوالر 109متوسط سعر ناھز 

 أسفله الجدول يبين و .درھم مليار  29,7 الفترة ھذه برسم المقاصة نفقات بلغت ذلك،ل نتيجة. درھم 8,5

 :2013 شھر غشت متم إلى المقاصة نفقات و البيع، أسعار من نسبته و الدعم مستويات

  

و   2013ل شھر ستنبر معطيات السوق الدولية للمواد النفطية خال أساس علىو أخرى، جھة من

 عدم حالة في و البوطان، و الخام للنفطعلى التوالي  للطن دوالر 862 و للبرميل دوالر 111التي تناھز 

 أن حين في درھم، مليار 44قد تتعدى  السنة نھاية عند المقاصة نفقات فتوقعات الالزمة، االجراءات اتخاذ

 . درھم مليار 40 في محدد 2013 سنة برسم لھا المخصص المالي الغالف

 

 الغرض، لھذا المتاحة االعتمادات تجاوز احتمال تقليص و مرتفعة الجد المستويات ھذه لمواكبة

 لألسعار مراجعة أول عرفتحيث  . 2013 سبتمبر 16 من ابتداء الجزئية المقايسة نظام تفعيل تم فقد

 درھم 662,88 و وال، للغاز للتر نتيمس 69 للبنزين، بالنسبة للتر سنتيم 59 ب ارتفاعات التاريخ بھذا

  الصناعي. للفيول للطن

  

2013  غشت-يناير فترة  

المقاصة نفقات  
( درھم مليار ) 

البيع سعر من األحادي الدعم %  المتوسط السعر     

       ( للدوالر مدرھ ) 8,5  الصرف سعر
       ( للبرميل دوالر ) 109  الخام النفط

8,0    ( للطن درھم ) 6627  ( للطن دوالر )  794  البوطان

17,3 

39%  ( للتر درھم ) 3,14  ( للطن دوالر )  943  وال الغاز
10%  ( للتر درھم ) 1,22  ( للطن دوالر ) 1002  البنزين
34%  ( للطن درھم ) 1587  ( للطن دوالر ) 590  الصناعي لفيولا
154%  ( للطن درھم ) 3666  ( كھرباء( الفيول
176%  ( للطن درھم ) 4564  ( للطن دوالر ) 707  الخاص الفيول

2,30      ( للطن دوالر ) 478  السكر
2,10      ( للطن دوالر ) 303  اللين القمح
29,7        المجموع
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 بنزين غازوال 2 رقم فيول  

للطن دوالر  1032,28  للطن دوالر  965,08 للطن دوالر 592,78 متوسط السعر العالمي للفترة
)2013 شتنبر 12-يوليو 13(

للتر سنتيم  59  للتر سنتيم  69 للطن درھم 662,88 عالبي أسعار على الوقع

للتر سنتيم  80  للتر سنتيم  284 للطن درھم 917 نسبة الدعم المتبقية

4,8%  8,5% 14,2% البيع سعر /المالي الوقع

للتر درھم  12,77  للتر درھم  8,84 للطن درھم 5328,92 الجديد البيع سعر

  

 مدرھ مليار 42,7 تبلغ 2013 سنة برسم المقاصة كلفةتوقعات  فإن النظام ھذا اعتماد ورغم

 المقاصة توقعات وتتلخص. 2013على مستوى القانون المالي  الغرض لھذا مرصودة مليار 40 مقابل

  :يلي كما 2013دجنبر  حتى متم شتنبرالممتدة من  الفترة برسم

 

العالمية السوق فرضيات
 سيناريو3 الحالي السيناريو 1 سيناريو    

120  110  100  ( للبرميل دوالر )  الخام النفط

440  440  440  ( للطن دوالر )  الخام السكر
250  250  250  ( للطن دوالر )  اللين القمح

( درھم مليون( 2013 ديسمبر سبتمبر للفترة المتوقعة النفقات  

5 200  4 900  5 200  بالمقايسة المعنية النفطية المواد
 6 800  6 200  5 400    (كھرباء) الفيول و البوطان
12 000  11 100  10 600  النفطية دالموا مجموع
1 900  1 900  1 900  الغذائية المواد مجموع
13 900  13 000  12 500  المجموع

 

( درھم مليون( 2013 سنة برسم المتوقعة النفقات  

 سيناريو3 الحالي السيناريو 1 سيناريو    

37 300  36 400  35 600  النفطية المواد

6 300  6 300  6 300  الغذائية المواد

43 600*  42 700  41 900   المجموع

  دون االخذ بعين االعتبار أليات تغطية المخاطر *

سعر صرف الدوالر  و الخام للنفط دوالر 110النفط الخام في حدود  متوسط سعر أساس على

 ينتظر ،2013خالل الفترة الممتدة من شھر شتنبر حتى متم دجنبر  درھم 8,34 مقابل الدرھم بما يناھز

 مليار 6,3 و النفطية للمواد بالنسبة درھم مليار 36,4ما يناھز   2013 سنة خالل المقاصة نفقات تبلغ أن

   درھم. مليار 42,7ما يمثل كلفة إجمالية تبلغ  الغذائية، للمواد درھم

  



2014مشروع قانون المالية لسنة   
 

  37                           المقاصةتقرير حول     
 
 

 2014 سنةبرسم  المقاصة توقعات. 2

 

 مليار 41,65ما يناھز  2014 المالية قانون مشروع إطار في المقترحة المقاصة اعتمادات تبلغ

  :يلي كما موزعة درھم

 

 المواد برسم مليار 28 تتضمن درھم مليار 35: 2014برسم نفقات المقاصة لسنة  اعتمادات 

 . موزعة كما يلي: النفطية

 

 ؛درھم مليار 28:  النفطية المواد 

 

 ؛درھم مليار 5: الغذائية المواد 

 

 .درھم مليار 2: المقايسة لنظام المصاحبة التدابير 

 

 .درھم ليارم 6,65لمقاصة برسم السنة الماضية:  تصفية متأخرات ا 

  
سعي الحكومة ، 2014يتبين من خالل أھمية االعتمادات المرصودة لنفقات المقاصة خالل سنة 

مليار لدعم المواد النفطية و بعض  33مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تخصيص ما يناھز ل

ار درھم تم رصده في إطار اإلجراءات المواكبة لتفعيل نظام المقايسة ملي 2المواد الغذائية باإلضافة لمبلغ 

و الذي يھدف إلى حصر الدعم الموجه لھذه المواد في  2014ألسعار المحروقات خالل سنة  ةالنسبي

باإلضافة إلى تخصيص . 2014حدود االعتمادات المرصودة لھذا الغرض على مشروع قانون المالية 

  يل متأخرات المقاصة المتوقعة عند نھاية السنة الجارية.لتمومليار درھم  6,65
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