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على  انعكاساته ي؟ وما ههما هي أسباب أسعار النفط، ا حادا فيانخفاض 2015 شهدت سنة
 ؟العالمي تقتااداال

 

، فقد سعر ثكرر م  لثا  سنوا أل للبرميل، دام دوالر 110 حدود ار سعر البرميل فيستقرابعد 

 112م   تهاوى سعر النفط، إذ 2014برميل النفط نصف قيمته خثال النصف الراني م  سنة 

 أواخر شهر دجنبر م  نفس السنة.في دوالر للبرميل  57دوالر للبرميل في شهر يونيو إلى 

حيث  ،إحدى عشر سنةالذي يعد األسوأ لها منذ  2015م النفط تحديا كبيرا في عاواجهت أسعار 
 .دوالر للبرميل 45,18تبلغ ل لها اجتمعت عدة عوامل ساهمت في تراجع أسعاره ألدنى مستوى

وكذا إلى العوامل ق النفط وفقا لقانون العرض والطلب، سو تحديد األسعار في خضعي

 .أو المضاربة وسياسيةلجيا

بنيوي في التوازن بي  العرض والطلب التغيير ال، عوامل لعدةهذا االنخفاض الحاد وتعزى أسباب 

 العالمي. االتقتااد راجع وتيرة نموت، والحقيقية تهقيمث ارتفاع قيمة الدوالر م  حيعلى النفط، 
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تطور سعر البرميل بالدوالر للطن
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منذ اضطراب سوق النفط الدولي  الرئيسي في، السبب المفرط من اإلنتاج النفطييبقى العرض و
 .إلى حدود اآلن 2014نهاية سنة 

بمقدار الضعف تقريبا خالل  األميركي الاخري النفط إنتاج ارتفع، 2015منتاف سنة  معو

 11,6ما يناهز  ،2014سنة  بلغ إنتاج الواليات المتحدة األمريكية الست سنوات الماضية. وتقد

 العربية السعودية.لكة ماإلنتاج اليومي للم ا بذلكجاوزتمبرميل في اليوم، مليون 

 السنوي إنتاجهانسبة ، 2011 منذ سنة ،لواليات المتحدة األمريكيةا رفعت، هذا المستوى بلوغول

 النفط الاخري. إلى استغالل، تقالعالرئيسي لهذا اإل ببالسيعزى و .%10ب من البترول 

 سنةمنذ  ملموسا اارتفاعلمملكة العربية السعودية شهد مستوى اإلنتاج النفطي ل، ذلك مع ةوازاوم

تقيادة المملكة العربية تحت  على مستوى إنتاجها حافظت بلدان أعضاء األوبك، كما 2011

 .العالمية لحفاظ على حاتها في السوقا التي تود السعودية،

عودة إيران إلى السوق ستؤدي ، باإلمدادات النفطية العالمية السوقفيض فيه في الوتقت الذي تو

العالمي  خلق فائضاً في العرضسيمما ، يومفي ال إضافي رميليناهز مليون بضخ ما العالمية، إلى 

 البرنت. أسعار في ارتفاع نظريا، يساهم. الشيء الذي لن النفط من

، عالمفي النمو االتقتااد بسبب ضعف  يهالطلب العالمي علالنفط، تراجع إنتاج  مقابل ارتفاع وفي

ضعف  نفضال عالبرازيل وروسيا  ،الاين ال سيما خااة في البلدان األكثر استهالكا للطاتقة،

 ومنظمة التعاون والتنمية االتقتاادية، االتحاد األوروبيكبعض المناطق النشاط االتقتاادي في 

(OCDE). 

 العتبار تسعيرة النفط، من أسباب ضعف الطلب على النفطسببا ويعتبر ارتفاع سعر الدوالر أيضا 
جود عالتقة سببية بين ارتفاع الدوالر وانخفاض و يجمعون علىمقومة بالدوالر، فمعظم المحللين 

مقوم السعر شراء النفط،  رتفعالدوالر األمريكي، ي تقيمةفيه  رتفعت في الوتقت الذيف .أسعار النفط
األسواق هذه الحالة تتوتقع ، وفي لبلدان الناشئةمما يؤثر سلبا على عمالت ابالدوالر األمريكي، 

 .سعر البرميلإلى هبوط  ؤدي، مما يعلى المواد النفطية لطلبانخفاضا ل

يخسر الموزع لعبة محالتها افر، حيث مجرد مستوياته الحالية،  إلىسعر النفط  انخفاضإن 

ه من حفز الطلب العالمي، ألني النفط سعرفي نظرية المعتادة هي أن انخفاض الو .لمستهلكويربح ا

المنتج ضبط يفي حين  ،على المواد الطاتقيةالمزيد  بالتالي ينفقو المستهلكطلب المرجح أن يزيد 

 ره ادخاعن طريق الحد من اتقتااده 
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 ة.المعتاد السوق النفطية تقلبت موازين بتغيرات هيكليةتميزت  ،2015 سنة غير أن

مراجعة  الدول هذه من مما أوجب على العديد ،للعائدات احاد اتراجع للنفط لبلدان المنتجةا شهدت

سعر برميل  بناءا على مهمة يراداتا تحايل إكهنهنتيجة ت، 2015 سنةل تها الوطنيةميزاني

، نيجيريا، روسياالنفطية مثل  امن انخفاضا إيراداته بعض الدول المادرةميزانية وتعاني  ،مرتفع

 700)المملكة العربية السعودية ك فائض في الموارد تتوفر علىال  حيث أنهاالجزائر وفنزويال، 

 (.2015مليار دوالر بداية سنة 

، أمام تدني األسعار تستطيع الامود لفترة طويلةلن  المالية وتجدر اإلشارة أن هذه االحتياطات
 .خاواا إذا ما استمرت أسعار النفط في النزول

وبالتالي ة يفواتير الطاتقالبخفض لمستهلكين اعلى  أثر هذا الوضع بشكل إيجابي، مقابل ذلكو
 .هملاالح ثرواتالتحويل 

لجأت ماليزيا والكويت المغرب،  ،األسعار، فإن بعض البلدان مثل الهند ومع استمرار انخفاض

ارتفاع ب أابح هائال هذا الدعم ةتكلف، خاواا أن الطاتقةإلى خفض الدعم الموجه إلى تقطاع 

 .تكاليف الدعم عن سبل لخفضالبحث إلى لعديد من البلدان أسعار النفط، مما حذا با

 

، وال ال يمكن اعتبار تأثير أسعار النفط على النمو العالمي بمثابة مفاجأة ى الرغم من ذلك،وعل

نمو الانخفاض ، فيعتقد سابقا كان امكمحرك مستقل عن الدورات االتقتاادية ك يمكن استثناؤه

 .على االستثمار في تقطاع الطاتقةكذلك ينعكس سلبا 

 

 .2015بداية سنة  عليه الحالكما كان على النمو العالمي  اتأثيرسعار النفط أل عدلم ي بإيجاز،

 

 غاز البترول المسال: 
 

نظرا لتعدد و، البرنت لبترول المسال نفس منحى سعرالعالمي للغاز اينحو السعر في نفس السياق، 

هو الحال عليه األسواق اإلتقليمية لغاز البترول المسال، ال يمكن تحديد سعر مرجعي للغاز كما 

 بالنسبة للنفط.

 



 تقرير حول أنشطة صندوق المقاصة

 

 

 

4 

 

 

 على وجهة قوةب )باإلضافة إلى العرض والطلب(ويعتمد تحديد تسعيرة غاز البترول المسال 

 االستخدام عن مكان باهظة ببعد مكان وماهية استخدامه، وبالتالي فإن التكلفة تابح المنتوج

 األسواق. بين فوارق األسعار يفسر جزئيا التكلفة اإلنتاج، كما أن تفاوت درجات

 
 

مارس وأبريل،  شهري في لكنها سرعان ما انتعشت، بوتان الغازأسعار  لسنة تراجعابداية  شهدت

ومستويات  التي تشهدها الفترة، الطقسلتقلبات  هو نتيجة لألسعار وهذا االتجاه التااعدي

فترات  خالل يتركز أساساالطلب  موسمي، فإن وليس مستمر نتاج الغازإ وبما أنالمخزونات، 

 .الغاز بوتان رالشتاء، حيث ترتفع أسعا

أعلى مستوى له خالل شهر يناير بما تقدره  السعر العالمي لمادة الغاز بوتان سجل فقد وعليه،

دوالر للطن، أي  337,46دوالر للطن، وأدنى مستوى له خالل شهر شتنبر بما تقدره  559,87

 طن.دوالر لل 429,21معدل سنوي بلغ بنسبة انخفاض و

 

 

 

559,87

375,52

507,22
539,90

390,97

462,50

342,27
372,48

337,46

408,55
439,84

414,00

يناير فبراير مارس  أبريل ماي يونيو  يوليوز غشت شتنبر أكتوبر نونبر دجنبر

تطور سعر الغاز بوتان بالدوالر للطن
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 السكر: الخصائص الرئيسية للسوق العالمية السكر:

 
تشهد مؤخًرا األسواق العالمية المنتجة للسكر، منذ أكثر من خمس سنوات، ارتفاع االحتياطي 

، وإنتاج مليون طن سنويا 183العالمي لمادة السكر، حيث بلغ االستهالك العالمي من السكر 

 مليون طن. 182مماثل تقدر ب 

 

السكر العالمي.  اإلفراط في إنتاجنتيجة خمس سنوات  ذمخزونات السكر العالمية من امتألت

 من سوق السكر العالمية، وتعتبر"القائد" في تحديد األسعار.  %50وتهيمن البرازيل على 

عقب  من السكر، المزارعين بتادير كميات أكبر تقناعوتمارس البرازيل نفوذها من خالل إ

بالعملة المحلية مهمة إيرادات تحقيق  وبالتالي، %20أكثر من بلبرازيلي انخفاض تقيمة اللاير ا

 .مستمدة من الاادرات

 

 اكتسح منتجون آخرون سوق السكر العالمية.البرازيل،  إلى جانبو

ثاني مادر عالمي خلف عمالق أمريكا الجنوبية، خاواا بعد انتشار زراعة ، تايالندوتعد 
الاادرات  يرتقب أن تزيدزراعة األرز لدى المزارعين، وبالتالي  حساب تقاب السكر على

 المقبل.الفالحي في الموسم  ٪10التايالندية بنسبة 

من اادراته من السكر في السوق العالمية، فضال عن فائض اإلنتاج الذي فقد زاد الهند  أما

 ودعم بعض الاادرات األخرى.  عموميتحاول الهند إدارة تخزينه من خالل تمويل 

383,40 371,80 
355,40 

376,70 
349,10 

370,30 
349,40 341,40 

370,00 
391,40 

406,85 
422,00 

دجنبرنونبرأكتوبرشتنبرغشتيوليوزيونيو مايأبريلمارس فبرايريناير

تطور سعر السكر الخام بالدوالر للطن
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، 2015و 2014بين  سعار السكرألناف انخفاض بأكثر من البعد في الميدان، و وفقا لخبراء

يرجح أن تكون ظروف الحااد و خالل الموسم القادم، اوازنتسكر لل ةالسوق العالمي رفتعس

 .الدوافع الرئيسية لهذا االتجاه التااعديالسيئة من 

 

 بدأت آثارها تستشعر في إن، الخمسينات عقدأتقوى تغيرات لها منذ الطقس  ظاهرة ، تشهدحيث

تسم بارتفاع ت، معروفة األالغير ظاهرة مناخية ) النينيووأابحت ظاهرة  العالم.جميع أنحاء 

 وحول خط االستواء(، المحيط الهاديمن  شرق أمتار(  10في درجة حرارة سطح الماء )حوالي 

 تغير الوضع بأسرع مما كان متوتقعا.

 

 ةتقاعإ في، (جنوبال-وسط)األكثر إنتاجا في المنطقة مناخية ال التغيرات تتسببفي البرازيل، 

تقاب السكر على غرار البرازيل، يعاني محاول و. ضعيفاالسكر إنتاج  ستوىالحااد وجعل م

 .الجفاف الشديد منجنوب أفريقيا وفيتنام، ، الفلبين، تايالند، الهند كل من في

 

خالل شهر سعر السكر الخام في األسواق العالمية حيث سجل  ،امتقلبالسكر  سوق ال يزال، عليهو

 الماضي. مقارنة مع شهر ماي %21ارتفاعا ملحوظا تقدر بنسبة  دجنبر

 

متوسط الشهري لسعر السكر الخام في األسواق العالمية خالل ، ارتفع الواعتبارا لكل هذه األسباب

، وعرف ارتفاعا تقدر ب 2014مقارنة مع نفس الفترة من سنة  %3بنسبة  2015 دجنبرشهر 

 الشهر الماضي.مع مقارنة  4%
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ببم، وعلى  50 لغازوالبرفع الدعم عن مادة اتقطاع النفط الوطني تميز  نب الوضع الدولي،اإلى ج

 حاليا أيا من المواد النفطية.ال تدعم الدولة  فإنهذا األساس 

تحرير هذا القطاع نهائيا بداية  تم تطبيقالدعم عن المواد البترولية،  رفعوتجدر اإلشارة، أنه بعد 

 ، وذلك وفقا لالتفاتقية المبرمة بين الحكومة والشركات النفطية.2015شهر دجنبر 

 اندوق المقااة دعمه لمادتي الغاز بوتان والسكر فقط. حاليا ويواال

لإلاالح  مما فتح آفاتقا ،انخفضت نفقات الميزانيةأسعار النفط إلى أكثر من الناف،  هبوط ومع

 أي ، مع العلم أنيالتجار الميزان بالتأكيد على اإيجابي اتأثير ذا الوضعسيكون لهكما في المغرب، 

 .حجامتأثير األ بدلع أساسا إلى تأثير األسعار يرجتكاليف الطاتقة في ارتفاع 

حتياجاته من ا %95ستورد ي المغربوبما أن لنفط، لالعالمية المستوردة  انبلدوعلى غرار ال

خالل الفترة انخفضت تقيمة واردات الطاتقة انخفاض األسعار، وبناء عليه من فقد استفاد ة، يلطاتقا

، حيث 2014 سنةمقارنة مع نفس الفترة من  %29بنسبة  2015 نونبريناير إلى  الممتدة من

مليار درهم لنفس الفترة من سنة  87مليار درهم مقابل  62بلغت تقيمة الواردات ما يناهز 

 احتياطيات العمالت األجنبية وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب الارف(.مؤتقتة أرتقام ) .2014

 214 مليار درهم إلى 68 انتقلت منحيث ، على مدى العامين الماضيينكذلك عرفت تحسنا 

أشهر من واردات السلع والخدمات مقابل أربعة  6,5ة تغطي منمكن بالتالي ستومليار درهم، 

 .2013سنة أشهر فقط في أواخر 

 .درهم في سنة واحدة مليون 25.254بقيمة  انخفاضاواردات منتجات الطاتقة والوتقود وتقد عرفت 

 تحتل منتجات الطاتقة حالياأابحت فقد جات المستوردة، حتل المرتبة األولى من المنتكانت ت افيمو

والمعدات الاناعية  ك، مثل الكيماويات، واألمونياالناف جاهزةمنتجات الالمركز الثالث بعد 

 .المتعلقة بالطيران والسيارات
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 المغرب:في السكر  سلسلة إنتاج

الاناعة الغذائية  مجاالتيحتل تقطاع السكر مكانة استراتيجية في الفالحة المغربية ويعتبر من 
األكثر أهمية بالنسبة للمغرب، ولمواجهة للمنافسة الدولية والرهانات المرتبطة باألمن الغذائي، 

الذاتي  ضمان االكتفاءلتطوير القطاع خالل السنوات األخيرة، من أجل بذل المغرب جهودا كبيرة 
 .لمادة السكر األبيض

 
 2006في عام  السكر/ هكتار طن من 7 من في الهكتار الواحد السكر مردودية تارتفع كما
 بعض المناطق معدل، مع العلم أن 2015خالل سنة  في المتوسط سكر/ هكتار ألف طن 10إلى
 باإلضافة إلى ن دخل المزارعين.يتحس وتقد ساعد ذلك على ن من السكر/ هكتار،ط11يتجاوزتقد 

 سنةفي  طن 510.00 إلى 2006 سنةفي  طن 439.500 من اإلنتاج المحلي للسكر ارتفاع
تدخل في التي  جميع الخطوات ةنمكن تطوير وتقد مكن، أيضا. %30بزيادة تقدرها  أي ،2015
 .السنوات األخيرة تحسين وتطوير القطاع خالل من عملية اإلنتاج تركيبة
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 األداءات ومستحقات الدعم 

مليون درهم مقابل  14.316، ما تقدره 2015 خالل سنةبلغت أداءات اندوق المقااة 

 .% 53، أي بنسبة انخفاض بلغت 2014سنة  مقارنة معمليون درهم  30.670

، تم تسديد جميع المتأخرات المتعلقة 2015وتجدر اإلشارة إلى أنه إلى حدود نهاية شهر مارس 

 بالمواد النفطية. 

درهم، شكلت فيها تقيمة الغاز بوتان  مليون 621أما فيما يتعلق بمستحقات الدعم، فقد بلغت حوالي 

 .مليون درهم 274 ما يقربمليون درهم، والسكر  347ما يناهز 

، فقد حققت مستحقات الدعم انخفاضا كبيرا بنسبة 2014نة مع نفس الفترة من سنة وبالمقار

 .نهاية السنة الماضية مليون درهم 3.837 حيث كانت تقد والت إلى ،84%

أكتوبر  شهريللسكر، ستحقات دعم مادة ايتعلق بممليون درهم  274وتجدر اإلشارة إلى أن مبلغ 

 .برنونو

بملفات لم يتم تسويتها بعد، على أن جميع الملفات المافاة هي تتعلق فغاز بوتان، ال مستحقاتأما 

 .تمت تأديتها للشركات المعنية

 المواد المبلغ بمليون درهم               

  2014 2015 %نسبة التغيير ب

 الغاز بوتان 3.204 347 89-

 السكر  603 274 55-

 المجموع 3.837 621 84-

 

السكر
44%

الغاز بوتان
56%

توزيع متأخرات األداء
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 تحمالت صندوق المقاصة 

من سنة  نونبر 30إلى غاية ، والسكر انتالبو غازمادتي ال دعممقااة المتعلقة بالبلغت تحمالت 

 :موزعة كما يلي درهممليون  10.828ما يناهز ،2015

 مليون دهم. 7.214: الغاز بوتانتوزيع  

 مليون درهم 239نقل الغاز بوتان:  

 مليون درهم 435از بوتان: استيراد الغ 

 مليون درهم: 2.940السكر:  

 مليون درهم السكر المستهلك 3.162 

 مليون درهم السكر الخام المستورد 222- 

 

المواد ، فقد بلغت تحمالت دعم المقااة بالنسبة لنفس 2014ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 

 مليون درهم. 16.631

 

 إلحدى عشر شهراألرتقام المحينة المتعلقة بملفات الدعم  نوتجدر اإلشارة أن هذا التقرير يتضم

 .2015 دجنبر 31، والتي توال بها اندوق المقااة إلى غاية 2015األولى من سنة 

 

 



 الغازبوتان 

 



 نقل الغاز بوتان 

 



درهم،  مليون 7.214الغاز بوتان ما يعادل  استهالكدعم بلغ ، 2015 نونبرإلى حدود متم شهر 

يقدر ب انخفاضا  مسجال بذلك ،2014 خالل نفس الفترة من سنةدرهم  مليون 12.963مقابل 

 .%44، وانخفاضا نسبيا يقدر ب درهم مليون 5.749

 

إلى كذا ، و%2بنسبة  ستهالكالرتفاع الطفيف الذي عرفه االل زدوجالتأثير المويرجع ذلك إلى 

 .%46 الدعم األحادي بنسبةانخفاض أسعار 

 

رجع يو .%8بنسبة  رتفعا فقد، 2015نونبر وأكتوبر شهري  غاز البوتان بينلدعم ال أما بالنسبة

الكميات المستهلكة بنسبة  انخفاضو(، %9,49سعار)األ رتفاعأساسا إلى اا االرتفاع هذ

(1,31%.) 

 

 من الدعم فقط %16 ، مقابلغاز البوتاناستهالك ال دعم من %84كلغ  12ويمثل دعم تقنينة 

 .ثكلغ 3لقنينة  يخاص

 

 %4بارتفاع تقدر ب مليون درهم  239فقد بلغ  التعويض على نقل غاز البوتان، أما فيما يخص

، وهذا راجع باألساس إلى ارتفاع طفيف لالستهالك 2014مقارنة مع نفس الفترة من سنة 

1,14%. 

مليون درهم لنفس الفترة من  435 ات من مادة الغاز بوتان ما يناهزردواال أخيرا، فقد بلغ دعمو

، مع العلم أن ملفات االستيراد 2014مليون درهم لنفس الفترة من سنة  501مقابل  2015سنة 

 غير كاملة.



 السكر 

 



كمية المسجل في الرتفاع اوازي يالسكر ارتفاعا طفيفا  مادة تقيمة الدعم الموجه إلىشهدت 

األربعة، السكر المقرط الاغير والكبير، القالب وحبيبات السكر، وذلك  هاستهالك السكر بأنواع

 .%0,88تقدر ب  2015 نونبرخالل الفترة الممتدة ما بين يناير و

 

، 2015أشهر لسنة  اإلحدى عشرةمليون خالل  3.162بلغ دعم السكر المستهلك ما يناهز و

 .2014مليون درهم سنة  3.134مقابل 

 

 . %11,13، فقد ارتفع بنسبة 2015 نونبرو أكتوبرأما بالنسبة لدعم السكر بين شهري 

 

اإلجمالية المستهلكة لمادة السكر سواء فيما من القيمة  %56يمثل استهالك حبيبات السكر حاة 

 .2015أو سنة  2014يخص سنة 

 

أما بالنسبة لدعم السكر الخام المستورد، فإنه تأثر بانخفاض األسعار الدولية، حيث بلغت 

مليون درهم، مقابل  222 ما يناهز 2015لسنة عن استيراد السكر الخام الناجمة  يراداتاإل

، وذلك بعد الهبوط القياسي الذي عرفته أسعار السكر في 2014مليون درهم في عام  199

 األسواق الدولية العام الماضي.

 

 


